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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem como objetivo analisar as contradições do ProJovem Campo: Saberes da 

Terra, buscando compreender a participação da classe camponesa, por meio dos movimentos 

sociais do campo (MSC) na construção das políticas públicas de educação para o campo a 

partir das relações desses sujeitos no Estado brasileiro. O referencial teórico no qual se 

fundamentou a pesquisa foi o método histórico dialético como teoria do conhecimento, na 

forma como este se desenvolve no interior da Educação do Campo, construindo uma interface 

com elementos da Educação Popular sistematizada por Freire, em cuja pedagogia, as noções 

de “trabalho e de cultura” se realizam no próprio processo de tomada de consciência; tendo o 

diálogo, a democracia e a busca da libertação como expressões dessa pedagogia. Dialoga-se 

também com a Pedagogia do Movimento, nascida no interior de MSC, em especial o MST. 

Essa pedagogia, tomando o movimento da realidade, a práxis, a experiência vivida, as ações e 

os gestos, como centralidade da vida humana, nos processos culturais e educativos, reafirma o 

peso formativo dos processos sociais. A análise de documentos foi o instrumento 

metodológico central utilizado. No intuito de apropriar-se do programa em questão e dos 

contextos que o criou, elegem-se para análise os seguintes documentos Diretrizes 

operacionais para as escolas de educação básica do campo, o documento-Base do ProJovem 

Campo – Saberes da Terra e o Percurso formativo do PJCST. Aplicaram-se ainda cinco 

entrevistas como forma de ampliar o olhar sobre o objeto. A escolha dos sujeitos 

entrevistados teve como critérios: terem participado do referido programa, representarem 

sujeitos de distintas funções e diversos espaços no programa, bem como que respeitasse a 

equidade de gênero. As análises afirmam a presença dos MSC em relação às transformações 

na educação no meio rural e reafirmam o pressuposto de que a escola não é o único 

instrumento ou espaço educativo da sociedade; no entanto, a instituição escola representa um 

acúmulo de conhecimentos e experiências aos quais os camponeses têm direito. Nesse 

sentido, as tensões materializadas em conflitos entre MSC e Estado explicitam contradições 

fundamentais na ação do Estado capitalista no desenvolvimento de suas políticas, ao passo 

que se tornam expressões pedagógicas da luta contra-hegemônica. As contradições no interior 

desse programa educacional voltado para jovens e adultos do campo chegam a seu ápice pela 

forma emblemática como é concluído (interrompido), com a decisão do governo federal, que 

desconsiderou toda a mobilização e os processos construídos em sua trajetória. Isso fechou 

um canal de diálogo, de participação que os MSC vinham construindo na esfera da disputa 

por políticas públicas de educação.   

                                                                                                                           

Palavras-chave: Contradição. Educação do campo. Movimentos sociais. Políticas públicas.   

 



 

 

ABSTRACT 

 

This research aims to analyze the contradictions of the Young Pro Field: knowledge of earth, 

seeking to understand the participation of rural social movements (MSC) in the construction 

of educational policies to the field from the relations of these subjects in the Brazilian State . 

The theoretical framework in which this work was based was the historical dialectic as a 

theory of knowledge, in the way it develops within the Education Field , building an interface 

with elements of Popular Education systematized by Freire in whose pedagogy, the notions of 

“work and culture” are held in the very process of awareness; having dialogue, democracy 

and the pursuit of liberation as expressions of this pedagogy. Also in conversation with the 

Pedagogy of Movement, born within MSC, especially the MST. This pedagogy, taking the 

movement of reality, the practice , the experience, the actions and gestures while centrality of 

human life, cultural and educational processes, reaffirms the weight training of social 

processes. The document analysis was the central methodological tool used. In order to take 

ownership of the program in question and contexts that created it, we chose to analyze the 

following documents: Operational Guidelines for Schools Basic Education Field, the 

document-Base Pro Youth Field: Knowledge of Earth and the Formative course PJCST. Were 

also applied five interviews as a way to broaden perspectives on the object. The choice of 

interviewees had as criteria: the fact of having participated in the program, they represent 

subjects from different functions and different spaces in the program as well, one that respects 

gender equality. The analyzes affirm the presence of MSC in relation to changes in education 

in rural and reaffirm the assumption that the school is not the only instrument or an 

educational society, however, the school institution represents an accumulation of knowledge 

and experiences to which farmers are entitled , in this sense, the tensions embodied in 

conflicts between MSC and the state, explain the fundamental contradictions in the capitalist 

state action in developing their policies, while pedagogical become expressions of anti-

hegemonic. The contradictions within this educational program for youth and adults from the 

field reach their apex, the emblematic form as completed (Government Decision); 

disregarding all mobilization and processes built. This closed a channel of dialogue, 

participation of MSC in the sphere of competition for public education policies.  

 

Keywords: Contradiction . Education field. Social movements. Public policies. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa tem como objetivo analisar as contradições do ProJovem Campo – 

Saberes da Terra (PJCST), buscando compreender a participação da classe camponesa, desde 

os Movimentos Sociais do Campo (MSC) na construção das políticas públicas de educação e 

a forma como se desenvolvem as relações desses sujeitos no âmbito do Estado brasileiro. Este 

objeto de estudo surge em decorrência das tensões observadas e, sobretudo, vivenciadas, 

desde a participação da pesquisadora no referido programa, em dois períodos distintos: 2005-

2008 e 2009-2011; nas duas situações, como integrante de MSC. Os debates sobre políticas de 

educação para o campo desenvolvidos no Comitê Pernambucano de Educação do Campo 

(2008-2010) também contribuíram sobremaneira para esta delimitação. 

Busca-se, nesta pesquisa, analisar a questão da política educacional de Educação de 

Jovens e Adultos (EJA) de uma parcela historicamente marginalizada da população no Brasil 

– o campesinato –, enfocando o direito à escola como direito universal e subjetivo, e condição 

social fundamental de uma democracia. Nesse sentido, a política pública em geral e as 

políticas de educação, em particular, tornaram-se palco de disputas, caracterizando-se nessas 

disputas os conflitos gerados pelas contradições da sociedade na qual estão inseridas. 

 No primeiro capítulo, trata-se a Educação do Campo: uma proposta de resistência ao 

modelo hegemônico. Destaca-se a relação indissociável entre processos educativos e relações 

sociais de produção; bem como o papel da ideologia dominante como expressão da 

hegemonia exercida por uma classe (ou frações de classe) sobre outra(s).  

Nesse sentido, a Escola se consolida como instituição com A afirmação do projeto 

urbano-industrial e a negação do camponês. O pressuposto é que, no caso do Brasil, a 

indústria colonial respaldou-se em uma “pedagogia elitista”, frequentemente em forma de 

pedagogia da violência, refletindo-se essa relação na redução “ao mínimo” de instrução 

possível às classes populares. As expressões de resistência a essa pedagogia, conhecidas como 

educação popular, manifestaram-se em uma diversidade de espaços, formas, linguagens e 

expressões, mantendo como traço permanente a busca de afirmação, organização e 

reconhecimento político e jurídico dos sujeitos marginalizados. 

Em Notas sobre o movimento do capital no campo e a formação do campesinato 

brasileiro, busca-se compreender as relações históricas do campesinato brasileiro e o debate 

da educação do campo como desdobramento dos processos de produção e reprodução social, 

implicados diretamente pela produção de desigualdades sociais e desníveis socioculturais das 
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populações do campo. Nesse sentido, o surgimento do campesinato no Brasil com seu modelo 

calcado no latifúndio, na monocultura e no trabalho escravo produz efeitos até hoje no campo 

brasileiro. Os Movimentos no campo vão refletir contraditoriamente a opção das elites, por 

meio do Estado, em manter na marginalidade seus ex-escravos. Em consequência dessas lutas, 

forjaram-se expressões educativas condensadas em uma pedagogia da luta, em que se pode 

compreender a Educação do campo: construção de pedagogias com base nos movimentos 

sociais do campo. Essa categoria (Educação do Campo), forjada nos MSC, em especial o 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), afirmou-se não apenas como 

oposição à educação rural, mas como reconhecimento do papel educativo das lutas sociais 

para a construção de práticas político- pedagógicas com perspectiva à emancipação humana.  

No segundo capítulo, trata-se dos Espaços da política pública: trajetória e contextos 

dos marcos regulatórios da educação do campo. A primeira referência é a delimitação 

conceitual de Estado e Política. Para tanto, reporta-se à função da política, cujo debate 

envolve, segundo Gramsci, duas dimensões indissociáveis: a concepção de Estado e de 

hegemonia. Ao tratar do tema: políticas públicas no capitalismo, sobretudo na atualidade, 

compreende-se que “[...] os ‘direitos universais’ de cidadania são questionados e reduzidos 

aos direitos ‘possíveis’, em uma sociedade marcada pelo ajuste fiscal e por uma lógica de 

alinhamento econômico” (TOMMASI; WARDE; HADDAD, 1996, p. 11). O que se expressa 

também na delimitação dos Marcos regulatórios e programas da educação do campo. 

As políticas de educação do campo têm sido marcadas pela pressão social em forma de 

construção teórica, mobilização ou de organização política dos MSC, que buscam enfrentar o 

caráter de provisoriedade e fragmentação presente nestas, transformando-as em instrumentos 

pedagógicos na luta contra-hegemônica. O Programa Nacional de Educação na Reforma 

Agrária (Pronera), outro programa de escolarização para o campo, voltado para as áreas de 

reforma agrária e quilombolas, é exemplo dessa afirmativa. 

O ProJovem Campo – Saberes da Terra, programa de escolarização com qualificação 

profissional, criou-se em 2005 pelo Ministério da Educação/Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (MEC/Secadi) com vista a atender jovens 

de comunidades rurais com escolarização em nível fundamental, bem como oferecer 

qualificação profissional simultânea com o processo de escolarização. Em seus documentos, 

esse programa define um formato próprio de currículos e a relação com as experiências 

escolares e extraescolares de educação, pela vivência de tempos educativos e pelas práticas 

pedagógicas, conduzidas por um coletivo de educadores que atuavam de forma 
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interdisciplinar, considerando a cultura e a economia local. Seu desenvolvimento contribuiu 

para divulgar a discussão da educação do campo para além dos MSC e fortaleceu a 

importância destes na construção das políticas para o campo, potencializando o debate com o 

envolvimento das categorias: Contradição, Educação do campo, Movimentos Sociais do 

Campo, Políticas Públicas.  

O estudo acerca desse programa identificou tensões relativas à falta de estruturas 

necessárias ao bom desenvolvimento do programa, dificuldades causadas pela burocracia e a 

inadequação de valores definidos para o programa, concepções de práticas educativas para o 

campo, concepção de qualificação profissional e, finalmente, a impossibilidade de realização 

do trabalho pedagógico coletivo e de práticas voltadas para a autonomia dos educandos.  

Foram também acentuadas as tensões relacionadas com a presença dos MSC na esfera da 

construção da política pública. Essas e outras questões se afirmaram como tensões relevantes 

para o desenvolvimento e mesmo para o fechamento do referido programa.  

O ProJovem Campo – Saberes da Terra, como política pública,  no contexto de lutas 

em defesa da educação e dos direitos dos povos do campo, teve, pela participação de MSC, o 

suscitamento de diferentes perspectivas: social, política e pedagógica que tomaram a forma de 

tensões  materializadas na relação Estado-sociedade civil. Essas tensões afirmam a presença 

de sujeitos que rejeitam a sua negação pela ação política – a classe camponesa – por meio dos 

movimentos sociais organizados e tecem, mediante suas práticas político-pedagógicas, 

contribuições fundamentais na construção das políticas públicas. 
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1 EDUCAÇÃO DO CAMPO: UMA PROPOSTA DE RESISTÊNCIA AO PROJETO 

HEGEMÔNICO 

 

Conhecimento, espaço e tempo estão, portanto, mutuamente imbricados e 

indissociavelmente vinculados. (HANSEN, 2000, p. 54) 

 

1.1 ESCOLA: A AFIRMAÇÃO DO PROJETO URBANO INDUSTRIAL E A NEGAÇÃO 

DO CAMPONÊS 

 

As práticas de educação expressam as relações da humanidade para a transmissão da 

cultura e preservação de um grupo humano, tomando formas muito diversas ao longo do 

tempo, de acordo com as características e necessidades dos distintos grupos por meio das 

relações para a reprodução da vida. A educação será materializada na prática de valores, 

vivências e nas relações de poder entre os sujeitos de determinado tempo histórico, e poderá 

negar, em alguns contextos e períodos, o que afirma em outros, sem estar, com isso, em 

contradição com sua função social. 

Dito de outra forma, essa expressão da subjetividade humana fundamenta-se na 

objetividade do contexto em que se forma e que é por ele formado. Essa relação tem, portanto, 

um vínculo com os processos materiais e mais especificamente nas possibilidades de 

desenvolvimento humano. 

Eis nosso ponto de partida: a compreensão de que ao tratar de educação dever-se-ia 

tratar de trabalho em seu sentido mais completo.   

 

Ao consumar-se o processo de trabalho, surge um resultado que antes do seu 

começo já existia [...] idealmente. [O ser humano] não apenas efetua uma mudança 

de forma do natural: no natural, ao mesmo tempo, efetiva seu próprio objetivo, 

objetivo que ele sabe que determina como uma lei, o modo e a forma de seu agir e 

ao qual tem que subordinar sua vontade. (MARX, 1975, p. 216 apud FERNÁNDEZ 

ENGUITA, 1989, p. 11-12). 

 

A capacidade humana de imaginar, planejar uma ação e de organizar de forma 

dinâmica o conhecimento, construído com base na experiência prática, leva essa espécie a se 

diferenciar das demais e sua experiência em servir aos outros de sua espécie por meio das 

diferentes linguagens (de maneira que a educação se confunde com comunicação).  

As múltiplas formas de comunicação nos grupos humanos contribuem para a 

caracterização das culturas e vão conformando-se em expressões de educação que respondem 

às exigências dos grupos, desenvolvendo as sociedades.  
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Por terem suas raízes no trabalho, as expressões educativas vão beber das riquezas e 

das mazelas pertinentes aos processos históricos das relações sociais de produção. O que 

ocorre com a modernidade é uma apropriação, direcionamento e fragmentação desses 

processos para adaptá-los ao projeto de acumulação do capital que desponta no projeto urbano 

industrial. 

Segundo Fernández Enguita, nas sociedades pré-industriais, o trabalho é indissociável 

dos seus fins e do conjunto da vida como um todo; e o produtor não é apenas o que decide o 

que produzir, como produzir, quando e em que ritmo produzir, e o sujeito produtor irá 

consumir o produto da sua produção. Essa produção dependerá apenas “de maior ou menor 

generosidade da natureza, da tecnologia ao seu alcance e da composição demográfica do 

grupo, cujos indivíduos [...] protagonizam combinações diversas de trabalho e consumo” 

(FERNÁNDEZ ENGUITA, 1989, p. 7).  

Nessas sociedades não há fragmentação estanque entre tempo de trabalho e ócio, e 

atos rituais. Essas três dimensões de atividades se alternam e complementam constantemente. 

A ocupação do espaço é outro elemento ao qual queremos nos reportar, pois na sociedade pré-

industrial, o mesmo espaço onde ocorre o desenvolvimento da vida familiar serve para as 

atividades de consumo e ócio, e para as funções produtivas.  

 

O essencial na vida ativa das pessoas, a produção dos seus meios de vida e a 

reprodução de suas vidas – a produção e o consumo – é levado a cabo em um 

mesmo e único lugar, seja a casa familiar ou o espaço comunal. O nômade leva sua 

casa para onde está seu trabalho, o caçador-coletador vive dos recursos que rodeiam 

sua morada e  elabora-os aí mesmo, o camponês vive junto de sua parcela e 

desenvolve grande parte de suas atividades produtivas no local de moradia, e o 

artesão em sua oficina ou perto dela. [...] Os trabalhadores pré-industriais 

controlavam seu processo de trabalho. [...] É o homem quem põe os meios a seu 

serviço, e não o contrário. [...] os homens dispõem a seu critério de seu tempo de 

trabalho – e de seu tempo, em geral –, ou seja, decidem sua duração, sua 

intensidade, suas interrupções. Isto pode ser considerado como um aspecto a mais do 

controle do processo de trabalho, mas merece ser assinalado em sua especificidade. 

(FERNÁNDEZ ENGUITA, 1989, p. 8-9). 

 

O trabalho é aqui compreendido como materialização da vontade humana, como sua 

expressão criativa e livre; será, segundo Hegel (1997), a base de toda a liberdade. Nela as 

pessoas se reafirmam em sua condição humana, não por responder aos instintos de 

sobrevivência como na reprodução mecânica de um animal, mas ao modificar 

intencionalmente o meio, afirmam-se como criadores da história.  

Nessa perspectiva, o trabalho é concebido, segundo Marx, como uma forma que 

pertence exclusivamente ao homem, como expressão consciente de sua vontade, e não apenas 
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como elemento puramente físico. 

 

Sempre existiu algum processo preparatório para a integração às relações sociais de 

produção e, com freqüência, alguma outra instituição que não a própria produção em 

que se efetuou esse processo. Nas sociedades primitivas podem ser os jogos ou as 

fratrias de adolescentes, marcado seu desenvolvimento por algum que outro rito de 

iniciação. Em alguns casos, a iniciação de crianças e adolescentes é responsabilidade 

dos adultos em geral ou dos anciãos; em outras, de estruturas mais ou menos 

fechadas de parentesco ou da família, que é de qualquer forma uma estrutura 

ampliada. (FERNÁNDEZ ENGUITA, 1989, p. 105). 

 

Nas sociedades industriais, e de forma mais clara, na sociedade atual, sob o domínio 

do neoliberalismo, torna-se difícil vislumbrar essa liberdade do trabalho, visto que ele se 

tornou alienado; não é fruto da vontade do trabalhador, mas uma condição imposta, na qual 

não se afirma, mas se nega, não o liberta ou desenvolve, mas o aprisiona e o oprime, cuja 

função tornou-se a satisfação de suas necessidades primárias.  

Ao perder o controle do seu processo de trabalho, a divisão entre trabalho intelectual e 

manual adquire uma nova dimensão, desqualificando e degradando o trabalho. Nesse 

processo, o trabalhador, que era dono do seu tempo e do seu fazer, torna-se dependente de um 

tempo que lhe é exterior, sendo reduzido à tarefa de execução. Essas mudanças também vão 

modificar profundamente as relações sociais e, por conseguinte, as formas de transmissão do 

conhecimento em sua totalidade. 

 

Tendemos a nos fixar somente na parte desses conflitos concernentes às relações de 

propriedade e aos regimes políticos, mas tanto ou mais importante foi a luta em 

tomo da organização, das condições e da intensidade do trabalho. Através dela, 

embora não sem recuos, marchas e contra-marchas, a industrialização em geral e o 

capitalismo em particular empurraram e arrastaram milhões de pessoas  a pautas de 

trabalho radicalmente distintas  das que correspondiam a seus desejos e preferências 

e a seus padrões culturais profundamente arraigados. Consegui-lo exigiu, em 

primeiro lugar, privar-lhes de quaisquer outras possibilidades de sobrevivência. Foi 

necessário arrancar os camponeses do campo, o que se obteve graças à combinação 

do crescimento demográfico, da supressão das terras comunais, da ampliação das 

grandes propriedades em detrimento das pequenas e da capitalização das 

explorações agrárias, na Europa e, a métodos distintos, mas de objetivos similares, 

em outros continentes. (FERNÁNDEZ ENGUITA, 1989, p. 26-27). 

 

Todas essas mudanças, a começar pelo processo de arregimentação e organização dos 

trabalhadores para a indústria não sucederam de forma pacífica e harmoniosa, sua existência 

firmou-se em bases violentas e conflitantes. A fábrica era vista como lugar de negação da 

independência pelos camponeses, os quais, caso só tivessem a opção de trabalhar em fábrica, 

poderiam “abandoná-la em busca de outra melhor [...]. Isto dava lugar a uma elevada taxa de 

abandono e rotatividade nos empregos, por exemplo, de cem por cento ao ano, entre os 
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fiandeiros ingleses na primeira metade do século XIX” (POLLARD, 1965 apud 

FERNÁNDEZ ENGUITA, 1989, p. 41).  

Nesse prolongado processo de conflito cultural, os intelectuais orgânicos da nova 

ordem atuaram em sintonia para criar uma ordem moral que devia justificá-lo e presidi-lo.  

Era necessário conter os impulsos naturais evitando as reações contrárias e levar para a 

marginalidade o que restou nas velhas formas de trabalho e romper suas tradições até levá-los 

a aceitar as novas relações sociais de produção. A escola antecedeu o capitalismo e a 

indústria, no entanto, o surgimento dos Estados nacionais modernos foi um dos importantes 

desencadeadores da expansão do ensino massivo. A tarefa de assimilar os imigrantes, unificar 

a língua e criar sistemas de assimilação ideológica era ideal para a escola, e a ela foi atribuída 

em primeiro lugar. Várias instituições se prestaram a esse fim, a exemplo do serviço militar. 

No entanto, percebeu-se ser necessário inventar algo melhor: 

 

[...] inventou-se e reinventou-se a escola; criaram-se escolas onde não havia, 

reformaram-se as existentes e nelas se introduziu a força toda a população infantil. A 

instituição e o processo escolares foram reorganizados de forma tal que as salas de 

aula se converteram no lugar apropriado para acostumar-se às relações sociais do 

processo de produção capitalista, no espaço institucional adequado para preparar as 

crianças e os jovens para o trabalho. (FERNÁNDEZ ENGUITA, 1989, p. 30-31). 

 

A expansão da escola para as massas liga-se ao processo de expansão da indústria, que 

carecia de disciplinados trabalhadores, portanto, de uma formação em massa para o bom 

andamento das relações sociais de produção que demandava a supressão do tempo livre e do 

espaço multidimensional das populações pré-industriais, para um contexto de controle e 

estranhamento desse trabalhador em relação ao trabalho realizado.  No entanto, sendo a escola 

anterior ao capitalismo, poder-se-ia perguntar por que o capitalismo teve tamanha capacidade 

de dar forma à escolarização do povo? Para essa questão, apontam-se seis fatores: 

 

1) [...] as grandes empresas sempre exerceram uma grande influência sobre o poder 

político, quando não foram capazes de instrumentalizá-lo abertamente. Em segundo 

lugar, além das autoridades públicas foram apenas os ‘filantropos’ recrutados ou 

auto-recrutados entre as fileiras do capital, os que puderam prover de fundos um 

grande número de iniciativas privadas e, de preferência, como é lógico, as que mais 

se ajustavam a seus desejos e necessidade. Em terceiro lugar, os supostos 

beneficiários da escola ou os que atuavam em seu nome sempre viram estas [...] 

como um caminho para o trabalho e, sobretudo, para o trabalho assalariado, 

aceitando, por conseguinte, de boa ou má vontade, sua subordinação às demandas 

das empresas; 4) Em quarto lugar, as escolas, como organizações que são, têm 

elementos em comum com as empresas que facilitam o emprego das primeiras como 

campo de treinamento para as segundas; 5) Em quinto lugar, as empresas sempre 

pareceram na sociedade capitalista como o paradigma da eficiência e gozaram 

sempre de uma grande legitimidade social [...]; em último lugar, ) as escolas de hoje  

não são o resultado de uma evolução não conflitiva e baseada em consensos 
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generalizados, mas o produto  provisório de uma longa cadeia de conflitos 

ideológicos,  organizativos e, em sentido amplo, sociais. (FERNÁNDEZ ENGUITA, 

1989, p. 131). 

 

Os intelectuais da burguesia desenham o modelo da escola para o povo a fim de 

cumprir esses objetivos. A ordem era o princípio fundamental dessa escola, que deveria 

parecer-se com uma colmeia, em sua estrutura ordeira e hierárquica. Nessa direção, Bernard 

Mandeville afirmava que povo instruído é povo perigoso.  

Em sua obra mais conhecida, La fábula de las abejas o los vícios privados hacen la 

prosperidad pública, escrita por partes entre 1705 e 1729, o autor afirma que, quando um 

povo tem aspiração pela grandeza, o vício é tão essencial ao Estado assim como o é a fome 

para comer. Por isso, assevera: “a virtude sozinha não pode fazer as nações viverem 

esplendorosamente; as que quiserem reviver na Idade de Ouro terão de se libertar da honradez 

[...].” (MANDEVILLE, 1705-1729/2001, p. 21, tradução nossa).1 

Conforme os comentários de F. B. Kaye, a obra de Mandeville influenciou três áreas: 

na literatura, a influência foi fraca. Forte impacto na ética, mas na área da economia, sua 

influência foi mais evidente, notadamente “na formulação da famosa teoria da divisão do 

trabalho”, a qual Adam Smith transformou em um dos pilares do pensamento econômico 

moderno, e ainda “como uma das principais fontes literárias da doutrina do laissez-faire”, ou 

seja, duas de suas formulações vão marcar o liberalismo econômico clássico: a noção de 

divisão do trabalho e a noção de liberdade econômica ou liberalismo (KAYE, 2001, p. lxvi-

lxxvii, tradução nossa).2 

  A perspectiva liberal atua no sentido de naturalizar a desigualdade, hierarquizando os 

saberes, assim como se passa com as classes. No pensamento de Locke, outro clássico entre 

os liberais, percebe-se essa fórmula, que se serve de uma estrutura paternalista para tentar dar 

um caráter de liberdade ao discurso. No entanto, essa estrutura se conforma como o oposto do 

que defende; a expressão da falta de liberdade que implica a ausência dos direitos para o 

povo.  

 

Ninguém está obrigado a saber tudo. O estudo das ciências em geral é assunto 

daqueles que vivem confortavelmente e dispõe de tempo livre. Os que têm empregos 

particulares devem entender as funções; e não é insensato exigir que pensem e 

raciocinem apenas sobre o que forma sua ocupação cotidiana. (LOCKE, 1997 apud 

FERNÁNDEZ ENGUITA, 1989, p. 110). 

                                                           
1 Versão em espanhol: “la virtud sola no puede hacer que vivan las Naciones esplendorosamente; las que revivir 

quisieran la Edad de Oro, han de liberarse de la honradez [...].” 
2 Versão em espanhol: “en la formulación de la famosa teoría de la división del trabajo” [...] “como una de las 

principales fuentes literarias de la doctrina del laissez faire.” 
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A educação escolar massiva (visto que já havia, desde muito antes, outras formas de 

instrução, sobretudo para quem podia pagar por ela) vai constituindo-se, então, um 

instrumento de controle social e uma oficina para moldar a mais importante peça da 

modernidade, o trabalhador. 

O crescimento da indústria requer outro tipo de trabalhador. Não bastava ser piedoso e 

resignado; embora continuasse sendo conveniente e necessário, agora precisaria trabalhar para 

outrem, em condições impostas, com o risco de morrer de fome ou ser preso. Quanto à 

infância, deveria “ser modelada desde o princípio de acordo com as necessidades da nova 

ordem capitalista e industrial” (FERNÁNDEZ ENGUITA, 1989, p. 113). Para isso, a 

organização do espaço e a distribuição (e ocupação) do tempo foram elementos essenciais. 

A escola, no entanto, não era apenas um instrumento de moldagem de operários e de 

favorecimento dos lucros capitalistas, sempre carregou também suas contradições. Braverman 

(1974), porém, vai além de afirmar essas contradições e assevera que há informação suficiente 

para levar a pensar que, antes da identificação da classe operária com a escola como 

instrumento de melhoria social, houve um amplo movimento de autoinstrução e desde esse 

movimento, identifica o que seria um operário ativo: 

 

O artesão ativo (the working craftsman) estava ligado ao conhecimento técnico e 

científico do seu tempo na prática diária de seu ofício. A aprendizagem incluía, 

geralmente, o treinamento em matemática, compreendidas a álgebra, a geometria e a 

trigonometria, nas propriedades e procedência dos materiais comuns do ofício, nas 

ciências físicas e no desenho industrial. [...] Mas, o mais importante que o 

treinamento formal ou informal, era o fato de que o ofício proporcionava um vínculo 

cotidiano entre a ciência e o trabalho, posto que o artesão se via constantemente 

obrigado a utilizar em sua prática os conhecimentos científicos rudimentares, a 

matemática, o desenho, etc. Estes artesãos eram uma parte importante do público 

científico de sua época e, como norma, mostravam um interesse pela ciência e pela 

cultura que ia além do diretamente relacionado com seu trabalho. Os florescentes 

Institutos Mecânicos, que na Grã-Bretanha chegaram a uns 1.200 e tiveram mais de 

200.000 membros, estavam bastante dedicados a satisfazer esse interesse por meio 

de conferências e bibliotecas. (BRAVERMAN, 1974 apud FERNÁNDEZ 

ENGUITA, 1989, p. 119-120). 

 

O destaque para esse movimento operário, ainda que não seja possível aprofundar seus 

elementos nesta pesquisa, é que questiona as versões da história e chama a atenção para as 

contribuições teóricas, políticas e culturais da classe trabalhadora, ocultadas ou enviesadas 

pela história oficial. Aponta ainda a necessidade do estudo e cultivo da memória histórica 

como elemento de uma educação emancipadora.  

Os elementos iniciais, nesta reflexão acerca da educação e da educação do campo, não 

poderiam partir da educação em si, ou para si, como insistem alguns intelectuais acerca da 



21 

 

 

definição das categorias em si, pois se trata de compreender a educação que se constitui como 

parte de um contexto e processo social maior na qual está inserida e da qual bebe seus traços 

fundamentais.  O pensamento marxiano afirma em vários escritos que a educação como força 

ideológica de uma sociedade será expoente da classe dominante, o que não implica ser a única 

ou tampouco que esta seja linear. Nesse palco real de disputas estarão caracterizados os 

conflitos gerados pelas contradições dessa mesma sociedade.  

A educação escolar é constituída e constituinte de relações sociais 

(preponderantemente, relações de produção e de poder). O exercício normal da hegemonia 

caracteriza-se pela combinação da força e do consenso que se equilibram de modo variado 

“[...] tentando fazer com que a força pareça apoiada no consenso da maioria, expresso pelos 

órgãos de opinião pública” (GRAMSCI, 2000, p. 95).  

Cabe-nos, no entanto, destacar que a hegemonia não deve ser compreendida como 

manipulação ou doutrinação simplesmente, mas um sistema de significados e valores que se 

relacionam, ou seja, “uma hegemonia vivida é sempre um processo [...] não existe apenas 

passivamente como forma e dominação. Tem de ser renovada continuamente, recriada, 

defendida e modificada” (WILLIAMS, 1979, p. 115). Essa definição apoia-se em Marx 

(1983) ao afirmar que a base fundamental da humanidade são as relações sociais de produção. 

Nesse sentido, é importante a definição que Marx e Engels (2001) trazem da 

dominação de classes, para se compreender a escola no sistema social em sua totalidade. 

As ideias da classe dominante são as ideias dominantes em cada época; ou dito em 

outros termos, a classe que exerce o poder dominante na sociedade é, ao mesmo tempo, seu 

poder espiritual dominante. A classe que tem à sua disposição os meios para a produção 

material dispõe com isso, ao mesmo tempo, dos meios para a produção espiritual, o que faz 

com que lhes sejam submetidas, no devido tempo, em geral, as ideias dos que carecem dos 

meios necessários para produzir espiritualmente (MARX; ENGELS, 2001). 

Esse conceito de hegemonia, desenvolvido por Gramsci (período 1929-1935), tem sua 

origem na filosofia grega, em que indicava a existência de uma autoridade militar, exercendo 

a supremacia de uma cidade-estado; adensa-se, segundo Pronko e Fontes (2012), alcançando 

no interior da tradição marxista, um teor mais político que militar. Esse adensamento 

constituiu um novo estatuto teórico, que é essencial para compreender a existência dos 

conflitos e dos diferentes sujeitos que vão constituir o Estado brasileiro, definindo suas 

políticas e sendo determinante para os avanços e recuos da classe trabalhadora. “Gramsci 

amplia a concepção de Estado estendendo-o para além da aparelhagem estatal (sociedade 
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política) e incorporando a ele [...] o papel decisivo das organizações que atuam na sociedade 

civil.” (PRONKO; FONTES, 2012, p. 392).  

Essa importância reside em dois aspectos: o primeiro tocante ao movimento 

permanente da história, em que os fatos não são, mas estão sendo e podem modificar-se a 

qualquer momento, em uma relação análoga de qualquer expressão humana, seja ela social, 

cultural, política, seja econômica, dependendo da objetividade em que estão inseridos os 

fatos. Assim, as circunstâncias que dão corpo aos fatos também não estão predeterminadas, 

mas permanentemente construídas e confrontadas, mantidas ou modificadas, portanto, 

também determinadas historicamente. Esse movimento afirma a existência de uma força 

política a ser reconhecida na construção da hegemonia, a força da sociedade civil. 

  
Os homens são os produtores das suas representações, ideias, etc., mas os homens 

reais, os homens que realizam [die wirklichen, wirkenden Menschen], tal como se 

encontram condicionados por um determinado desenvolvimento das suas forças 

produtivas e do intercâmbio que a estas corresponde até às suas formações mais 

avançadas. A consciência [das Bewusstsein], nunca pode ser outra coisa senão o ser 

consciente [das bewusste Sein], e o ser dos homens é o seu processo real de vida. 

(MARX; ENGELS, 2001, p. 22). 

 

O segundo aspecto envolve o primeiro e diz respeito à existência e potencial dessas 

classes e frações de classes, que são antagônicas e se enfrentam na busca de afirmar seus 

interesses, construindo avanços e sofrendo recuos no decorrer da história. Trata-se “[...] do 

enfrentamento das condições efetivas, materiais e culturais, desenvolvidas pela própria 

dominação de classes sob o capitalismo”, abrangendo “as mais variadas manifestações da vida 

social” (PRONKO; FONTES, 2012, p. 396). 

Nesse sentido, a disputa por um modelo de educação está imbricada na disputa por um 

modelo de sociedade e traz as marcas de diferentes sujeitos que se enfrentam na busca de 

construir consensos. Essa luta estará presente nos modelos de educação vigentes em uma 

sociedade e tomará a forma de uma pedagogia. Segundo Gramsci, essa pedagogia do 

consenso tem nos intelectuais orgânicos um papel social preponderante, cujas funções são 

necessariamente organizativas e conectivas (GRAMSCI, 1989). 

Realizando uma recriação com base em Gramsci, entende-se que os intelectuais 

orgânicos dos camponeses, aqui representados pelos diversos movimentos sociais e sindicais, 

por meio da confrontação da prática com a teoria, seja ela dos teóricos da classe trabalhadora, 

seja das lições presentes nos processos de lutas e conquistas dessa classe, vão construir sua 

reação como expressão da práxis, ainda que não efetivada, mas materializada na experiência 
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dos aprendizados e na consistência do direito como elemento mais profundo que a própria 

cidadania, como elemento constituinte da humanidade que eles projetam e buscam. 

 

1.2 PEDAGOGIA ELITISTA 

 

Faz-se necessário destacar que, no fim do período pré-colombiano, nas terras que hoje 

se chamam Brasil, organizações tribais e nômades sofreram impacto colonizador com a 

chegada violenta dos europeus na forma de mercantilismo. O que se desenvolveu aqui não 

tem similaridade com os processos da Europa como linha de continuidade ou similaridade, 

mas como desdobramento; nossa história está muito mais próxima dos processos 

desenvolvidos (contra) na África, América Central e América Latina na totalidade, onde 

figuram: escravização, genocídio, pilhagem e o não reconhecimento de qualquer direito 

relativo aos povos nativos.  

A colonização inaugurou com a escravidão indígena e africana no Brasil a pedagogia 

da violência (que se estendia aos pobres em geral), em que os corpos tornaram-se perigosos e 

precisavam ser cobertos e controlados por cordas, chicotes, pecados e castigos (torturas). A 

língua do mesmo país (idioma nativo) foi separada logo na chegada, ou proibida, para que não 

pudessem encontrar-se nas relações, visto que se encontravam imersos em um processo de 

degradação com risco de levantes iminentes; a terra transformada em mercadoria meio de 

produção e em simples mercadoria, cujo modo de produzir e o cultivo da memória tornaram-

se crime para os escravizados, assim como sua reação, fosse ela por qualquer motivo ou 

proporção. 

Os castigos físicos, a profunda degradação a que foram submetidos esses trabalhadores 

nos processos de produção da cana-de-açúcar e de outros produtos, como café, extração de 

minérios, entre outros, marcam a formação social do Brasil; de maneira que a ocupação do 

território, os povos que nele se desenvolveram e as relações sociais de produção guardam, até 

hoje, profundas cicatrizes desses processos. 

 

Em suma e no essencial, todos os grandes acontecimentos desta era que se 

convencionou com razão chamar dos ‘descobrimentos’, articulam-se num conjunto 

que não é senão um capítulo da história do comércio Europeu. [...] É sempre como 

traficantes que os vários povos da Europa abordarão cada uma daquelas emprêsas 

que lhes proporcionarão sua iniciativa, seus esforços, o acaso e as circunstâncias do 

momento em que se achavam [...] Tudo isto lança muita luz sobre o espírito com que 

os povos da Europa abordam a América. A idéia de povoar não ocorre inicialmente a 

nenhum. É o comércio que os interessa, e daí o relativo desprêzo por êste território 

primitivo e vazio que é a América. (PRADO JÚNIOR, 1961, p. 16- 17).  
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O cemitério dos “pretos novos” é uma expressão dessas cicatrizes.  Pretos Novos é a 

referência de um barracão que servia de cemitério na vizinhança do antigo mercado negreiro 

localizado no Valongo, Rio de Janeiro, faixa litorânea que se estendia da Prainha a Gamboa, 

então uma região quase desabitada e de difícil acesso. Nesse mercado eram “guardados” todos 

os cativos negros africanos chegados àquela região transportados nos chamados navios 

negreiros (entre o fim do século XVIII e início do século XIX). Pela longa travessia, mal 

acomodados nos porões, esses cativos chegavam muito debilitados à colônia portuguesa, 

sendo significativo o número de óbitos nos primeiros dias após a chegada.  

Os corpos eram enterrados dentro de barracões ou amontoados nos arredores do 

mercado. Esse mercado foi fechado em 1830 em razão do mau cheiro exalado pelos corpos – 

enterrados na vizinhança de forma superficial ou expostos enquanto esperavam enterros 

coletivos –, o que muito incomodava os moradores da região. Ao mesmo tempo, o 

fechamento do mercado foi oportuno para mostrar às autoridades inglesas que o Brasil estava 

respeitando o tratado assinado em 1827, pelo qual a Inglaterra impunha a extinção do tráfico. 

Os desembarques passaram a ser feitos na clandestinidade, à noite, ficando o Valongo 

“oficialmente” desativado. As casas eram preparadas para “depositar” os escravos de modo 

que não fossem vistos, o que se comprovou quando, em 1996, um casal, proprietário de uma 

casa na Rua Pedro Ernesto – Gamboa, na zona portuária do Rio de Janeiro –, iniciou uma 

reforma. Logo no início das escavações, espantados, os trabalhadores viam surgir ossos 

misturados ao chão quebrado. Chamadas as autoridades, concluíram que eram ossos de negros 

ali enterrados. Fora encontrado o Cemitério dos Pretos Novos, cuja localização estava perdida 

(PEREIRA, 2007). 

A indústria colonial no Brasil, em sua pedagogia, conseguiu reafirmar a situação do 

negro e do índio escravizado em mercadoria, em animal de reprodução e um motor eficaz 

para gerar riqueza para os proprietários de terra e para a Coroa. Com o advento da indústria e 

das cidades, os trabalhadores que permaneceram no campo, atuando em diferentes arranjos 

produtivos, seguiram sendo explorados, assim como os da cidade. No campo, entretanto, a 

escravidão marca a existência de algumas particularidades, que, ainda limitadas pelo modelo 

hegemônico, vão constituir diferentes formas de resistência para afirmar sua existência, como 

uma das facetas do campesinato brasileiro.  

O que o Brasil vai guardar de semelhança com o capitalismo europeu nesse momento 

será justamente a falta de autonomia dos trabalhadores sobre o espaço, os meios e as práticas 

de produção, e o próprio tempo. Então, guardadas as devidas proporções, poder-se-ia dizer 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Valongo_(Rio_de_Janeiro)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gamboa_(bairro_do_Rio_de_Janeiro)
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Rua_Pedro_Ernesto&action=edit&redlink=1
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que os trabalhadores escravizados estavam conduzidos pelos princípios do trabalho no 

capitalismo, ainda que não estivessem atuando nas estruturas industriais, tais como as que já 

existiam na Europa. 

Esse campesinato se constituiu dentro das contradições hegemônicas, afirmando 

práticas de resistência, mas também alimentando a lógica dominante.  Tal segmento será, de 

maneira geral, ignorado pelo Estado, vítima da “cidadania precarizada” ou “subcidadania”, 

negado em seu reconhecimento humano, em sua integridade e colocado nos sertões ou grotões 

do Brasil. 

Também a escola, com toda sua carga urbanocêntrica, chegou (e ainda chega) a esses 

sujeitos como migalhas de instrumentação e estruturas descartadas ou de segunda categoria, 

oriunda do meio urbano, caracterizando uma formação subalterna de um proletariado ou um 

subproletariado em espreita para vir acudir a falta de braços na urbanidade. 

Em se tratando de camponês e de educação rural, é curioso notar que ela nasce como 

uma proposta mais sistematizada justamente para dar uma resposta ao processo de forte 

migração interna entre as décadas de 1910 e 1920, “quando um grande número de 

camponeses deixou o campo em busca das áreas onde se iniciava o processo de 

industrialização mais amplo” (LEITE, 1999, p. 28). De acordo com estudos na área: 

 

As poucas escolas públicas existentes nas cidades eram freqüentadas pelos filhos das 

famílias de classe média. Os ricos contratavam preceptores, geralmente estrangeiros, 

que ministravam aos seus filhos o ensino em casa, ou os mandavam a alguns poucos 

colégios particulares, leigos ou religiosos, funcionando nas principais capitais, em 

regime de internato ou semi-internato. Muitos desses colégios adquiriram grande 

notoriedade. (LEMME, 2005, p. 166). 

 

Assim, pode-se perceber que o impulso do Estado para tomar as primeiras medidas 

para enfrentar o analfabetismo é quanto à carência de formação técnico-profissional para dar 

resposta à demanda de uma força de trabalho qualificada tanto na indústria quanto na 

agricultura, pelo contexto de modernização associada ao desenvolvimento do capitalismo 

naquele momento. É, portanto, com base na violência social e nas demandas do capital que se 

vai determinar a chegada das primeiras escolas e processos de escolarização das massas, não 

apenas nas cidades, mas também no campo brasileiro. 

  

Ensinar o manejo de instrumentos, técnicas e insumos agrícolas era o objetivo das 

escolas rurais de nível técnico, além do relacionamento com o mercado no qual o 

camponês teria que vender a sua produção para adquirir os novos’ produtos 

destinados a dinamizá-la, conforme registra a história da educação rural. [...] Tendo 

em vista as constantes mudanças introduzidas nos processos produtivos e 
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acompanhando-as, alguns cursos, ou até mesmo toda a escola rural  no âmbito da 

educação rural  ficavam encarregados de ‘capacitar’ estudantes tornando-os mais 

produtivos para o trabalho que iriam desempenhar; assim, ficava a escola 

responsável  por treinar, em vez de educar. Os programas de extensão rural e de 

capacitação para o trabalho e enquadram nesta proposta, embora não valorizem o 

trabalho agrícola (RIBEIRO, 2012, p. 298). 

 

Nessa trajetória, colocou-se a impossibilidade histórica de uma educação voltada à 

democratização no campo em face da estrutura fundiária e do escravismo no Brasil por quase 

quatro séculos. A pedagogia elitista que também se poderia caracterizar como pedagogia da 

violência tratou de cristalizar as relações sociais como estruturas “sagradas e intocáveis”, por 

meio do controle sobre o corpo e, consequentemente sobre a palavra, por distintos 

mecanismos e, posteriormente, pela redução ao mínimo da instrução possível (ou necessária) 

às classes populares.  

O ideário colonizador materializou, com sua ideologia dominante, o lugar social dos 

camponeses e dos proprietários, o que remete também ao processo de ocupação do território 

pelos colonizadores, que, por buscarem apenas o comércio (lucro), não lhes pareceu 

necessário tratar da melhoria das condições de vida dos que aqui estavam, mas de negá-los e 

submetê-los. A perda da autonomia sobre o espaço foi acompanhada pela perda de autonomia 

sobre os processos formativos dos povos nativos e, posteriormente, dos povos africanos 

escravizados.   

São as expressões de resistência desses povos escravizados em resposta ao colonizador 

que vão dar origem à educação popular que, no Brasil, vai tomar diferentes formas, como a 

capoeira, o cultivo da tradição oral como forma de manter-se viva a memória, os levantes e 

fugas em massa, a construção dos quilombos, as sambadas, os cultos, entre tantas outras 

formas de resistência. Daí por que essas formas também foram (e ainda são) vítimas de 

criminalização por parte do Estado. 

Quanto ao campesinato, as concepções e práticas políticas e pedagógicas relacionadas 

com a educação desses sujeitos não vieram do Estado, mas dos próprios camponeses por meio 

de seus intelectuais orgânicos, no âmbito das lutas pela democratização do acesso a terra e 

pelos direitos (pedagogia da luta ou do movimento). 

Na modernidade, os processos de formação cultural e instrução da sociedade 

ampliaram-se por distintos mecanismos de comunicação, entretenimento e controle a serviço 

da ideologia dominante, além da escola, aprimorando suas técnicas e linguagens em função da 

aceleração dos tempos e das formas do capital. No entanto, a sociedade não avançou em suas 

relações ou transformações democráticas, pois o modelo de país centrado no capitalismo 
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dificulta e restringe a participação dessa sociedade como um todo no funcionamento das suas 

instituições e, no caso aqui, de maneira particular, nas definições e funcionamento das 

escolas. 

O capitalismo industrial no Brasil avançou com rápidas mudanças conclamando à 

construção de um Brasil moderno, notadamente em 1930. Nesse período, o espírito nacional-

desenvolvimentista ganhou a adesão de educadores e intelectuais de diferentes áreas, que 

acreditavam na democracia republicana como princípio balizador da modernidade e nutriam 

grande otimismo no papel da educação. Esses educadores e intelectuais criaram o movimento 

Escola Nova, inspirado nas ideias do filósofo John Dewey e do sociólogo francês Émile 

Durkheim, entre outros, que compunha uma autêntica e sistematizada concepção pedagógica, 

indo da filosofia da educação até formulações pedagógico-didáticas, passando pela política 

educacional.   

De acordo com Ghiraldelli Júnior (2001, p. 32), a Escola Nova “se propunha a retirar a 

escola e os programas de ensino dos ‘quadros de segregação social’ vigentes, adequando a 

escola à nova sociedade urbano-industrial emergente”. A República encontrou nessas 

proposições um mecanismo eficiente de propaganda oficial e controle social, buscando 

constituir “de cima para baixo” o povo adequado à nação.  “A Escola Nova seria a pedagogia 

adequada para promover a superação do elemento nacional fraco e amorfo, porque 

proporcionava práticas de higienização (da saúde), de racionalização do (trabalho) e 

nacionalização (dos valores morais e cívicos).” (HILSDORF, 2003, p. 83). 

O Manifesto dos Pioneiros (1932), assumindo posições filiadas aos princípios da Escola 

Nova, é marcado por contradições, sendo seu texto caracterizado por Saviani (2007) como 

eclético e heterogêneo, pois ao passo que era firmada uma forte oposição à escola tradicional 

e uma defesa da universalização da escola fundamental, enfrentar-se-ia com outros, cuja 

materialidade estaria em contradição direta com estes. O manifesto incluía pontos de 

interpretação ambígua e serviriam aos interesses conservadores da sociedade vigente, como o 

citado a seguir: 

 

O ‘Manifesto’ estabeleceu claramente dois tipos de escolas: a ‘escola tradicional’ 

voltada para a satisfação de interesses classistas e a ‘escola socializada’ que 

subordinaria os ‘fins particulares de determinados grupos sociais’ aos ‘fins 

fundamentais e gerais que assinala a natureza nas suas funções biológicas’. Em 

outras palavras: a primeira escola colocava a educação como um privilégio 

fornecido pela ‘condição econômica e social do indivíduo’, enquanto que a segunda 

assumiria uma educação a partir de um ‘caráter biológico’ na medida em que 

reconheceria ‘a todo o indivíduo o direito a ser educado até onde o permitam as suas 
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aptidões naturais, independente de razões de ordem econômica e social. (AZEVEDO 

et al., 1984, p. 411-412). 

  

A educação, e especialmente a escola pública, é pautada nesse documento como 

importante instrumento de democratização da sociedade brasileira. O “Escolanovismo” assim 

como o Manifesto dos Pioneiros, eram baseados em ideais positivistas, amplamente 

difundidos das décadas de 1920 e 1930 pelos Estados Unidos, que assumia sua posição 

hegemônica diante dos países “atrasados”. Essa influência pode-se perceber já no início do 

Manifesto: 

 

Na hierarquia dos problemas nacionais, nenhum sobreleva em importância e 

gravidade ao da educação. Nem mesmo os de caráter econômico lhe pode disputar a 

primazia nos planos de reconstrução nacional [...] é impossível desenvolver as forças 

econômicas ou de produção, sem o preparo intensivo das forças culturais e o 

desenvolvimento das aptidões à invenção e à sociedade. Iniciativa que são os fatores 

fundamentais do acréscimo de riqueza de uma sociedade. (AZEVEDO, 1958, p. 59). 

 

Houve também escolas chamadas “modernas”, que funcionaram em várias capitais do 

país, em um trabalho muitas vezes associado a centros de cultura libertários de imigrantes 

italianos, franceses e mesmo de brasileiros que haviam aderido ao anarquismo ou formas 

próximas deste. A obra pedagógica de Francisco Ferrer y Guàrdia ilustra essa experiência 

(1859-1904) de caráter libertário, que motivou professores de tendências anarquistas e 

socialistas, ligados ou não às movimentações sociais operárias dos anos 1910 e 1920. Tais 

professores estiveram à frente das chamadas “escolas modernas” (GHIRALDELLI JÚNIOR, 

1987). 

Na Primeira República, entre os anos de 1889 e aproximadamente 1930, as oligarquias 

perceberam como a educação escolar poderia ser um importante fator para a realização de 

seus interesses. Na Segunda República, tomava corpo por parte dos trabalhadores a 

reivindicação de uma educação escolar, que deveria vir acompanhada de distribuição de 

riquezas, justiça e igualdade.   

Elites e trabalhadores queriam a educação, mas se os primeiros já começavam a 

compreender as vantagens de seus trabalhadores dominarem rudimentos da cultura escrita na 

escolarização, os segundos sentiam a necessidade da educação escolar como instrumento de 

promoção social, mas apontavam algo mais, queriam uma educação que fosse expressão de 

justiça e instrumento de igualdade. O manifesto tocou na questão da educação dos 

trabalhadores, contudo, transformou o que seria a escola única em escola do trabalho, com 

forte apelo às necessidades do modelo e do momento.  
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Segundo Werle (2006), o debate entre o vínculo da permanência das pessoas no meio 

rural e o papel formador que a escola deveria exercer surge no fim do século XIX e início do 

século XX, quando a imigração, inicialmente imprescindível para as indústrias, já indicava 

um esgotamento dos postos de trabalho e um crescimento vertiginoso dos cortiços e favelas. 

Todo esse composto de interesses traria presente para o debate, ainda que de forma 

enviesada, o tema da educação rural. Nesse período (década de 1930) se dissemina um 

discurso em que se combatia o urbanismo, valorizando-se a “escola rural, buscando a 

diferenciação das escolas urbanas e rurais,” o que significa “um importante espaço de 

proposição, consolidação e disseminação da valorização do ensino agrícola” (WERLE, 2006, 

p. 116).  

 

Considerando que até então, a ‘instrução pública’ havia colaborado para ‘o êxodo da 

mocidade do campo para as cidades e da produção para o parasitismo, o ‘Manifesto’ 

conclamou a se ‘reagir contra isso’; e para tal concluiu que a solução ‘para o 

problema educacional das massas rurais e do elemento trabalhador das cidades e dos 

centros industriais’ estaria na ‘extensão da escola do trabalho educativo’ e da escola 

do trabalho profissionalizante, baseada no exercício normal do trabalho em 

cooperação, já pela adaptação crescente dessas escolas (primária e secundária 

profissional) às necessidades regionais e às profissões e indústrias dominantes no 

meio’. Portanto, no ‘plano de reconstrução’ o ‘Manifesto’, ao se defrontar não com a 

educação em geral, mas com a educação do trabalhador, tendeu mais a adaptar a 

‘escola do trabalho’ aos moldes da ‘escola profissionalizante’ do que permanecer na 

idéia da ‘escola única’ baseada nos interesses da criança e no seu desenvolvimento 

‘de dentro para fora’ (GHIRALDELLI JÚNIOR, 2001, p. 37). 

 

Era preciso atender às múltiplas demandas que apontavam a necessidade da escola 

pública e, dentre elas, as demandas que vinham do campo. Contraditoriamente, em um país 

agrícola, o Estado precisava “enaltecer seu meio rural” para pôr em funcionamento as escolas 

rurais, que viviam uma realidade de condições profundamente precárias, também chamadas 

de “escolinhas”, que recebiam emblematicamente o nome oficial de escolas isoladas. Nessas 

escolas, onde se pretendia “valorizar” a vida do campo, a adoção de métodos estrangeiros de 

países não agrícolas e o horizonte urbanocêntrico eram os fios condutores do progresso e do 

fazer pedagógico.  

Nos anos 1950, há um crescimento vertiginoso na industrialização, chegando também 

ao campo. Marca esse período a revolução verde e o processo de aceleração da mecanização 

do campo. Com isso, a crescente organização do operariado e das classes populares, que 

desencadeou várias greves cuja pauta era o aumento salarial e a denúncia pelo aumento da 

carestia. Esse período é marcado também pelo incremento da indústria cultural com a 
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transmissão da programação televisiva, que leva ao ar sua primeira exibição em setembro de 

1950.  

Esses processos estão diretamente relacionados com a retomada do processo de 

internacionalização do capital, a retomada dessa tendência nos anos 1950, que traz em seu 

bojo o fortalecimento dos grandes oligopólios. 

O contexto desse período era rico em todos os sentidos; em especial, destaca-se a força 

da dinâmica política que se vivia, a exemplo da reação a um projeto que envolvia o setor 

energético e viário, e uma soma aproximada de 400 milhões de dólares, a ser conduzido por 

uma comissão mista: Brasil-Estados Unidos. Não sendo bem-aceito, desencadeou um 

movimento maciço pela nacionalização do petróleo, com o lema “O petróleo é nosso” em 

1953.  O Congresso, pressionado por esse movimento, aprova a lei que instituiu o monopólio 

estatal da exploração e refinamento do petróleo.  

Esse passo vitorioso de iniciativa de um setor nacionalista, formado pela coligação de 

intelectuais, militares, estudantes, políticos e líderes operários, não foi bem recebido pelos 

Estados Unidos, que, naquele período, sofria intensas repercussões internas por causa da 

guerra fria que estava no seu auge.  

Os anos 1960 – principalmente 1962 – marcam uma crise política e uma desaceleração 

econômica, cujas causas podem ser caracterizadas como políticas e estruturais. Pode-se listar 

a renúncia do presidente Jânio Quadros como alguma das causas mais importantes, que 

deixou de herança um contexto de insegurança assumido por Jango; a identificação de Jango 

com os movimentos progressistas (esquerda) e a consequente resistência de setores 

conservadores e militares; a deposição de Jango em 1964, com o golpe civil-militar (ditadura 

militar).  

 

Diferentemente, portanto, do que ocorrera na década de 1920, o nacionalismo 

desenvolvimentista assumiu conotações de uma ideologia de esquerda. Até o breve 

governo de Jânio Quadros, portanto, até 1961, a visão ideológica caracterizava-se 

dominantemente como progressista, industrialista, modernizadora, correspondente, 

portanto, a uma burguesia que se queria esclarecida. A partir de 1962, a coloração de 

esquerda tendeu a radicalizar-se, acenando com a possibilidade de ruptura com a 

ordem burguesa. (SAVIANI, 2007, p. 311). 

 

Entre as várias causas da crise política, identificam-se algumas centrais: aprovação ao 

Estatuto da Terra (BRASIL, 1964); o aumento da inflação; reação conservadora contra os 

setores favoráveis aos sindicatos e camponeses, e em defesa de maior aproximação com os 

Estados Unidos; a posição de ministros e intelectuais nacionalistas e progressistas, que 
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propõem as reformas agrária, universitária, tributária, do estatuto do capital estrangeiro, 

administrativa, eleitoral, bancária e urbana; e o comício histórico na Central do Brasil.  

 

No Brasil, o enfoque teórico oriundo do marxismo tem forte presença nas análises 

dos movimentos dos trabalhadores, sejam eles vinculados ao espaço urbano e/ou 

rural. Tais movimentos, quando se referiam ao espaço urbano possuíam um leque 

amplo de temáticas como por exemplo, as lutas por creches, por escola pública, por 

moradia, transporte, saúde, saneamento básico etc. Quanto ao espaço rural, a 

diversidade de temáticas expressou-se nos movimentos de bóias-frias (das regiões 

cafeeiras, citricultoras e canavieiras, principalmente), de posseiros, sem-terra, 

arrendatários e pequenos proprietários. Cada um dos movimentos possuía uma 

reivindicação específica, no entanto, todos expressavam as contradições econômicas 

e sociais presentes na sociedade brasileira. No início do século XX, era muito mais 

comum a existência de movimentos ligados ao rural, assim como movimentos que 

lutavam pela conquista do poder político. Em meados de 1950, os movimentos nos 

espaços rural e urbano adquiriram visibilidade através da realização de 

manifestações em espaços públicos (rodovias, praças, etc.). Os movimentos 

populares urbanos foram impulsionados pelas Sociedades Amigos de Bairro – SABs 

– e pelas Comunidades Eclesiais de Base – CEBs. Nos anos 1960 e 1970, mesmo 

diante de forte repressão policial, os movimentos não se calaram. Havia 

reivindicações por educação, moradia e pelo voto direto. Em 1980 destacaram-se as 

manifestações sociais conhecidas como ‘Diretas Já’. (SOUZA, 2004, p. 2). 

 

Na década de 1960, vários movimentos insurgiram-se: 

a) o movimento estudantil, que mesmo não sendo considerado um movimento popular, 

em 1967 no Brasil, sob a conjuntura da ditadura militar, inicia um importante 

processo de reorganização, como a única força não institucionalizada de oposição 

política;  

b) o movimento feminista, que, com suas lutas, alterou principalmente as perspectivas 

predominantes em diversas áreas da sociedade ocidental, que vão da cultura ao 

direito das mulheres;  

c) o movimento hippie, também conhecido como movimento de contracultura dos 

anos 1960, criticava o uso de armas nucleares, as instituições e defendia uma vida 

simples em contato com a natureza e o combate às hierarquias e à propriedade;  

d) Ligas Camponesas, como um emblemático movimento camponês que proliferou, 

sobretudo, no Nordeste do Brasil, embora houvesse presença das ligas em várias 

regiões do Brasil. 

 

As ligas organizaram-se em vista das barreiras impostas à organização dos 

camponeses em associações ou de expressar suas opiniões e interesses, em um contexto em 

que predominavam os interesses e a força dos latifundiários. Sua organização, porém, não se 

restringia aos problemas agrários brasileiros, mas fundamentalmente na perspectiva de 
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expandir sua influência, criando uma aliança entre operários e camponeses para lutar contra o 

latifúndio e o imperialismo. Destaca-se nesse movimento a força de atuação e influência do 

Partido Comunista Brasileiro (PCB). 

Ainda sob a ditadura, no fim da década de 1970 e o início da década de 1980, em 

razão do esvaziamento do campo que parecia seguir a lei “natural” ditada pelo capital, tomou-

se outra direção com a retomada da luta pela terra, configurando-se esse movimento na 

construção do cenário maior de resistências como parte de um mosaico da própria luta pela 

democratização e avanço de políticas progressistas no país.  

Eram ocupações de terra e lutas pela demarcação em diferentes estados e regiões, 

animados pela Comissão Pastoral da Terra (CPT) e Conselho Indigenista Missionário (Cimi) 

grupos alinhados às Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) da igreja progressista. Esses e 

outros movimentos populares e de lutas políticas pautavam uma educação diferente e 

construíam, eles próprios, muitas experiências educativas, a exemplo da Teologia da Enxada, 

criada pelo teólogo Joseph Comblin (1980). 

A Teologia da Enxada surge como uma experiência de formação de fundamento 

político e teológico.  

 

Acompanhados e orientados por uma Equipe de formadores comprometidos com a 

causa dos pobres, os protagonistas da Teologia da Enxada ensaiaram um processo 

formativo de caráter alternativo ao então dominante. Tratava-se de buscar uma 

formação de jovens missionários, não mais pela via clássica dos seminários 

teológicos, mas pela via de inserção no cotidiano de trabalhadores e trabalhadoras 

rurais, inicialmente, depois, também no meio das comunidades periféricas urbanas. 

Seu processo formativo se fazia por meio de um conjunto de práticas e 

procedimentos típicos, que se inspira em princípios tais como compromisso com as 

lutas de libertação dos pobres; inserção em sua cultura, buscando partir do cotidiano 

do povo, sua cultura, seus valores, seu trabalho, etc. (CALADO, 2010, p. 1). 

 

No meio urbano, esse período marca o ressurgimento da participação política no Brasil, por 

meio de espaços como a (re)articulação de associações e movimentos comunitários 

(movimentos de bairros) na década de 1970, com a articulação em torno de um dos poucos 

espaços para ação militante na época da ditadura civil-militar, que foram as pastorais ligadas à 

Igreja Católica – Cimi, CPT, Comissão Pastoral Operária (CPO), Ações Católicas como a 

Ação Católica Operária (ACO), entre outras. A criação do Movimento pela Anistia, em 1976, 



33 

 

 

a criação da Articulação Nacional de Movimentos Populares e Sindicais (Anampos),3 cujo 

primeiro encontro realizou-se em João Monlevade, Minas Gerais em fevereiro de 1980. 

No campo em 1984, a articulação para a criação de um Movimento dos Trabalhadores 

Rurais Sem Terra (1979-1984) e o surgimento do Movimento dos Atingidos por Barragens 

(MAB). Nas décadas de 1970 e 1980, quando os movimentos sociais populares ganham 

visibilidade pública, já está constituída por meio das “redes subterrâneas”, em que tudo que se 

torna manifesto, quando a mobilização ocorre, já estava presente, moldado, e, por assim dizer, 

nomeado (MELUCCI, 1996 apud PALUDO, 2001, p. 218). Dentre os movimentos desse 

período, o surgimento do MST tem um papel central para a contextualização dos debates que 

neste texto se propõem.      

Segundo Balandier (1997), quando a ordem institucionaliza a desordem e a violência, 

seja ela material, seja espiritual, desrespeita a reprodução da vida e a dignidade humana; gera-

se uma lógica positiva da desordem, de forma que, atuando estas diante das forças 

hegemônicas reacionárias, farão com que elas, por convencimento ou por medo, obriguem-se 

a ceder. Foi nesse ambiente de lutas pela democratização do país que surgiu o que Paludo 

(2001) chama de Campo Democrático Popular (CDP).  

Os sujeitos que faziam parte do CDP, segundo Fávero (1996), defendiam uma 

perspectiva de educação como formadora da consciência nacional e instrumentalizadora de 

transformações político-sociais profundas na sociedade brasileira. Essa perspectiva se 

confronta(va) com outra, que afirmava que a educação deve preparar os recursos humanos 

para as tarefas da industrialização, modernização da agropecuária e ampliação dos serviços, 

conforme está avalizado pela Teoria do Capital Humano de Theodore W. Schultz (1963),4  

                                                           
3 Em meados da década de 1980, a fundação do Partido dos Trabalhadores (PT); em fevereiro de 1980, a 

rearticulação do Movimento sindical combativo, a criação do Movimento Negro Unificado (MNU); a criação 

da CUT (Central Única dos Trabalhadores) em 1988, o Movimento e defesa da escola pública (lançado em 

1988). 
4 “Teoria do Capital Humano – Sua origem está ligada ao surgimento da disciplina Economia da Educação, nos 

Estados Unidos, em meados dos anos 1950. Theodore W. Schultz, professor do Departamento de Economia da 

Universidade de Chicago à época, é considerado o principal formulador dessa disciplina e da idéia de capital 

humano. Esta disciplina específica surgiu da preocupação em explicar os ganhos de produtividade gerados pelo 

‘fator humano’ na produção. A conclusão de tais esforços redundou na concepção de que o trabalho humano, 

quando qualificado por meio da educação, era um dos mais importantes meios para a ampliação da 

produtividade econômica, e, portanto, das taxas de lucro do capital. Aplicada ao campo educacional, a ideia de 

capital humano gerou toda uma concepção tecnicista sobre o ensino e sobre a organização da educação, o que 

acabou por mistificar seus reais objetivos. Sob a predominância desta visão tecnicista, passou-se a disseminar a 

idéia de que a educação é o pressuposto do desenvolvimento econômico, bem como do desenvolvimento do 

indivíduo, que, ao educar-se, estaria ‘valorizando’ a si próprio, na mesma lógica em que se valoriza o capital.” 

(MINTO, 2006). 
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presente nos planos oficiais de formação educacional desde 1955. Essa contextualização 

introduz os elementos fundamentais para o debate acerca da educação do campo e das 

políticas públicas. É desde a filiação à primeira perspectiva, constituída no CDP, 

considerando as relações dialéticas da realidade, que se parte para a análise das tensões em 

uma política pública de educação do campo. 

 

1.3 NOTAS SOBRE O MOVIMENTO DO CAPITAL NO CAMPO E A FORMAÇÃO DO 

CAMPESINATO BRASILEIRO 

 

Compreender o movimento do capital no campo brasileiro e a formação do 

campesinato supõe analisar os elementos desse movimento em sua dinâmica e complexidade. 

A perspectiva histórico-dialética permite que se reconheçam as contradições, as 

irregularidades e as transformações que se engendram na determinação dos fatos históricos.  

Possibilita pelo princípio do movimento permanente tratar os fatos e processos como 

conjuntos em permanente relação e mudança, sujeitos à transformação de aspectos ou mesmo 

da totalidade dos elementos que formam o campesinato. Destaca-se, também, que o motivo de 

discutir o campesinato, aqui de forma mais detida, visto que já vinha abordando o tema desde 

o primeiro item, é pelo fato de não conceber tratar do tema educação sem situar seus sujeitos, 

suas relações e o lugar social destes na história.   

A busca de aprofundar a categoria campesinato tem também a intencionalidade de 

marcar posição diante do silêncio imposto a esse segmento da classe trabalhadora pelas elites 

e mesmo pela academia. Assim, tratar da educação do campo é, antes e simultaneamente, 

tratar da situação dos camponeses no campo das relações sociais de produção e do processo 

histórico construído por esse sujeito e suas representações. 

 

As contradições, os conflitos, as distorções na realização pela escola de suas funções 

sociais podem e devem ser analisados em termos estruturais. Em primeiro lugar 

porque é nas próprias relações estruturais onde se encontram principalmente suas 

raízes. Em segundo lugar, porque é na complexa trama que essas formam (a 

estrutura social mesma) onde adquirem sentido. E, em terceiro lugar, porque a 

subordinação da atividade individual às tendências e contratendências estruturais é o 

que faz dela algo mais que uma insignificante gota de água em um errático oceano 

social.  Além disso, aqui, como em outros terrenos, a análise estrutural não substitui 

os estudos mais sistemáticos e detalhados da evidência empírica, mas, certamente, é 

o que lhe oferece um marco conceitual e interpretativo. Em grande medida a 

escolarização universal tem sido um instrumento para suprimir ou, ao menos, 

mitigar e desativar as grandes contradições e fontes potenciais do conflito da 

sociedade, cujos cenários fundamentais são os campos da economia e da política 

pública. (FERNÁNDEZ ENGUITA, 1989, p. 218). 
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As relações históricas do campesinato constituem-se a base para o debate da educação 

do campo, pois sua existência é desdobramento dos processos de produção e reprodução 

social. Compreende-se, então, que por essa base se explica sua existência. 

A pura apresentação dos fatos não dá conta de falar por si e podem ocultar a essência 

que os constitui, deixando à mostra apenas a aparência, que não permite, em seu aspecto mais 

profundo, a construção do conhecimento real dos fatos analisados, negando, assim, a real 

possibilidade de transformação deles por meio da práxis.  

Podem-se tomar como exemplo, para melhor compreensão, alguns fatos, tais como a 

vertiginosa mecanização na agricultura, a manipulação genética das sementes, a imensa 

indústria de agrotóxicos e o monopólio sobre produtos, tecnologias e sementes, entre outros 

elementos que, sob a propaganda do progresso tecnológico, preconizam a modernização no 

campo.  

Uns e outros ocultam, na realidade, os reais fatores e processos que geram esses fatos 

e seus efeitos. Nesses casos, as contradições só são tocadas quando irrompe alguma 

resistência indicando a existência dos conflitos. Nesse sentido, os estudos dos clássicos como 

Caio Prado Júnior (1961, 1966, 1978) e Florestan Fernandes (1972, 1975, 1980, 1981, 1989, 

2004) fornecem elementos para uma breve incursão no tema proposto. Toma-se, também, 

como suporte a contribuição atualizada de Maria Nazaré Wanderley (1999) e Denise Elias 

(2006), que vêm ilustrar de maneira capaz a questão do campo e do campesinato na 

atualidade.  

De acordo com Prado Júnior (1966), existia no Brasil uma estrutura agrária cuja força 

histórica manifestou-se na forma em que se constituiu a propriedade fundiária, na qual se 

permitia perceber o elevado grau de concentração e como essa concentração cumpriu um 

papel importante na determinação dos fatos econômicos e sociais da atualidade.  Essa tese é 

que no início do período colonial a marca dessas terras e suas populações era a exploração dos 

recursos naturais com vista ao comércio europeu, e estabelecerá desde esse horizonte os 

fundamentos da economia brasileira.  

Os objetivos dos portugueses não eram de povoamento, e são adaptados mediante o 

quadro das relações encontradas e do cenário europeu, sem, contudo, se modificarem seus 

objetivos mercantis, que foram aplicados na exploração do território para extrair e, 

posteriormente, produzir artigos demandados pelo comércio europeu. Esse caráter colonial vai 

reafirmar-se em momentos importantes na história brasileira como a independência e a 

Proclamação da República, mantendo disfarçada a estrutura agrária. 
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A grande exploração agrária – o engenho, a fazenda – é consequência natural e 

necessária de tal conjunto; resulta de todas aquelas circunstâncias que concorrem 

para a ocupação e aproveitamento deste território que havia de ser o Brasil: o caráter 

tropical da terra, os objetivos que animam os colonizadores, as condições gerais 

desta nova ordem econômica do mundo que se inaugura com os grandes 

descobrimentos ultramarinos, e na qual a Europa temperada figurará no centro de 

um vasto sistema que se estende para os trópicos a fim de ir buscar neles os gêneros 

que aquele centro reclama e que só eles podem fornecer. São estes, em ultima 

análise os fatores que vão determinar a estrutura agrária do Brasil-colônia. Os três 

caracteres apontados: a grande propriedade, monocultura, trabalho escravo, são 

formas que se combinam e completam; e derivam diretamente e com consequência 

necessária daqueles fatores. Em todas as colônias em que concorrem, não só no 

Brasil, tais caracteres reaparecem (PRADO JÚNIOR, 1961, p. 113-114). 

 

A permanência do latifúndio e as ínfimas condições de vida do trabalhador encontram 

suas raízes no fato de que o Brasil moderno reproduziu e pode-se mesmo dizer que expandiu 

os processos de exclusão e marginalização que marcam toda nossa história desde o início da 

colonização.  

 Esse quadro limitou as perspectivas da população trabalhadora rural, forçando-a a 

empregar-se nos latifúndios, beneficiando os empregadores no mercado de trabalho. O 

camponês foi transformado em um resíduo efetivo ou potencial, gerando uma economia 

camponesa dispersa sob o domínio da grande exploração, sendo também absorvidos por ela e 

impedidos de se desenvolver. Essa questão expõe de forma clara e profunda os processos de 

expropriação a que foram submetidos os trabalhadores, sendo essa agricultura conformada de 

maneira marginal, por estar condicionada aos objetivos e às regras do capital praticado de 

forma violenta no Brasil. 

 

O que sobra do escravismo representa assim um elemento de que o capitalismo se 

prevalece, e em que freqüentemente se apóia, uma vez que o baixo custo da mão-de-

obra torna possível em muitos casos à sobrevivência de empreendimentos de outra 

forma deficitários. É assim errado, e da maior gravidade para os efeitos da revolução 

brasileira, supor que tais remanescentes escravistas poderão ser eliminados e 

eliminadas, com isso, algumas formas mais brutais de exploração do trabalho, pelo 

simples progresso e maior difusão das relações capitalistas de trabalho e produção 

(PRADO JÚNIOR, 1966, p. 150-151). 

 

Nesse sentido, Prado Júnior (1978, p. 240) afirmou: “Essencialmente, contudo, com as 

adaptações necessárias determinadas pelas contingências no nosso tempo, somos o mesmo do 

passado.” Ou seja: as transformações ocorridas não operaram transformações nas bases da 

sociedade, pois uma economia colonial, voltada para os mercados internacionais, seria 

incapaz de gerar as bases de uma verdadeira nacionalidade. As mudanças realizadas tomaram 

a forma de arranjos que não alteraram fundamentalmente as relações sociais de produção; e, 

consequentemente, não seria possível, desde elas, um projeto de nação soberana. 
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Esse modelo situa o Brasil em uma posição periférica, subordinada e dependente, 

vinculando-o aos interesses capitalistas internacionais e afastando-o, como projeto, dos 

horizontes de autonomia, da possibilidade de ser construído em “bases próprias e nacionais.” 

Convém lembrar que, segundo ele, não se trata de defender uma “economia capitalista 

nacional”, mas de reafirmar que o processo de desenvolvimento brasileiro nunca esteve sob o 

controle das forças sociais brasileiras e, justamente por isso, não poderiam ser contemplados 

os interesses da população. Alguns outros aspectos que podem ser considerados fundadores da 

interpretação do Brasil: 

 

O caráter ‘colonial’ e dependente que marca toda sua trajetória de desenvolvimento; 

a estruturação de suas atividades produtivas de forma determinantemente voltadas 

para atender às demandas externas de bens primários e posteriormente 

agroindustriais; a alocação externa das fundamentais decisões de investimentos 

produtivos; o recorrente caráter não integrador e excludente da maioria da população 

brasileira em relação aos padrões modernos de desenvolvimento capitalista; a não 

superação das desigualdades regionais historicamente conformadas pelo processo de 

ocupação e colonização do território brasileiro; o processo de industrialização 

setorialmente desarticulado e economicamente frágil; a dinâmica agrária apoiada 

essencialmente na grande propriedade fundiária. (RÊGO, 1998, p. 80-81). 

 

Em análise, três problemas reforçam nossa formação social desigual impedindo 

mudanças estruturais: o primeiro é o mimetismo que se explica pela cópia das teorias dos 

países dos centros hegemônicos na análise de nossa realidade histórica, estratégia que se 

reitera atualmente pela subserviência às teorias e políticas dos organismos internacionais e de 

seus intelectuais e técnicos, uma vez que os protagonistas dos projetos econômicos e das 

propostas de reformas educacionais, surgidas nas décadas de 1940 e 1950, formaram-se em 

universidades estrangeiras, ícones do pensamento desses organismos, ou trabalharam neles. 

 O segundo é o crescente endividamento externo e interno, também vinculado a uma 

postura de subserviência. O terceiro constitui-se pela profunda desigualdade entre o poder do 

capital e o do trabalho. O Brasil, assim, vai caracterizando-se como “uma sociedade voltada 

para fora”, de costas para si mesma, e sua modernidade mostra-se arcaica, preservando e se 

alimentando dessas contradições.  

Buscando a essência dessa modernidade, torna-se explícito que o incremento da 

produção, a industrialização, os avanços tecnológicos não estão a serviço da população para 

melhor qualidade de vida e para a soberania do país, mas a serviço da acumulação do capital. 

O fato de ser chamado de “país do futuro” não é uma promessa emancipadora no curso das 

transformações ocorridas, mas uma fachada para ocultar os laços do passado, que se mantêm 

no presente como adaptações.  
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Apenas na metade do século XIX, intensificou-se no Brasil um processo tímido de 

“retalhamento da propriedade fundiária”, provocado pelo crescimento da população, pela 

desagregação do regime escravocrata, pela partilha por sucessão hereditária, pelas crises e 

decadência regionais do sistema de grande exploração, e essencialmente pela presença 

crescente da imigração europeia, sedenta de terra e atraída pela propaganda e subvenções 

governamentais.  

O surgimento e a expansão da pequena propriedade no Brasil – ainda que em condição 

frágil e dispersa – ligam-se a dois fatores: a decadência da grande lavoura em determinadas 

regiões e a inexistência da concorrência regional da grande lavoura. Além disso, o processo 

de crescimento das cidades contribuiu para a disseminação da pequena propriedade.      

Em diferentes regiões do país, vão surgir desse “retalhamento da propriedade fundiária 

rural” algumas possibilidades de organização de uma estrutura de produção de caráter 

camponês, mas em razão da herança colonial, essa economia camponesa somente pode 

estabelecer-se sob o marco da rígida estrutura tradicional brasileira, orientando-se no sentido 

de satisfazer as necessidades da grande lavoura monocultural.   

Prado Júnior (1966, p. 215) afirma que “a herança de nossa formação colonial deixou 

seus mais profundos traços, e os mais significativos do ponto de vista social”. O estatuto 

colonial representa, em perspectiva ampla, as formas escravistas de exploração do trabalho e 

os ínfimos padrões materiais e culturais que decorrem daí para a grande massa da população 

trabalhadora rural, que, direta ou indiretamente, vão afetar o conjunto da vida econômica e 

social brasileira.  

Esses reflexos são percebidos intensamente nos centros urbanos, uma vez que o 

trabalhador rural brasileiro, antes isolado nos grandes domínios das fazendas, engenhos, 

usinas, hoje se acha, graças ao maior intercâmbio com as realidades do meio urbano, mais 

consciente sobre o que lhe acontece, ainda que cada vez menos autônomo, dada a integração 

construída pelo capital na qual ele está inserido.  

No Brasil, a maior parte da população que formou as cidades brasileiras emigrou do 

campo, mas não é somente isso que os identifica e aproxima; para além da origem comum, é a 

posição social e a situação de precariedade de camponeses e trabalhadores urbanos que os 

solidariza. Desassistidos pelas políticas públicas, a eles negadas, principalmente a 

democratização dos bens fundamentais da vida, eles enfrentam, ainda que em contextos 

diversos, a mesma luta pela democratização implicada na afirmação dos direitos políticos e 

sociais. 
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Outro teórico que nos brinda com uma rica produção para se compreender a sociedade 

brasileira e a situação do campesinato é o pensador Florestan Fernandes. Responsável por 

uma das mais importantes reflexões sobre a formação histórica no Brasil, ele traz uma 

importante contribuição para a análise da questão sociológica brasileira.   

Florestan Fernandes (1975) afirma que a existência social significa, de um modo ou de 

outro, o compartilhamento de condições e situações, o desenvolvimento de atividades e 

reações, e a prática de relações e ações que são interdependentes e se influenciam 

reciprocamente – a interação social é uma realidade dinâmica em que sujeitos e realidade 

(sociedade) se constituem e modificam reciprocamente, não sendo possível separar os 

fenômenos. 

 Essa afirmação justifica por que não se pode compreender o campesinato ou as 

relações sociais no campo apenas como um fato isolado, mas como parte da trajetória 

socioeconômica e cultural do Brasil e do mundo.  

Analisando a constituição da burguesia brasileira, Florestan Fernandes (1975) afirma 

que ela não fez uma associação entre liberalismo e democracia, mas entre liberalismo e 

autocracia. Isso por dois motivos. O primeiro pelo fato de a burguesia industrial ter tido sua 

origem na oligarquia rural, decorrente da acumulação da exportação de café e de açúcar. A 

segunda razão, porque o modelo industrial era dependente e precisava importar máquinas e 

operários da Europa e dos Estados Unidos, e isso só era possível pela continuidade das 

exportações agrícolas que geravam divisas para seu pagamento, fechando, assim, o ciclo da 

lógica da necessidade do capitalismo dependente. 

No fim da década de 1960, Florestan Fernandes questionava as teorias que atribuíam o 

“atraso” do Brasil diante dos países centrais em razão de uma revolução burguesa deficiente, 

cabendo ao povo realizar as transformações que a burguesia não teria capacidade histórica de 

realizar, a exemplo da reforma agrária. Afirmava que a burguesia brasileira, realmente, foi 

excessivamente competente – contanto que sejam consideradas as particularidades da 

revolução brasileira na divisão internacional do trabalho, não podendo o Brasil adotar o que 

determinava o “modelo clássico”, que se apoiava na democracia liberal em seu processo de 

modernização capitalista.  

Parafraseando Florestan Fernandes, afirma Queiroz (2009, p. 1): 

 

Não se trata de realizar aquilo que a burguesia brasileira deixara incompleto, nem se 

trata de superar os elementos históricos que nos destinaram ao atraso frente aos 

países capitalistas centrais. Trata-se de reconhecer que o nosso capitalismo, 

estruturalmente ‘dependente, subdesenvolvido e imperializado’, potencializa a 
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exploração dos trabalhadores com base numa política historicamente 

antidemocrática.   

 

Assim, Florestan Fernandes (1980, p. 77) diz que “a sociedade de classes engendrada 

no capitalismo da periferia é incompatível com a universalidade dos direitos humanos” e a 

“normalidade democrática” do capitalismo não dá conta de um projeto de efetiva afirmação 

da classe trabalhadora. 

 

É inócuo atrelar a luta de classes do proletariado ao fortalecimento puro e simples da 

‘democracia’ (a defesa da república democrática, da ‘normalidade democrática’ ou 

do sufrágio universal, como objetivos centrais e diretos projeta o proletariado na 

cena política como a centro-esquerda da burguesia). (FERNANDES, 1980, p. 29). 

 

Em seus estudos sobre industrialização, subdesenvolvimento, imperialismo e 

capitalismo dependente na periferia do mercado mundial e, principalmente, nas suas 

investigações sobre o Estado autocrático e a revolução burguesa no Brasil e na América 

Latina, afirma-se o caráter das revoluções construídas pela burguesia como contrarrevolução.     

Em se tratando do campo, que é nosso contexto por excelência, o autor caracterizou a 

economia agrária brasileira como um quadro de “dependência dentro da dependência”, 

segundo o qual, a presença de elementos pré-capitalistas conservados no interior da empresa 

rural continuava garantindo a maximização de seus lucros pelos índices descomunais de 

exploração do trabalho, mediante as atividades econômicas relacionadas com o abastecimento 

do mercado interno urbano e do mercado internacional.  

 

[...] o desenvolvimento do capitalismo ainda se acha no estágio de satelização 

permanente e de espoliação sistemática da economia agrária. Os estratos possuidores 

rurais não se ressentem dessa situação, porque eles extraem de ambos os processos o 

privilegiamento relativo de sua própria condição econômica, sociocultural e política. 

O mesmo não sucede com as massas despossuídas rurais, que se vêem 

irremediavelmente compelidas ao pauperismo e a marginalização. É nesse nível que 

se desvendam as iniquidades e a impotência da economia agrária brasileira: uma 

moenda que destrói inexoravelmente os agentes humanos de sua força de trabalho 

(FERNANDES, 1981, p. 192-193). 

 

A teoria da “dependência dentro da dependência” cria uma estratificação social típica 

na economia agrária (FERNANDES, 1972, p. 109), da qual as maiores vítimas são os 

camponeses, os trabalhadores assalariados, os meeiros, despossuídos; enfim, aqueles que só 

possuem a força de trabalho, transformada em mercadoria a ser vendida e que normalmente se 

encontram fora da sua rede de garantias sociais.    
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Esses constituem o vasto contingente dos condenados do sistema, os segmentos da 

população brasileira que suportam os maiores sacrifícios, decorrentes dos custos diretos e 

indiretos da existência de uma sociedade de classes e que são ignorados no que diz respeito 

aos benefícios da “civilização” e do “progresso”.  

A atualidade dessa “moenda” é uma perversa constatação nesse momento, em que são 

massacrados os camponeses, pela continuidade das cercas e secas que se apresentam como 

formas institucionais atuais e instrumentos da organização e mobilidade do capital no campo. 

Esses elementos retratam a crueza dos processos de exploração e de conservadorismo 

mantidos no campo brasileiro pelas elites dominantes. A despeito das muitas expressões de 

luta e resistências surgidas no campo, esses trabalhadores se encontram em uma posição 

periférica, alimentando a caldeira dos processos produtivos e tratados como peças 

descartáveis.  

Apesar do tempo transcorrido, o mesmo modelo produtivo continua dominante no 

campo; embasado sobre o tripé, ou seria tripalium?, a existência da monocultura, o latifúndio 

e a máxima exploração do trabalho, quando não o trabalho escravo, abolido formal e 

tardiamente em 1888 se comparado com outros países da América Latina. A modernidade não 

resolveu os problemas da sociedade brasileira – mas alimentou-se e alimenta-se, 

contraditoriamente, do atraso e do conservadorismo político – e da exclusão de ampla maioria 

de trabalhadores do campo no acesso a seus serviços urbanos.  

A revolução burguesa, com seu aparato legal e tecnológico, com suas mudanças 

culturais e os avanços científicos, também não tocou na questão agrária no Brasil. Segundo 

Fernandes, esta se configurou como uma contrarrevolução defensiva para a classe burguesa. 

O desenvolvimento no Brasil esteve sempre firmado no princípio de altas taxas de lucro para 

uma minoria (classe dominante); esse mesmo princípio imputa à natureza um ritmo 

insustentável e impõe o consumo como horizonte único da existência humana. 

 Os parâmetros éticos, os valores e as práticas culturais camponesas são 

permanentemente questionados e confrontados por essa lógica que se move desde a premissa 

do menor tempo e maior rentabilidade e do descarte; essa lógica que alimenta o consumismo, 

permitindo as mudanças necessárias para que não mude o projeto dominante.  Esse modelo de 

desenvolvimento se instalou tão profundamente no campo, tanto quanto na cidade, impondo, 

não sem resistências, suas regras nas esferas econômicas, políticas, sociais e culturais.   

Pode-se observar que não se trata mais de colonização de uma nação por outra, mas 

dos que têm capital, contra os que não têm. O campo e a cidade são hoje, ao mesmo tempo, 
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centro e periferia dos processos modernos e arcaicos, desenvolvidos e atrasados, e dependem 

mutuamente para seguirem existindo. A essa contradição no cerne do projeto de 

desenvolvimento, Oliveira (2003) apresentou como a imagem emblemática de um 

“ornitorrinco”,5 desde o qual se nega na prática a liberdade e a democracia defendida em 

discurso pelo capital. 

A relação entre escravidão e violência, subserviência e reprodução vai marcar a 

cultura política dominante no Brasil; e no tocante aos trabalhadores do campo, o que se 

manifestou foi a ausência do Estado em relação aos direitos dos subalternos e sua afirmação 

quanto à conformação social e controle político destes.   

Criou-se um padrão característico no modo pelo qual os grupos e as classes 

dominantes lidam com a maioria do povo. O autor explicita que tal traço não se constitui 

fortuitamente, acentuando ainda a sua força conservacionista ao tomar em consideração a 

distância de séculos que nos separam do “Brasil colônia”, mas afirma que esse 

comportamento está ligado às formas que os colonizadores adotaram para organizar a 

sociedade; essa violência, que é contínua, presente no sufocamento das reações populares, na 

negação dos direitos universais da ampla maioria da população trabalhadora, na 

mercantilização e descarte da vida. Violência pela qual se naturaliza a injustiça e criminaliza a 

legítima defesa de pessoas e grupos vulnerabilizados e violentados.  

Fernandes aponta para o fato de que subsiste na cultura política dominante o espírito 

da colonização, do conquistador que submete e explora o povo, e exemplifica sua análise. 

Nesse sentido, Ianni afirma que, no século XX, “há setores das classes dominantes, bem como 

interesses imperialistas, que lidam com o operário e o camponês, ou com o índio, caboclo, 

negro, mulato e branco como um povo conquistado” (IANNI, 2004, p. 41). Sobre as 

condições e implicações do escravismo na sociedade brasileira, Florestan Fernandes assim 

caracteriza: 

 

Em Síntese, a superposição de estamentos de uma ‘raça’ dominante e de castas de 

‘raças’ dominadas punha a ordem societária correspondente sob um vulcão. A força 

bruta, em sua expressão mais selvagem, coexistia com a violência organizada 

institucionalmente e legitimada pelo ‘caráter sagrado’ das tradições, da moral 

católica, do código legal e da ‘ razão de Estado’. (FERNANDES, 1979, p. 38). 

 

Importante, ainda, é tocar na questão étnica, cujo discurso da docilidade e da paz entre 

os povos no processo de miscigenação esconde os processos de escravização, submetimento e 

                                                           
5 Com um aparato oficial  ou extraoficial de violência conhecido desde os capitães-do-mato até os seguranças 

atuais, passando pelos jagunços. 
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genocídio de centenas de grupos humanos nativos desse continente e de origem africana, com 

suas culturas e formas organizativas. 

O autor trata, por exemplo, da invenção do negro pelo branco no Brasil; com 

expressões claras que, compreendidas desde a luta de classes, ao definir que a metamorfose 

do africano em escravo é acompanhada pela metamorfose do negro em subalterno, inferior, 

dominado, discriminado, diferente, outro.  

Essas relações atuam no sentido de manter a posição e as relações sociais inalteradas.  

Em uma leitura análoga, essas relações remetem também à relação entre capital e trabalho, 

campo-cidade, metrópole e periferia, etc., partindo da premissa de que os espaços se 

compõem, sobremaneira, pelas relações sociais desenvolvidas nos vários espaços, pelos 

sujeitos concretos em movimento, em luta pela vida, em constante criação.  

Não se negligencia a comunicação e interdependência desses processos que permitem 

a circulação, de canto a canto do globo, de impactos, informações, aprendizados e influências, 

entre o global e o local, nem sempre positivos para a afirmação da classe para si. 

 

Cabe reconhecer que os movimentos da sociedade, por seus grupos e classes, por 

suas disparidades e contradições, estão sempre presentes no modo pelo qual são 

pensados, estão se pensando. Não é apenas a teoria que põe prática nesta ou naquela 

modalidade; é o movimento da história que frequentemente se decanta em teoria. 

(FERNANDES, 2004, p. 53).  

 

Assim, à medida que se desenvolve a ordem social burguesa, por meio das relações 

capitalistas de produção, desenvolvem-se as classes sociais e suas polarizações, questionando-

se de diversas formas, a organização e manutenção do poder político-econômico hegemônico. 

Essas incursões contribuem para situar hoje o camponês, a educação escolar, igualmente o 

Estado e as classes dominantes.  

Nas palavras de Queiroz (2009, p. 1), Florestan Fernandes “constrói a noção de 

democracia restrita realizada por um Estado autocrático-burguês, mediante o que a 

transformação capitalista se completa com desavergonhada visibilidade em benefício de uma 

‘reduzida minoria privilegiada e dos interesses estrangeiros com os quais ela se articula 

institucionalmente’.”  

Florestan Fernandes (1980, p. 32) afirma: “O ‘quantum de socialismo’ que as classes 

trabalhadoras e exploradas conseguirem incorporar na sua luta, a despeito de todas as 

resistências burguesas, define o ‘quantum de democracia’ que se pode alcançar sob o regime 

de classes.” O autor assevera que a democracia e o socialismo: “[...] fazem parte da mesma 



44 

 

 

rota histórica da revolução social que somente as classes trabalhadoras podem desencadear e 

levar a cabo.” (FERNANDES, 1980, p. 33). 

Essa democracia restrita é funcional para a imposição de uma estabilidade política 

mantida pela força bruta e pela ameaça potencial, que, por sua vez, constitui o requisito 

político para a intensificação da acumulação capitalista e aceleração do desenvolvimento 

econômico. Por isso, o autor diz que o proletariado “deve passar tão depressa quanto possível 

da condição de ‘fiel da democracia burguesa’ para a de fator de uma democracia da maioria, 

isto é, uma democracia popular ou operária” (FERNANDES, 1984, p. 14). 

A caracterização dessa violência disfarçada de democracia ou abertamente repressora 

é elemento teórico central na construção da pedagogia da violência. Violência que se instala 

no plano material das relações sociais, configurando um lugar marginal para os trabalhadores 

e, consequentemente, para os camponeses.  

Uma forma pela qual essa violência se expressa é o caso da produção e comércio dos 

alimentos transgênicos, que privatiza os processos de reprodução das sementes e retira dos 

camponeses a possibilidade não apenas do intercâmbio entre seus iguais, mas a perda 

completa do domínio sobre as etapas do processo produtivo. Some-se a isso a insegurança 

acerca dos efeitos desses alimentos ao ser humano e demais espécies de vida onde esses 

alimentos são produzidos.   

Um exemplo emblemático pode ser tomado na afirmação de representante da Via 

Campesina, que faz denúncia de que o Brasil é o maior consumidor de agrotóxico do mundo; 

cada brasileiro consome uma média de 5,2 litros de veneno por ano. Em 2009, mais de um 

bilhão de litros de veneno foi jogado nas lavouras de acordo com a Campanha Permanente 

Contra o Uso de Agrotóxicos (VIOLÊNCIA..., 2013). Os agrotóxicos contaminam a produção 

dos alimentos e a água dos reservatórios atingindo a saúde da população. 

Outra forma é quando lança mão do poder repressor para coibir, castigar, criminalizar 

e exterminar os sujeitos, em suas reações de revolta diante da opressão do capital. Segundo 

levantamento da CPT, em 2012, morreram 36 pessoas por conflitos agrários; em 2011, 

morreram 29 pessoas, observando-se assim um aumento de 24% (VIOLÊNCIA..., 2013).  

Segundo Isalete Wichinieski, da Coordenação Nacional da CPT, a impunidade é um 

dos fatores que mais contribuem para o alto índice de mortes no campo. “De 1985 até hoje 

tivemos 1.566 mortes no campo. Desses casos apenas 72 foram a julgamento. É um número 

insignificante em vista do número de pessoas assassinadas no campo. Isso facilita a 

continuidade desse conflito.” (VIOLÊNCIA..., 2013).  
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A forma e o conteúdo das políticas públicas e a criminalização dos movimentos 

sociais são denunciadores dessa violência que, para além de dar forma à questão agrária no 

Brasil, materializa-se no corpo de políticas públicas como da política educacional, que nos 

últimos anos fechou mais de 20.000 escolas rurais em um amplo processo que vai do 

fechamento de escolas ao controle ideológico de projetos e parcerias para a precarização da 

oferta de educação, em todos os níveis e modalidades.  

A naturalização dos processos de violência é condição sine qua non para a 

manutenção dessa ordem injusta. No plano das subjetivações, a escola e os instrumentos da 

cultura de massa cumprem um papel central para a construção do consenso. A escola, em 

especial, utiliza-se de hierarquias, castigos e recompensas, retaliações, estigmas e punições a 

fim de construir a ordem desejada com o mínimo de interferências contrárias. 

 

[...] Devemos considerar as escolas à luz das relações sociais da vida econômica [...] 

sugerimos que os aspectos principais sociais da escolarização  e as  do trabalho 

explica a capacidade do sistema educacional para  produzir uma força de trabalho 

fragmentada e submissa. (BOWLES; GINTIS apud FERNÁNDEZ ENGUITA: 

1989, p. 151). 

 

 Nessa construção, desvia-se o foco das injustiças sociais que sustentam o capitalismo, 

transformando a vítima em culpado e enfraquecendo a potencialidade de reação dos 

oprimidos. A pedagogia da violência que naturaliza e respalda essas injustiças impõe a 

agressão e naturaliza estereótipos como o do “índio preguiçoso” e ideias como “ladrão bom é 

ladrão morto”, e da reação popular como expressão de vandalismo. Ou seja, todas as formas 

de vida ou ações que atinjam a propriedade e a cumulação dos patrões devem ser severamente 

punidas. Cabe ressaltar que não se trata apenas de punir, mas coibir e negar as reações, 

inculcando como pensamento hegemônico, a defesa de uma ordem que deve ser, a todo custo, 

naturalizada, para manter-se inalterada na sociedade. 

 

1.3.1 Campesinato brasileiro: expressão de (a)diversidades 

 

O campesinato não é burguês nem assalariado, nem pode ser entendido como síntese 

das duas classes. A  origem clássica de camponeses europeus foi na Idade Média, período 

caracterizado pela economia ruralizada, enfraquecimento comercial, supremacia da Igreja 
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Católica, sistema de produção feudal e sociedade hierarquizada.6 Essa categoria pode ser 

explicada como uma unidade dentro da diversidade camponesa. No dizer de Carvalho (2004, 

p. 323), “constitui-se num sujeito social cujo movimento histórico se caracteriza por modos 

de ser e de viver que lhe são próprios”. Essa diversidade se pauta, segundo Carvalho, por um 

conjunto de valores apoiados em duas bases fundamentais: a garantia da reprodução social da 

família e a posse sobre os recursos da natureza. 

Segundo Moura (1986, p. 17), o campesinato tem historicamente desempenhado um 

“ofício subalterno”, mas mesmo nessa subalternidade, demonstra grande capacidade de ser 

adaptado, transformar e ser transformado pelos diferentes contextos; de maneira que “é mais 

correto falar em redefinição, recriação e até diversificação do campesinato, do que fazer uma 

afirmação finalista”. 

 

O fato de o camponês controlar terra no capitalismo sem ser possuidor de capital, na 

acepção marxista da palavra [...] o fato de o camponês trabalhar com a ajuda da 

família, à qual não remunera segundo a ótica capitalista, isto num mundo marcado 

pelo contrato individual de trabalho e pagamento de salário das tarefas 

desempenhadas. O fato de o camponês lutar por formas culturais e sociais próprias 

de organização, sem ser ou poder se caracterizar como outro povo, outra cultura, 

estranhando, mais do que recusando, a sociedade abrangente que o contém e 

circunda. (MOURA, 1986, p. 8). 

 

Segundo Wanderley (1999), o desenvolvimento das forças produtivas na atualidade 

criou outro patamar para a agricultura e o meio rural, definido pela modernização das suas 

atividades e pela integração socioeconômica global. No entanto, essa mudança não significou 

a implantação de uma forma social de produção única e homogeneizada, representada pelo 

modelo empresarial e do tipo industrial; tampouco teve a agricultura familiar um lugar (o 

direito de existência) nesse novo contexto da integração da agricultura e do meio rural por 

motivo fortuito. Se tal fato ocorreu, é porque essa outra forma social de produção detém um 

papel no cenário da economia e da sociedade brasileira. 

A agricultura familiar, segundo Wanderley (1999), deve ser entendida como aquela 

em que a família é proprietária dos meios de produção e assume o trabalho no 

estabelecimento produtivo. Mesmo que se considere ser uma definição aberta, pois a 

combinação entre propriedade e trabalho assume, no tempo e no espaço, uma grande 

diversidade de formas sociais.  

                                                           
6 Nesse período, o servo, diferentemente do escravo, não era propriedade do senhor, pagava impostos a ele e dele 

recebia proteção. Fonte: <http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/feudalismo/feudalismo-4.php>. 
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A agricultura camponesa não se identifica simplesmente como de “subsistência”, nem 

o trabalho externo, em que alguns camponeses dispõem de parte do seu tempo, representa 

necessariamente sua descaracterização. Cabe reforçar que o termo “pequena produção” está 

relacionado com os poucos recursos e as restrições para potencializar suas forças produtivas 

decorrentes do modelo. Wanderley descreve as formas de agricultura familiar nas sociedades 

modernas e propõe uma reflexão sobre o campesinato que permaneceu, as formas modernas 

de agricultura familiar e a herança do passado: 

 

No processo de constituição do campesinato, o acesso à terra no Brasil foi doloroso 

e restrito, do que resultaram, para a historiografia analisada, as características 

principais do campesinato brasileiro em sua origem: a pobreza, o isolamento e a 

produção, esta, centrada na subsistência mínima e a extrema mobilidade espacial.   

(WANDERLEY, 1999, p. 23). 

 

O campesinato no Brasil envolve uma imensa diversidade de sujeitos e práticas, 

marcados pela marginalização do seu trabalho, negação e cooptação das práticas culturais dos 

seus antepassados e negligência quanto à assistência aos direitos sociais (políticas públicas); e 

guardam, entre si, semelhanças no tocante às condições de uma sobrevivência precária.  

As formas hegemônicas da agricultura no Brasil baseiam-se na plantation, sendo a 

implantação desse sistema definido pela dominação econômica, social e política da grande 

propriedade, pela escravidão e existência de fronteiras de terras livres ou passíveis de serem 

ocupadas, pela simples ocupação e posse; é, desde sua gênese, um setor historicamente 

cerceado, o qual se mantém sob as fragilidades dos modelos de produção, com precariedade 

estrutural, impedido de desenvolver toda a sua potencialidade.  

 

Vários autores, retratando a coexistência do campesinato em formações 

socioeconômicas diversas, já destacaram que o reconhecimento dessa nominação, 

atribuída para efeitos de investimentos políticos ou para reconhecimento de 

características comuns, só pode ser compreendido como conceito, cujos significados 

definem princípios gerais abstratos, motivo pelo qual pode iluminar a compreensão 

de tantos casos particulares. Para que a forma camponesa seja reconhecida, não 

basta considerar a especificidade da organização interna à unidade de produção e à 

família trabalhadora e gestora dos meios de produção alocados. Todavia, essa 

distinção é analiticamente fundamental para diferenciar os modos de existência dos 

camponeses dos de outros trabalhadores (rurais e urbanos), que não operam 

produtivamente sob tais princípios. (COELHO et al., 2009, p. 10). 
 

Logo, faz-se necessária a compreensão do contexto político, econômico, cultural e 

social em que o camponês se reproduz. Seu reconhecimento se constitui uma afirmação de 

categoria política, ancorando-se pela possibilidade de referência identitária e de organização 

social, ou seja, em luta por objetivos comuns. O campesinato, em que pese à imensa 
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diversidade de formas organizativas e relações culturais desenvolvidas pelos grupos, continua 

a se reproduzir nas sociedades atuais integradas ao mundo moderno.  

Pode-se identificar, portanto, em diversos países, na atualidade, setores mais ou menos 

expressivos, que funcionam e se reproduzem sobre a base de uma tradição camponesa, tanto 

em sua forma de produzir quanto em sua vida social.  Segundo Jollivet e Mendras (1971), seja 

qual for a diversidade de regiões e nações, de civilizações e de regimes políticos, a 

comunidade rural integra-se à sociedade global, mas conserva sua autonomia e originalidade. 

Analisando o mundo rural, Wanderley (2001, p. 32) afirma que ele “se move em um 

espaço específico, o espaço rural”, compreendido em duas dimensões: a primeira diz respeito 

à existência de um espaço físico diferenciado, ou seja, a construção social do espaço rural, 

determinado pela ocupação do território, das relações de poder calcadas na estrutura de posse 

e uso da terra, e dos recursos naturais, como a água, as matas nativas, da conservação e uso 

social das paisagens naturais e construídas, e na relação campo-cidade. A segunda, como 

lugar de produção de vida e de cultura, no qual se sente, vê-se e se vive o mundo (a cidadania 

do homem rural e sua inserção na sociedade nacional).  O mundo rural, que não é homogêneo, 

visto que é múltiplo, são mundos, dada a diversidade encontrada no meio rural. A 

compreensão desses mundos rurais estará condicionada por posições que apontam para 

interesses e construções históricas, logo, também não serão lineares ou homogêneas. De igual 

maneira, haverá distinções, quando se trata de compreender a relação campo-cidade.   

 

A situação e a condição do campesinato, no entanto, estiveram quase sempre em 

contestação, porque o modelo de desenvolvimento no qual se inspiraram reformistas 

da época parecia não contemplar a presença de uma classe portadora dessas 

características. A polarização entre proletariado e burguesia, decorrente do modelo, 

deixava pouca margem a outras interpretações, de conteúdo mais empírico, que 

revelassem a presença de classe ou modos de produção camponeses. O campesinato, 

uma categoria esquecida, espúria, em processo de diferenciação social, em direção a 

uma das classes polares do capitalismo, era o sinônimo do atraso, da fragilidade 

política e da dependência. [...] As várias contestações e formas de resistência 

desenvolvidas por grupos particulares elevaram os camponeses de vários cantos do 

planeta à condição de protagonistas que se firmaram por suas qualidades de lidar 

com as demandas da subsistência da justiça e da nação. (WELCH et al.,  2009, v. 1, 

p. 23-24). 

 

Wanderley (1999) defende a ideia de que no Brasil a construção de um espaço 

camponês se efetuou, na maioria dos casos, sob o signo da precariedade estrutural, que o torna 

incapaz de desenvolver todas as potencialidades do próprio sistema clássico de produção e de 

reprodução da vida; diferenciando-o, portanto, da estrutura europeia, antes considerada capaz 

de fechar o círculo da subsistência.  
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À sombra da economia dominante (plantation), desenvolveu-se a outra, a economia 

camponesa (marginal), para dar conta do sustento aos grupos desprovidos de terra (que se 

constituíam e seguem, até hoje, como maioria da população). Essa economia camponesa foi 

inicialmente produzida por grupos indígenas, agregados, quilombos e imigrantes europeus 

pobres.  

Na atualidade, esse campesinato, em suas diversas formas organizativas e arranjos 

produtivos garante, desde a agricultura familiar, mais de 70% da alimentação no Brasil. 

(KAGEYAMA; BERGAMASCO apud WANDERLEY, 1999). Por um lado, sofrendo as 

adaptações exigidas pelo mercado, por outro, continuando a existir, ainda que na 

marginalidade e, na maioria dos casos, contando apenas com as próprias forças, em que pese 

o seu papel estratégico no funcionamento da sociedade. 

Outro aspecto central a ser destacado é que a globalização da economia levou a 

agropecuária brasileira a reestruturar sua produção, passando a ser excludente e espacialmente 

seletiva, e como consequência, o aumento das desigualdades sociais e territoriais no Brasil. 

Nesse processo a “introdução da ciência, da tecnologia e da informação”, nas últimas quatro 

décadas, resultou em “um novo modelo técnico, econômico e social de produção 

agropecuária”, que oferece novas possibilidades para a acumulação do capital – a “agricultura 

científica” (ELIAS, 2006, p. 221). 

Essa agricultura, também tratada como agricultura científica globalizada, tem como 

características os seguintes elementos: a) regida pelas mesmas leis que regem outros aspectos 

da produção econômica; b) competitividade; c) exigência de ciência, técnica e informação; d) 

aumento exponencial das quantidades em relação à superfície plantada; e) de natureza global; 

f) condução a uma demanda extrema de comércio na qual o dinheiro define os processos 

produtivos, seus tempos e suas formas. 

Entre os muitos impactos sociais, econômicos, territoriais e ambientais da 

reestruturação produtiva da agropecuária, aponta-se a existência de privilégios de meios 

produtivos para os segmentos economicamente mais abastados, grande concentração da 

propriedade da terra, em um processo de “oligopolização” do setor agropecuário, 

transformando as relações sociais de produção e incremento da urbanização. Em decorrência 

desses aspectos, ocorrem decisivas transformações nas formas de trabalho agrícola. 

De acordo com Elias (2006), as relações entre os setores agrícola e industrial merecem 

destaque por propiciarem o desenvolvimento de muitos ramos industriais, notadamente os que 

fornecem os insumos e bens de capital para a agricultura, assim como refletem nas indústrias 
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que processam os produtos agropecuários, transformando-os em mercadorias padronizadas 

para o consumo de massa globalizado. Caracteriza, assim, uma nova organização econômica e 

social da agropecuária, com diferenças do período colonial acompanhando a unificação da 

economia pelo movimento do capital industrial e financeiro. 

Segundo a geógrafa Iná Elias de Castro (1996), na organização do território nordestino 

brasileiro, há duas lógicas: uma com característica conservadora, bastante concentrada nas 

condições da natureza e no ciclo de vida das plantas e dos animais, e outra que moderniza, 

organiza o espaço de acordo com as exigências de mercado e de conotação ideológica. Aqui, 

moderno e conservador, ele mantém as características do período colonial, em que o atrasado 

(da democratização e da sustentabilidade) se configura como o mais moderno.  

Nesse sentido, o secretário nacional da Comissão Pastoral da Terra (CPT), Antônio 

Canuto (2004, p. 2) afirma: “O agronegócio mudou o enfoque dos problemas gerados pelo 

latifúndio”, e Fernandes e Molina (2004, p. 41-42) comparam:  

 

O latifúndio efetua a exclusão pela improdutividade, o agronegócio promove a 

exclusão pela intensa produtividade. [...] A expansão de territorialidade da 

agricultura capitalista amplia o controle sobre as relações sociais e o próprio 

território, agudizando as injustiças sociais.. [...] Outra construção ideológica do 

agronegócio é o esforço de convencer a todos de que é responsável pela totalidade 

da produção agropecuária. Em geral, a grande mídia, ao informar os resultados das 

safras, credita toda a produção na conta do agronegócio. Estrategicamente, o 

agronegócio se apropria de todos os resultados da produção agrícola e da pecuária 

com se fosse o único produtor do país disputando a maior quantidade de recursos 

públicos para a agricultura.  

 

Um aspecto apontado por Elias (2006), que parece contribuir para a compreensão do 

campo e do camponês na atualidade, é que, paralelamente à difusão da agricultura científica e 

do agronegócio, processou-se um crescimento das áreas urbanizadas também no campo, o que 

faz surgir tanto o fenômeno da involução metropolitana quando crescem também as cidades 

médias e locais, bem como as “cidades do campo” (SANTOS, 1988 apud ELIAS, 2006, p. 

233), termo que a autora Elias preferiu trocar por “cidades do agronegócio”.  

Não é apenas nas cidades do agronegócio, também nas áreas rurais – onde estão 

presentes MSC ou alguma forma de organização popular, como assentamentos rurais – há 

cada vez mais a necessidade do acesso a estruturas produtivas, informacionais e tecnologias 

presentes na cidade, pela necessidade de relação cada vez maior, não apenas com o meio 

urbano, ou rural mais distante, mas como forma de romper o isolamento a que foram 

submetidos os camponeses e a agricultura familiar camponesa.  
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A evidência dos movimentos de luta pela terra no período da redemocratização do 

Brasil nos anos 1980 mostra que o modelo social vigente em nosso caso não conseguiu dar 

respostas ao crescimento urbano, que se deu refém da industrialização e sem planejamento de 

ocupação do solo urbano, condenando parte dessa massa migrante a uma situação de exclusão 

social. Traz à tona, também, uma dívida política e social de nossa história que a perpassa da 

colonização à República, que é o acesso a terra por meio de uma política fundiária embasada 

em uma Reforma Agrária, que venha a fortalecer uma nova relação entre o campo e a cidade. 

 

1.4 MOVIMENTOS NO CAMPO 

 

A opção das elites e do Estado em manter na marginalidade seus ex-escravos, sem o 

reconhecimento de qualquer direito e, principalmente, sem direito a terra e trabalho digno, fez 

surgir vários movimentos como expressão da consciência construída na existência social 

concreta das negações.  

Facó (1980) afirma que, entre meados do século XIX e início do século XX, as 

reações do campo ocorrem como uma cadeia de movimentos de rebelião de pobres do campo, 

que se espalhou de norte a sul do país. Dentre esses, destacam-se Canudos (1896-1938), 

Contestado (1912-1916), Cadeirão (1936-1938), que existiam ao lado do cangaceirismo, que 

se estendeu até a década de 1930.     

 

Para nossa história, têm sido encarados como fenômenos extra-históricos. 

‘Banditismo’, ‘fanatismo’ são expressões que os resumem, eliminando-os dos 

acontecimentos que fazem parte da evolução nacional, de nossa interação como 

Nação, de nosso lento e deformado desenvolvimento econômico [...]. Hoje, 

compreendemos e sentimos que eles eram uma componente natural do nosso 

processo evolutivo, a denúncia do nosso próprio retardamento nacional, o protesto 

contra uma ordem de coisas ultrapassadas e que deveriam desaparecer. (FACÓ, 

1980, p. 7-8). 

 

Segundo Moura (2000), a História brasileira foi marcada por três movimentos que 

simbolizam os movimentos de ruptura radical com o sistema de dominação, que conseguiram 

criar perturbações à ordem nos respectivos períodos: Palmares no Brasil Colônia; a 

Cabanagem no Brasil Império; e Canudos na República. Dentre esses, destaca-se o legado de 

Canudos para as lutas camponesas na atualidade. 

Canudos foi um movimento social, portanto, político, e desde essa premissa é possível 

compreendê-lo em sua amplitude e força histórica. O arraial do Belo Monte (Canudos) foi 

fundado por Antônio Conselheiro em 1893, marcando uma nova fase nas lutas que vinha 
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enfrentando desde 1874. Durante esse período, Antônio Conselheiro foi preso e perseguido 

pelo clero e pela polícia, sofrendo assim com a força do Estado e da instituição clerical (Igreja 

Católica). 

 Essa definição de Conselheiro teve por base a intenção de mudar as estratégias de 

sobrevivência para si e para seus seguidores, com o estabelecimento de uma base territorial, 

que fora escolhida após percorrer regiões dos estados de Alagoas, Sergipe, Pernambuco e 

Bahia. A área escolhida havia sido abandonada desde 1891 e tinha uma grande extensão; 

ficava distante das cidades e povoados, o que conferia ao grupo alguma segurança, pois para 

chegar lá, o caminhante teria de atravessar uma zona sem água e sem outros recursos.  

As casas eram construídas pelos próprios sertanejos e se espalhavam pelas encostas, 

semelhantemente à maioria das cidades brasileiras daquela época, principalmente no último 

ano de vida do arraial. O arraial tinha um centro comercial, uma escola e uma igreja que 

nunca foi concluída, e que serviria de fortaleza durante a última invasão. 

 A religião, nesse contexto, desempenhava um papel político central como bloco de 

poder, embora a gestão pública fosse dividida, passando às mãos de outros líderes como 

Antônio Vilanova, João Abade, Pajeú e Joaquim Macambira. Quanto à organização política e 

organizativa (em seu aspecto econômico-financeiro), havia um sistema de circulação 

monetária eficiente, que atendia aos objetivos da comunidade. Não circulava dinheiro em 

Canudos, e o pouco que havia ficava sob a responsabilidade de Vilanova, que emitia um vale 

para intercâmbio interno. 

Canudos crescia, deixando de ser simples fazenda e tornando-se um arraial, graças à 

ocupação de terras vizinhas abandonadas e ao crescimento de grupos que chegavam com 

frequência a Belo Monte. Abelardo Montenegro afirma: “Havia gado para o açougue. Os 

paióis continham provisões. As roças estavam plantadas. Enquanto isso, a influência de 

Antonio Conselheiro se estendia pelos sertões, aumentando, por isso, o temor dos fazendeiros 

e das autoridades.” (MONTENEGRO apud MOURA, 2000, p. 39). 

Canudos fabricava do alimento à moradia, passando pela atividade metalúrgica com a 

produção de ferramentas e o beneficiamento do couro de animais. Fabricavam também a 

pólvora com o salitre local e o enxofre próximo do São Francisco. Segundo Moura (2000, p. 

40): 
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Desenvolvia-se assim, uma economia comunitária a alternativa auto-suficiente bem 

superior nas suas relações sociais e na distribuição da sua produção aquela 

latifundiária baseada na exploração camponesa do resto da região. Daí o ódio e o 

temor dos fazendeiros e das autoridades ao seu crescimento e ao nome do seu líder  

Antônio Conselheiro. Para o latifúndio, Canudos era um exemplo desafiador e 

perigoso. 

 

A trajetória de Canudos foi marcada por duas etapas importantes: a primeira, a fase de 

fundação, com a construção e o desenvolvimento. A população constituiu uma comunidade 

que aprendeu a enfrentar os tropeços e as dificuldades, construindo um ambiente de harmonia 

e justiça social. A segunda foi o momento de construir estratégias para a resistência do arraial, 

organizando-se para a defesa da autonomia, como maior patrimônio daquela comunidade 

construída cultural e socialmente. 

Diante do fracasso da terceira expedição, armara-se um ambiente complicado à 

continuidade de Canudos: o brio ferido do Exército brasileiro e, o mais importante, o medo do 

poder da época, que deu a Conselheiro e, consequentemente, a Canudos, o título de 

monarquista. Transformando-o, assim, em um “bode expiatório” para todas as mazelas da 

recém-criada República. De acordo com Moura (2000, p. 47), “a vitória sobre Canudos 

representou a vitória das forças mais arcaicas da sociedade brasileira, que se diziam 

representantes da modernidade”.  

Canudos, apresentado pelo Estado brasileiro como expressão do atraso, do fanatismo, 

da loucura e do antigo, para não falar da “traição” à pátria, teve seu fim em uma guerra civil 

de caráter político, motivo pelo qual continua na história. Sua organização foi uma resposta à 

sociedade capitalista excludente. Precisamente por isso, pela possibilidade de se tornarem um 

modelo para outras comunidades, precisava ser destruído. 

A destruição desse movimento aponta não apenas o grau de injustiças e arbitrariedades 

levado a efeito por uma aliança entre políticos republicanos com a classe senhorial escravista, 

mas, já naquele tempo, uma solução para a questão agrária no Brasil, até hoje sem solução. 

Quanto ao cangaço, diversos autores o estudaram e deram sua explicação para esse 

fenômeno. Dentre eles, vários desprezaram as causas econômicas e sociais preferindo atribuir 

à mestiçagem, influenciados por Raimundo Nina Rodrigues e Euclides da Cunha. O primeiro 

expressou: “Acredito e afirmo que a criminalidade no mestiço brasileiro é, como todas as 

outras manifestações congêneres, sejam biológicas ou sociológicas, de fundo degenerativo e 

ligada às más condições antropológicas do mestiçamento no Brasil.” (RODRIGUES,  

1894/1957, p. 158). Euclides da Cunha, seguidor de Nina Rodrigues, corroborando essa 

“teoria da mestiçagem, afirmou: 
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A mistura de raças mui diversas é, na maioria dos casos, prejudicial. Ante as 

conclusões do evolucionismo, ainda quando reaja sobre o produto o influxo de uma 

raça superior, despontam vivíssimos estigmas da inferior. A mestiçagem extremada 

é um retrocesso [...] De sorte que o mestiço – traço de união entre as raças, breve 

existência individual em que se comprimem esforços seculares – é, quase sempre, 

um desequilibrado [...] E o mestiço – mulato, mameluco ou cafuz – menos que um 

intermediário, é um decaído. (CUNHA, 1902/1985, p. 174). 

 

Filho do Cariri, mesmo conhecedor da situação local, o médico cearense Xavier de 

Oliveira constrói conclusões contrárias às suas para a própria realidade descrita. Um exemplo 

pode ser tomado quando ele afirma: “O homem honesto e trabalhador de outrora é um 

bandido agora, por causa de uma questão de terra.” (OLIVEIRA, 1920, p. 24). 

 

No Cariri, em certa cidade, há o que se chama feira de trabalhadores. Centenas de 

homens reunidos em praça pública, enxada ao ombro, prontos para o trabalho. 

Chega o fazendeiro, escolhe os mais robustos, (é como se escolhesse bois para o 

corte) e os leva à roça. Os outros, em número de centenas, ficam sem trabalhar, e 

sem comer, eles suas mulheres e seus filhos [...] Estes homens [...] tinham 

forçosamente que ser revoltados. Sem terra, sem ocupação certa, a mais brutal 

exploração do seu trabalho, revoltar-se-iam, qualquer que fosse a dosagem de seu 

sangue, sua origem racial, o meio físico que atuasse sobre seu organismo. 

(OLIVEIRA, 1920, p. 28-29, grifo nosso). 

 

Oliveira (1920), apesar de analisar corretamente as causas, propôs como solução para 

a existência do cangaço a ação do Exército para exterminar esse movimento; alegando que a 

ação da repressão aos principais resolveria o problema, cujos focos de banditismo, segundo 

ele, estavam entre Pajeú de Flores até Riacho do Navio. 

O poder ilimitado a uma insignificante minoria latifundiária deixava a minoria dos 

habitantes da região sem recursos para desenvolver atividades produtivas para sua 

sobrevivência; se conseguisse, era em situação humilhante, quase de escravidão. Isso suscita a 

pergunta: diante dessas condições, como usar a Justiça em favor daquela minoria, sendo o 

Judiciário controlado pelos poderosos locais? Em alusão a isso, Oliveira (1920, p. 22) 

desabafa: 

 

No sertão não há lei, não há direitos, não há justiça [...] Quanta vez, ali, não é 

removido de uma para outra comarca, um juiz que proferiu uma sentença contra um 

político influente, cabo ou chefe de bando do presidente ou do governador do 

Estado? 

 

A tese da falta de policiamento como geradora do cangaço também caía por terra 

facilmente, uma vez que o “cangaceiro” e o “fanático” eram os pobres camponeses; cansados 

das situações de negação a que eram submetidos de forma desumana, integravam-se às lutas 
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que começavam a tomar um caráter social; as lutas que nasciam em função da terra, contra o 

domínio do latifúndio, em lutas que, mais cedo ou mais tarde, decidiriam seu destino. 

O cangaceirismo decorre da insatisfação da maioria oprimida pelo excesso de poder 

dos latifundiários, consistindo em uma rebelião primária, que “representava um passo à frente 

para a emancipação dos pobres do campo. Constituía um exemplo de insubmissão” (FACÓ, 

1980, p. 35). 

O advogado e pesquisador da história paraibana Bismarck Martins de Oliveira afirma: 

 

As causas para o surgimento de cangaceiros foram as mais diversas. Particularmente 

acho que o ‘Cangaço’ é ‘filho da seca’. Tem-se tentado justificar o cangaço como 

um ‘banditismo social’, o que acho um paradoxo; se tem procurado dizer que os 

cangaceiros eram indivíduos antropologicamente predispostos ao crime, o que acho 

absurdo; há correntes que justificam os cangaceiros como pessoas rudes, dotadas de 

alto grau de periculosidade e surgidas de cruzamentos raciais imperfeitos, que 

faziam com que seus cérebros e organismos fossem feitos para a luta e 

necessitassem dela para se completarem, o que acho uma piada. (OLIVEIRA, 1988, 

p. 33).  

 

As diferentes expressões de luta, tanto ligadas ao messianismo quanto ao cangaço, 

constituíam-se expressões políticas e pedagógicas, com expressão social, política, econômica 

e militar, por meio das quais, os pobres e, sobremaneira, os camponeses, saíam da apatia 

fatalista da exploração extrema, em que estavam mergulhados, para se afirmarem como 

sujeitos capazes de, em alguma proporção, definir suas regras e estratégias de sobrevivência.  

No caso do cangaço, no entanto, a luta por objetivos isolados fazia com que os grupos, 

atuando de forma dispersa, não raramente se enfrentassem, destruindo-se mutuamente. Os 

cangaceiros tornaram-se presas dos seus inimigos de classe, fossem eles donos de fazenda de 

gado, fossem donos de lavra de minérios. Afinal, era o conflito do latifúndio contra o 

trabalho, com nomes diferentes em uma época própria. 

Destacam-se, assim, três importantes movimentos cuja origem liga-se à questão 

agrária, pela distinção de suas formas organizativas e o impacto político que causaram à 

sociedade de sua época; o cangaço e o arraial de Canudos nos sertões do Nordeste e as Ligas 

Camponesas, zona da mata de Pernambuco e Paraíba. 

Na década de 1930, houve no Brasil grande efervescência política com a Revolução de 

1930, o movimento constitucionalista. Uma década marcada por conflitos de classe, lutas 

contra a exploração do trabalho e pela defesa dos direitos; uma década que assistiu ao 

crescimento numérico e político da classe operária urbana em suas lutas. 

Em 1940, com o fim da 2.ª Guerra Mundial, a aceleração industrial impulsionou as 

migrações campo-cidade, o que intensificou o processo de urbanização. As classes sociais 
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também tomavam contornos mais vivos no meio urbano, de forma especial, o operariado. No 

campo, “acendia-se o pavio” de movimentos em um contexto de gritantes injustiças sociais 

cometidas contra os camponeses, marcados pelo processo de migração campo-cidade, pela 

falta de políticas para os povos do campo e pelo coronelismo. 

Nesse contexto, tem sua origem nos anos 1930 e seu auge entre os anos 1940 e 1950, 

quando crescem os processos de mobilização e organização dos camponeses, dando origem às 

Ligas Camponesas. 

As ligas atuavam nas lutas em defesa de plantadores e foreiros dos engenhos de açúcar 

da zona da mata pernambucana, vindo a se espalhar por mais de 30 municípios, também fora 

do Nordeste. As primeiras ligas surgiram em 1945 e tinham o apoio do Partido Comunista e 

da Igreja Católica, e eram coordenadas por Francisco Julião, advogado e posteriormente 

deputado. Esse movimento surgiu como associação que cobrava condições dignas para 

sepultamento de trabalhadores mortos, sendo hostilizado pelos grandes proprietários, por sua 

luta pelo direito a terra, sofrendo forte perseguição em 1948.  

Em 1956, o surgimento da Liga de Galileia marca o ressurgimento das ligas no 

Nordeste, sob o nome de Sociedade Agrícola de Plantadores e Pecuaristas de Pernambuco 

(Sapp), tomando um caráter de grande movimento agrário, que chegou a ter um jornal 

chamado A Liga, criado em 1962. Nesse mesmo ano, com a aprovação do estatuto do 

trabalhador rural, muitas ligas se transformaram em sindicatos rurais.7 Foi em fins dos anos 

1950 que Francisco Julião (apud MEDEIROS, 1989, p. 70) compôs o Hino do Camponês, em 

que nos seus versos está presente o sentido de mobilização. 

 

Não queremos viver na escravidão 

Nem deixar o campo onde nascemos 

Pela terra, pela paz e pelo pão: 

Companheiros, unidos venceremos. 

[...] 

Hoje somos milhões de oprimidos 

Sob o peso terrível do cambão 

Lutando, nós seremos redimidos. 

A Reforma Agrária é a salvação. 

 

As ligas funcionavam em duas sessões Organização de Massas (OM) e a Organização 

Política (OP). A OP reunia moradores das cidades (Ligas Urbanas), mulheres (Liga das 

Mulheres), pescadores (Liga dos Pescadores), Ligas dos Desempregados, enfim, todas as 

                                                           
7 Os sindicatos rurais eram organizações substancialmente mais poderosas e diversificavam da plataforma das 

ligas,  acentuando-se a necessidade de estender ao trabalhador rural os benefícios sociais já usufruídos pelos 

trabalhadores urbanos e de fazer aplicar o estatuto do trabalhador rural aprovado em 1963. 
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pessoas que defendiam a necessidade de realização da reforma agrária e a OP, cujos membros 

estavam necessariamente ligados à organização das massas, sendo reconhecidos por suas 

qualidades políticas e morais na condição de militantes. 

 

No período entre o fim da década de 1950 e o início da década de 1960, foram 

instalados no estado 25 núcleos das ligas, com maior proporção na região da zona da mata e 

litoral do que nas regiões agreste e sertão. Dentre esses núcleos, destacaram-se os núcleos de 

Pau d’Alho, São Lourenço da Mata, Escada, Goiana e Vitória de Santo Antão. Fora de 

Pernambuco, a maior e mais expressiva liga foi a de Sapé (PB), que chegou a congregar mais 

de 10 mil membros depois do assassinato do seu líder, João Pedro Teixeira. O movimento foi 

destroçado em todo o Brasil com o golpe de 1964. 

Assim como o cangaço, as ligas são expressões da reação popular diante das injustiças 

sociais e dos processos políticos excludentes, decorrentes de um modelo concentrador de 

renda e gerador de miséria. Seus processos educativos próprios formaram pessoas e 

modificaram percepções e relações em contextos de tensão e violência.  

As ligas, de maneira particular, constituíram um precedente político, pedagógico e, 

sobretudo, simbólico de luta pela terra em mais de dez estados brasileiros. Essas referências 

vão contribuir para o momento seguinte, no qual não apenas os movimentos de luta pela terra, 

mas os movimentos sociais de forma geral em um cenário de resistências e abertura 

democrática precisavam reafirmar a defesa dos direitos por meio dos processos de luta e 

organização social. 

 Quanto aos anos 1970, não foram apenas os enfrentamentos e a resistência à ditadura 

civil-militar o legado deixado; não que isso represente pouco, mas justo porque foi um legado 

importante, deixou a experiência da organização e da luta popular que acabou servindo de 

base para o processo de redemocratização do país. Isso pode ser percebido na reorganização 

sindical e partidária, nos movimentos de luta pela anistia, nos movimentos e comunidades de 

base nos bairros, na criação de movimentos sociais e na luta por uma constituinte cidadã nos 

anos 1980.   

   

Outro movimento social importante que surgiu na década de 70 foi o Movimento de 

Lutas por Creches em São Paulo e em Belo Horizonte, criados em 1979. A origem 

destes movimentos também é dada por fatores estruturais e conjunturais. No 

estrutural destacam-se: o empobrecimento das camadas populares e a necessidade 

das mulheres trabalharem fora de suas próprias casas, para completar o orçamento 

doméstico. No conjuntural destacam-se: a organização das mulheres nas 

Comunidades Eclesiais de Base da Igreja Católica, a influência do Movimento 

Feminista e do Movimento da Anistia. Em S. Paulo a Luta pela Creche pressionou o 
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Estado, por meio de ações da Prefeitura Municipal, a expandir a rede de creches 

públicas, então com quatro unidades apenas, para um plano de 500 unidades. 

(GOHN, 1995, p. 22).                                  

 

A ampliação dos serviços de instrução pública, ao contrário do que se pode supor, não 

é produto de uma ação ofertada pelo Estado de forma vertical, mas fruto de lutas e 

movimentos diretos ou indiretos que produzem impacto nas políticas e ações governamentais. 

São as lutas que produzem demandas e conquistas como a ampliação de vagas e melhores 

condições de permanência na escola. 

 

Durante o período populista (1946-1964), o modelo de industrialização e a 

urbanização crescente constituíram uma sociedade marcada pela desigualdade, 

produzindo ao mesmo tempo a acumulação da riqueza e da miséria. Nos grandes 

centros urbanos, a partir dos bairros carentes, a população buscou superar esta 

desigualdade pressionando o Estado pelo atendimento público dos serviços básicos 

em todos os níveis. No caso da educação, esta presença dos setores populares se deu 

através da pressão junto aos políticos do legislativo, deputados estaduais em 

especial, no sentido de se conquistar vagas nos ginásios públicos (1.º ciclo do ensino 

secundário da época), pela criação de novas unidades ou cursos, tanto nas capitais 

como no interior. (HADDAD, 1992, p. 76). 

 

O funcionamento de escolas em comunidades populares muito comumente iniciam 

suas atividades em espaços cedidos pela comunidade; a seguir, a construção provisória com o 

funcionamento dos anos iniciais e só depois, período do ensino fundamental completo.  O 

ensino médio é uma luta à parte; e cada conquista é um processo de pressão para reivindicar 

sua implantação assim como a creche e a educação infantil.   

O processo de fechamento e anexação de escolas também ocorre nas cidades, porém, 

no campo apresenta uma proporção intensa, ameaçando grandes contingentes de trabalhadores 

que vivem e trabalham nos espaços rurais.  

Todo esse processo, é dispensável dizer, não se conduz por uma linearidade 

ascendente, mas é feito de avanços e recuos; nos casos em que a escola é construída com os 

espaços básicos, a merenda, o transporte, o material didático, as condições de trabalho, etc. 

Tudo isso reivindica a ação política da comunidade para que possa efetivamente funcionar nas 

condições adequadas.  O campo vive permanentemente essa realidade. 

A Educação do Campo recebe também a herança atual da luta contra a ditadura no 

Brasil, pois bebe na fonte das trajetórias pedagógicas populares do Brasil, afirmando-se na 

memória subversiva dos lutadores e na denúncia do tratamento subalterno e antidemocrático a 

que são submetidos os camponeses. Não existe para reafirmar a diferença, mas para buscar, 

construir a igualdade de acesso em condições aos que estão em diferentes contextos, mas são 



59 

 

 

igualmente cidadãos. Uma educação que se coloca para além da escola, mas que a reconhece 

como espaço a ser ocupado; uma educação que bebe na realidade onde se fincam as raízes da 

exploração ao passo que busca sua superação. 

 

1.5 O MOVIMENTO EDUCATIVO E A ESCOLA: CONSTRUÇÃO DE PEDAGOGIAS 

COM BASE NOS MOVIMENTOS SOCIAIS DO CAMPO (EDUCAÇÃO DO CAMPO) 

 

 O reconhecimento do direito subjetivo à educação escolar não chegou para o 

camponês com a República ou com a modernidade que, no Brasil, se massificou unida ao 

capitalismo industrial. O direito universal de acesso aos saberes construídos socialmente e ao 

domínio das técnicas, nos respectivos locais, culturas e gerações de cada sujeito não foi 

massificado até hoje como um direito para a realização pessoal e social dos camponeses. 

Na Constituição de 1934, em seu Capítulo II, artigo 134, a educação é tratada no âmbito 

nacional como direito declarado.  

 

Art. 149 - A educação é direito de todos e deve ser ministrada, pela família e pelos 

Poderes Públicos, cumprindo a estes proporcioná-la a brasileiros e a estrangeiros 

domiciliados no País, de modo que possibilite eficientes fatores da vida moral e 

econômica da Nação, e desenvolva num espírito brasileiro a consciência da 

solidariedade humana. (BRASIL, 1934).  

 

As constituições posteriores apenas mantiveram quase sem alterações esse artigo. No 

fim da década de 1950, o educador Anísio Teixeira, em defesa de sua ideia de educação de 

qualidade para todos, posicionava-se: 

 

Obrigatória, gratuita e universal, a educação só poderia ser ministrada pelo Estado. 

Impossível deixá-la confiada a particulares, pois estes somente podiam oferecê-la 

aos que tivessem posses (ou ‘a protegidos’) e daí operar antes para perpetuar as 

desigualdades sociais, que para removê-las. A escola pública, comum a todos, não 

seria, assim, o instrumento de benevolência de uma classe dominante, tomada de 

generosidade ou de medo, mas um direito do povo, sobretudo das classes 

trabalhadoras. (TEIXEIRA, 1957, p. 80). 

 

Em 1988, na Constituição cidadã, artigo 205, a educação é mais uma vez reafirmada:  

 

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho. (BRASIL, 2008a). 
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Essas referências indicam que as leis no Brasil atuam como precedentes importantes, 

mas não se tem garantida a aplicabilidade imediata e compulsória como deveria. Sua 

aplicação liga-se a configurações sociais, em que a correlação de forças de determinados 

setores garantem (ou não) as condições para que seus interesses e conquistas sejam 

respeitados. No tocante aos camponeses, essa educação não foi massificada, em que pese o 

seu discurso de universalidade democrática e as incontáveis transformações tecnológicas e 

culturais.  

O Censo do IBGE 2010 mostrou que 15,65% da população do Brasil, ou 29.852.986 

de pessoas residem no espaço rural. São as mais desassistidas quanto aos investimentos em 

estrutura, trabalho e bens culturais, localizando-se, assim, em patamar inferior se comparados 

com os trabalhadores (160.879.708) que residem na área urbana, um percentual de 84,35% de 

pessoas (IBGE, 2011).  

Constata-se que, em vários critérios de classificação quanto ao urbano e ao rural, há 

uma mistificação na análise concreta da situação campo-cidade no Brasil. Há situações em 

que a população está toda integrada à vida e à dinâmica urbana, desde as ocupações 

produtivas à cultura e demais relações sociais e, ainda assim, são consideradas rurais por 

estarem distantes dos centros urbanos de maior proporção, que têm gestão própria (isso é 

minoria dos casos). O que tem havido normalmente é o inverso: a definição de urbano e rural 

tem comumente servido para retirar recursos do campo, bem como para atender a interesses 

particulares de propensos candidatos a prefeito e vereador. 

Essa caracterização interfere no direcionamento dos investimentos públicos referentes 

aos próprios, prejudicando amplamente as comunidades camponesas. Compreende-se que a 

disparidade é tão gritante que essa discriminação pode ser sentida em termos de investimentos 

estruturais (físico) e investimentos culturais – com ênfase especial para as condições de 

acesso e permanência à escola e qualidade social do ensino.  

Suas primeiras expressões ligam-se à educação rural, que surge na década de 1930, 

motivada pela indústria e pelo manifesto dos pioneiros. O Brasil de então estava tomado pelo 

otimismo pedagógico e pelo discurso do progresso. Na década de 1950, propagava-se a fusão 

entre campo e cidade, que faria gradativamente desaparecer o campo como expressão do 

desenvolvimento desejado. Para os camponeses, a escola e o processo de crescente 

urbanização criava também um imaginário de ascensão social e saída dos trabalhos pesados 

do campo com a escolarização.  
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A educação pode ser identificada como o mais antigo campo de ação social do 

Estado no Brasil. Em que pese o fato da organização de um sistema nacional de 

educação ter sido estruturado apenas após 1930, desde a Constituição de 1891 a 

educação primária é reconhecida como obrigatória. Entretanto, até 1960, o país terá 

um sistema classificado como dual e restrito: na Primeira República, escolas do 

povo versus escolas da elite; do período varguista até o período 1945-1964, 

educação para o trabalho versus educação voltada à formação geral. Será após a 

aprovação da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) em 1961 que a expansão do sistema 

educacional será consubstanciada. (CARDOSO JÚNIOR; JACCOUD, 2009, p. 

191). 

 

O discurso modernizador assumido pelo Estado (desde a década de 1950) também 

difundia o combate ao analfabetismo por meio de campanhas que começaram a ser realizadas 

entre os camponeses. No entanto, se no período em que a economia era totalmente dependente 

da agricultura, a educação não foi considerada necessária para os camponeses, tampouco seria 

importante com o crescimento da indústria quando a agricultura deixava de ser a única fonte 

de renda. 

A Velha e a Nova República, nas décadas seguintes até os dias atuais, mantiveram o 

camponês (uma parcela importante do povo) ausente dos processos de democratização e, 

consequentemente, do direito a terra, ao trabalho digno, moradia e serviços de atenção social, 

aos quais acessa de forma fragmentada ou não acessa, dirigindo-se às cidades para serviços 

como saúde e educação. 

Negados o espaço político e o espaço produtivo, surgem as lutas, os movimentos e as 

construções políticas e pedagógicas na afirmação coletiva e individual da existência social dos 

seus sujeitos que, organizados politicamente, se fazem presentes diante de um Estado que os 

ignora. Esse contexto tem na afirmação de Brayner (2008) uma ilustração capaz quando ele 

trata do caráter antidemocrático da república: ou seja, uma república constituída de 

republicanos que se envergonham do povo, de falsos liberais, de democratas impositivos e de 

cidadãos sem cidade, de que resultou a amplitude da exclusão social até os dias atuais.  

Florestan Fernandes foi quem melhor expressou os conflitos com as contradições 

presentes na escola no que diz respeito à democracia ao afirmar:  

 

1.º) a transformação da educação depende, naturalmente, de uma transformação 

global e profunda da sociedade; 2.º) a própria educação funciona como um dos 

fatores de democratização da sociedade e o sentido de qualquer ‘política educacional 

democrática’ tem em vista determinadas transformações essenciais da sociedade.  

(FERNANDES, 1989, p. 16). 

 

O papel da escola e sua força nos processos de democratização da sociedade precisam 

ser considerados desde uma perspectiva dialética, e será esse o intento nesta pesquisa ao 
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analisar as construções dos MSC em relação à educação e à escola, desde a compreensão de 

que a escola não é o único instrumento educativo, mas, por outra, que representa um acúmulo 

de conhecimentos e experiências a que os camponeses têm direito e, por isso, esse 

instrumento não fora descartado pelos sujeitos organizados, mas afirmados em suas lutas e 

produções políticas e pedagógicas.  

Embebidas no contexto das lutas e resistências da década de 1970, contra a ditadura 

militar, pelas práticas dos movimentos sociais e sindicais do campo, constituem-se 

pedagogias que estes defendem como instrumentos políticos e pedagógicos. No campo, esse 

conjunto teórico e prático – constituído pelas experiências incorporadas mediante mutirões, 

plantios e colheitas, assentamentos, acampamentos, escolas itinerantes, noites culturais, 

marchas, assembleias, jornadas e ocupações de terra, greves, festas, e outras inúmeras 

vivências – tornou-se expressão educativa orientadora de novas formas de fazer escola. Uma 

pedagogia da luta.   

Segundo Boneti (2007), os movimentos sociais hoje se apresentam como uma 

expressão de contra-hegemonia a um projeto econômico e político mundial de 

homogeneidade social, de produção econômica, de manifestação cultural e de consumo, para 

os quais a noção de cidadania é tomada tanto como estratégia, do ponto de vista da melhoria 

das condições de vida, quanto como tática, isto é, uma construção metodológica, da luta como 

processo educativo. É no próprio caminho rumo ao horizonte traçado que se constrói o 

método contra-hegemônico.  

Os movimentos sociais bem como as lutas e organizações políticas marcaram, desde 

muito cedo, o cenário político brasileiro, modificando suas formas e natureza, de acordo com 

o contexto das relações desenvolvidas e tendo também como influência a ação (ou falta) do 

Estado diante das necessidades da população ou de amplos setores desta.  

 

Os movimentos sociais são os indicadores mais expressivos para a análise do 

funcionamento das sociedades. Traduzem o permanente movimento das forças 

sociais, permitindo identificar as tensões entre os diferentes grupos de interesses e 

expondo as veias abertas dos complexos mecanismos de desenvolvimento das 

sociedades. Em cada momento histórico, são os movimentos sociais que revelam, 

como um sismógrafo, as áreas de carência estrutural, os focos de insatisfação, os 

desejos coletivos, permitindo a realização de uma verdadeira topografia das relações 

sociais. Tanto sua forma como seu conteúdo são condicionados pela específica 

constelação histórica, razão pela qual não se pode compreendê-los sem remissão 

direta às determinações históricas macroestruturais. Os movimentos sociais deixam 

entrever mais do que puras carências percebidas e demandas interpostas; eles 

permitem, de fato, o conhecimento do modelo de sociedade dentro da qual se 

articulam, cujas feridas se tornam, por intermédio deles, materialmente visíveis. 

(BEM, 2006, p. 138). 
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Os movimentos trazem para o campo da luta, na afirmação/reivindicação de seus 

direitos, a sistematização de elementos como forma de organizar sua ação e construir 

identidade entre seus membros. Essa sistematização que toma a forma de projeto político situa 

a história como escola da vida, em que se forjam os sujeitos desde os processos que se 

transformam, que se mantêm ou se ressignificam pela ação política. 

Essa escola da vida, desde uma perspectiva dialética, não forma apenas pelo 

documento escrito ou pela ação planejada; forma, sobretudo, pelas práticas, símbolos, 

relações de poder e mesmo dos processos de derrota, em que os aprendizados indicam 

fragilidades a serem enfrentadas, e das quais se podem extrair ricas lições; visto que a 

qualidade das lutas e dos processos organizativos também se associa à quantidade como 

expressão de força e espaços ocupados por esses sujeitos e suas lutas. Trata-se de uma escola 

viva, cuja dinâmica propulsora é o movimento como possibilidade de transformação da 

realidade assimilada e defendida por seus membros. 

Educação do campo não nasce no laboratório de Ciências Sociais, mas nas lutas em 

defesa da terra e da reforma agrária, a partir das quais, constituem-se seus princípios 

filosóficos. É uma educação que nasce do campo e se destina aos sujeitos do campo, não 

como critério de segregação, ao contrário, como instrumento de democratização. 

 As lutas impulsionadas pelos MSC (instrumentos da classe) enxertaram sentido e 

vigor à educação, ocupando a escola e os conteúdos, afirmando, assim, a força pedagógica 

dos processos políticos e produtivos, e tomando também o caráter de denúncia da classe ao 

tornar latentes as múltiplas hierarquias e contradições que marcam o Estado brasileiro, com 

sua democracia excludente.   

A educação do campo, em suas várias matrizes, assume a forma dinâmica de 

movimento, tendo suas bases político-pedagógicas na Pedagogia do Movimento 

(sistematizado por MSC e, em especial, do MST), na pedagogia russa (marcadamente na 

presença dos educadores russos Anton Makarenko, Moisey Pistrak e Lev Vigotsky) e na 

Pedagogia do oprimido (sistematizada por Paulo Freire, desde as práticas de educação 

popular, e as pedagogias populares desenvolvidas nas CEBs, ACO, Pastorais, etc.).  

 O elo que une as três correntes é a perspectiva de transformação social construída pela 

classe trabalhadora e desenvolvida por grupos como o MST, MAB, Movimento dos Pequenos 

Agricultores (MPA), CPT, quilombolas, entre outros. 

O processo de lutas contra a ditadura, um projeto anti-hegemônico, anticapitalista e 

democrático, com elementos de uma educação emancipadora, estava em curso em uma 
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perspectiva socialista. Essas propostas foram agregadas nesse movimento massivo sob várias 

bandeiras e organizações (CUT, CPT, MST, MNU, CEBs, Pastorais Sociais, movimentos de 

bairro, etc.). A partir dessa conjuntura, as três pedagogias se articulam. 

Esse conjunto de pedagogias defendem a luta, o cultivo da solidariedade e a defesa da 

justiça e dos bens universais. Os MSC são sujeitos fundamentais nesse legado, pois, 

questionando velhas receitas e fórmulas, defendem as lutas como instrumento pedagógico na 

educação da classe. Convém destacar que essa categoria surge na realidade do Brasil atual, e 

seus sujeitos não reivindicam a inclusão em uma escolarização pasteurizada, como forma de 

reconhecimento social e político, mas eles trazem com a denúncia sua “criação heroica”, 

como bem poderia afirmar Mariátegui (1975, p. 26): “Não pode ser cálculo nem cópia”, a 

solução para nossos problemas não são as soluções copiadas de outros, elas devem nascer de 

nós como expressão de algo que tem fundamento na própria realidade, o que não nega as 

relações dessa criação com outras, mas afirma sua especificidade, no contexto e em relação 

com a universalidade.  

A Educação do Campo vem afirmar a contradição que a gerou, negando-a, por meio 

da construção de uma resposta, desde os interesses e as necessidades reconhecidas dos 

camponeses, com os MSC. A categoria Campo, e não Meio Rural, busca afirmar o sentido 

atual do trabalho camponês e das suas lutas sociais, ao passo que reconhece as diversas 

expressões culturais dos diferentes grupos e regiões que, mediante suas resistências, se 

afirmam.  

 

Quando se discutir a Educação do Campo, se estará tratando da educação  que se 

volta ao conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras do campo, sejam os 

camponeses, incluindo os quilombolas, sejam as nações indígenas, sejam os diversos 

tipos de assalariado vinculados à vida e ao trabalho no meio rural. Embora com essa 

preocupação mais ampla, há uma preocupação especial com o resgate do conceito de 

camponês. Um conceito histórico e político [...]. (KOLLING; NERY; MOLINA, 

1999, p. 26, grifo dos autores).  

 

A categoria Educação do Campo indica a relação com as práticas político-pedagógicas 

de MSC, e têm como horizonte a emancipação humana desde o cultivo de valores socialistas, 

na defesa da formação integral dos sujeitos. Uma educação que se paute por outras 

sociabilidades possíveis, que não o do consumismo e da violência imposta pelo capital. No 

dizer de Roseli Caldart (2012, p. 261): 

 

Durante a I Conferência Nacional, houve um debate acalorado pela reentrada do 

campo na agenda nacional, o que acabou acontecendo na década seguinte, mas não 

pelo polo do trabalho, e sim, pelo polo do capital, materializado no que se passou a 
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denominar AGRONEGÓCIO, promovendo uma marginalização ainda maior da 

agricultura camponesa e da Reforma Agrária, ou seja, das questões e dos sujeitos 

originários do movimento por uma Educação do Campo. 

 

 

A educação do campo materializa, ainda, segundo Caldart (2012), uma nova 

consciência de mudança possível e necessária, pois seus autores são aqueles que existem em 

função do enfrentamento das situações de injustiça humana e a degradação dos bens 

universais. A categoria Educação do Campo vai ser definida em 1998 na I Conferência 

Nacional por uma Educação Básica do Campo, sendo a discussão gestada em um momento 

anterior, o I Encontro Nacional de Educadores da Reforma Agrária (Enera), realizado em 

Brasília em julho de 1997. 

Seus objetivos relacionam educação com trabalho, cultura, luta de classes, projeto de 

campo e de país. Suas práticas estão, não apenas na escola, mas em todos os espaços onde 

possam estar os sujeitos do campo. Uma educação que se propõe a articular de forma 

dinâmica estudo, trabalho, desenvolvimento sociocultural, saúde, formação político- 

ideológica, etc., com a inserção da escola na comunidade.   

A escola do campo não pode ficar indiferente aos períodos de plantio, em que toda a 

comunidade se envolve na semeia do campo. O desafio é transformar cada processo e cada 

tempo em tempo educativo, em vivência pedagógica. Tampouco pode negligenciar as lutas ou 

as dificuldades com as quais a comunidade vive.  

Não se trata de uma redundância quanto ao espaço onde ela ocorre, porque pode 

realizar-se também fora do espaço rural. Quando, por exemplo, são formadas turmas de curso 

superior ou técnico, que funcionam nas universidades, elas não estão realizando-se no espaço 

do campo, mas seu desenho curricular está pensado na perspectiva do campo.  

Trata-se da afirmação dos sujeitos sobre um projeto de campo e de ser humano, que 

tem na realidade a base para a produção do conhecimento, do lugar real que permite a 

compreensão da existência de elementos que são intencionalmente mantidos ou modificados 

na marcha das transformações sociais. Essa realidade não é uma caixa hermética, restrita ao 

espaço da escola ou da comunidade, do campo ou do município, mas do que é real e reflete na 

vida das pessoas. 

 

Ao afirmar a luta por políticas públicas que garantam aos trabalhadores do campo o 

direito à educação, especialmente à escola e à uma educação que seja no e do 

campo,  os movimentos sociais interrogam a sociedade brasileira: porque em nossa 

formação social os camponeses não precisam  ter acesso à escola e à propalada 

universalização da educação básica não inclui os trabalhadores do campo? Uma 

interrogação que remete à outra: porque em nosso país foi possível, afinal, construir 
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diferentes mecanismos para impedir a universalização da educação escolar básica, 

mesmo pensada dentro dos parâmetros das relações sociais capitalistas?             

(FRIGOTTO, 2010, p. 29).   

 

O que fora inicialmente protagonizado pelo MST no Encontro Nacional de 

Educadores da Reforma agrária em 1997 e na realização da I Conferência Nacional, em 1998, 

tomava – com a aprovação das Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas 

do Campo (Doebec) e a realização da II Conferência de Educação do Campo em 2004 – um 

corpo cada vez mais vigoroso, pelo crescimento da participação de movimentos nacionais 

como o MAB, o MPA, as Escolas Família Agrícola (EFA), a Confederação dos Trabalhadores 

na Agricultura (Contag), a CPT entre tantos outros de atuação estadual ou local. 

O lema “Educação do Campo, Direito Nosso, Dever do Estado!” expressou no 

encontro o acúmulo de forças naquele momento histórico, ao afirmar como justa a 

reivindicação de políticas públicas de acesso à educação escolar dos trabalhadores do campo e 

que ela deveria ser realizada no espaço público; reafirmando, assim, a responsabilidade do 

Estado em viabilizar as formas para materializá-lo. A universalização é uma exigência do 

campesinato à escolarização. 

 

A II Conferência Nacional por uma Educação do Campo realizada em julho de 

2004, [...] demarcou a ampliação dos sujeitos dessa luta. [...] Foi também nesse 

momento que aconteceu uma explicitação mais forte do contraponto de projetos de 

campo [...]. Em meio aos debates, às vezes acirrados, ficou reafirmada a posição 

originária de vínculo da educação do campo com o polo do trabalho, o que significa 

assumir o confronto de projetos, e desde os interesses da agricultura camponesa. 

(CALDART, 2012, p. 261-262). 

 

Assim, a luta por educação do campo é a luta do campo por educação, que busca 

articular-se estrategicamente com outras lutas centrais para a sobrevivência dos camponeses, e 

também a luta contra questões que afetam toda a sociedade, a exemplo da produção 

inadequada de alimentos, o patenteamento e mutação genética das sementes e uso intensivo 

de agrotóxicos.  

Os sujeitos coletivos envolvidos nesse processo vão expandindo a compreensão de que 

tanto a questão da educação quanto a questão da reforma agrária, do direito aos bens 

universais como a água, da defesa de uma matriz tecnológica sustentável, dos financiamentos 

para o campo, não se resolvem no âmbito local, mas ligam-se de forma indissociável ao 

projeto de campo e de país, por conseguinte, não podem ser conquistados de forma individual.   

O acúmulo político das lutas e dos processos organizativos que envolvem os 

Movimentos Sociais e Sindicais do Campo na sociedade brasileira marcou a criação e 
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aprovação das Doebec (BRASIL, 2002). As Diretrizes, embora não sejam um documento 

construído pelos movimentos sociais no campo, reconhecem, pela primeira vez, a existência e 

o direito desse sujeito chamado camponês a uma educação pública, gratuita e de qualidade, 

com respeito à sua experiência e suas diversas formas de relações sociais e produtivas. 

Ademais, vai ampliar o horizonte das demandas dos camponeses, que passam a 

reivindicar do Estado não apenas educação básica, mas educação de forma ampla, da 

educação infantil ao ensino superior, sem limites de grau de estudo por estarem no campo, 

mas de acordo com suas expectativas e projetos, indo também além da escola como espaço 

formativo.  

A caracterização da Educação do Campo, segundo Caldart (2012), estabelece-se em 

elementos de práticas sociais ainda em processo de constituição histórica, segundo a qual, a 

autora identifica aspectos do que seria uma consciência de mudança, ou a novidade em meio a 

estruturas e contextos “velhos” que ainda não foram superados: 

 

 Constitui-se como luta social pelo acesso dos trabalhadores/as do campo à uma 

educação que não seja construída em nome dele, para ele, mas  que seja ele próprio  

também construtor, não simplesmente receptor.  Expressão legítima de uma 

Pedagogia do Oprimido. 

 Assume a dimensão de pressão coletiva por políticas públicas mais abrangentes ou 

mesmo de embate entre diferentes lógicas de formulação e de implementação da 

política educacional brasileira. 

 Combina luta pela educação com luta pela terra, pela reforma agrária, pelo direito 

ao trabalho, à cultura, à soberania alimentar, ao território – expressão da sua origem 

com os movimentos sociais dos trabalhadores. 

 Defende a especificidade dessa luta e das práticas que ela gera, mas não em caráter 

particularista, pois a mesma não existe fora do terreno das contradições sociais que 

marcam a produção da existência. 

 Suas práticas reconhecem e buscam trabalhar com a riqueza social e humana da 

diversidade de seus sujeitos: formas de trabalho, raízes e produções culturais, formas 

de luta, de resistência, de organização, de compreensão política, de modo de vida. 

Assume a tensão de reafirmar que é no diverso que se almeja a unidade da 

identidade de classe, que objetiva superar as relações sociais capitalistas. 

 A Educação do Campo não nasceu como teoria educacional, nasceu da prática e 

seus desafios atuais continuam sendo práticos, não se resolvendo apenas no campo 

da disputa teórica. Não desconsidera, no entanto que, por tratar de práticas e lutas 

contra-hegemônicas, ela exige teoria, e exige cada vez maior rigor na análise da 

realidade concreta, perspectiva de práxis. 

 Seus sujeitos têm exercitado pensar pedagogia, fazendo-o desde o chão da 

realidade, mas tomando como horizonte, não apenas sua realidade imediata, mas a 

totalidade da  vida, que extrapola a pedagogia. 

 A escola tem sido objeto central das lutas e reflexões pedagógicas da educação do 

campo, pelo que representa no desafio de formação dos trabalhadores/as como 

mediação fundamental, hoje, na apropriação do conhecimento, mas também pelas 

relações sociais perversas que sua ausência no campo reflete e sua conquista 

confronta. 

 A Educação do Campo, principalmente como prática dos MSC buscam conjugar a 

luta pela educação pública com a luta contra a tutela política e pedagógica do Estado 

(reafirma em nosso tempo que não deve ser o Estado, o educador do povo). 
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 Os educadores são considerados sujeitos fundamentais na formulação pedagógica 

e das transformações da escola. Lutas e práticas da Educação do Campo têm 

defendido a valorização de seu trabalho e uma formação específica nessa perspectiva 

(CALDART, 2012, p. 263-264).8 

 

Uma educação que se propõe contra-hegemônica, dispondo-se a enfrentar o pódio e o 

cronômetro (escola das competências) e os limites da instituição escolar, para fazer parte de 

uma educação que, se construída por outra ótica, mais crítica e horizontal, busca um 

conhecimento politizado e dinâmico, capaz de tornar-se instrumento da práxis, ainda 

reconhecendo suas ligações com a força da ideologia dominante que a limita.  

Essa educação não cabe no espaço único da escola, mas propõe à escola o 

reconhecimento dos outros espaços e dimensões, igualmente importantes para a formação 

humana; além de trazer para a escola as lições de trajetórias educativas da classe trabalhadora 

ao longo do tempo, sistematizadas nas categorias trabalho, coletividade e nas múltiplas 

dimensões que nos permitem o conhecimento (omnilateralidade). Por se tratar de uma 

construção no interior do Estado capitalista, não se pode desmerecer a força desse Estado para 

a manutenção do status quo, pela regulação das relações sociais de produção, que, segundo o 

pensamento marxista, tem sua conformação na modernidade, assumindo como 

desdobramentos fundamentais a consolidação do modo capitalista de produção, uma ideologia 

que o sustenta.  

O Estado assumiu abertamente o papel de coerção social nos momentos em que as 

contradições se agudizam e se fermenta a participação popular – nos momentos em que houve 

(há) possibilidade de redefinição de rumos; assumiu o caráter instrumental subordinado, 

agravado pela burocratização, que nega na prática a universalidade defendida em seu 

discurso, ou melhor, no discurso hegemônico das classes; foi pressionado pelos avanços da 

sociedade civil a democratizar as leis, que, em contrapartida, não são cumpridas, explicitando 

o autoritarismo contra o qual se rebelam as classes subalternas e importantes grupos da 

sociedade, demonstrando a força das classes dominantes que não se submetem às próprias 

leis; assim, os avanços democráticos que ora vigoram têm como sujeitos principais, embora 

não únicos, as classes subalternas.  

A Educação do Campo vai então assumindo o programa de resistência dos seus 

sujeitos, pela afirmação de concepções pedagógicas contra-hegemônicas. Segundo Saviani 

(2005), situam-se nesse âmbito as pedagogias socialista, libertária, comunista, libertadora, 

histórico-crítica; e nos anos 1980, as concepções pedagógicas contra-hegemônicas, “aquelas 

                                                           
8 A citação é longa por sua importância para caracterizar os fundamentos da educação do campo. 
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orientações que não apenas não conseguiram se tornar dominantes, mas que buscam 

intencional e sistematicamente colocar a educação a serviço das forças que lutam para 

transformar a ordem vigente visando a instaurar uma nova forma de sociedade” (SAVIANI, 

2005, p. 35). 

Assim, na construção da educação do campo, como desafio, põe-se o debate 

estratégico sobre o campo e desenvolvimento, e sua relação explícita na educação, a Educação 

como direito universal, que os camponeses devem acessar, sendo reconhecidos desde suas 

necessidades e características culturais; que seus estudos possam ser embasados nos 

conhecimentos científicos, políticos e pedagógicos da história e da filosofia universal, desde 

os valores emancipatórios, e a política pública, como resultado de processos políticos e 

acumulação de forças de distintos setores do Estado. 
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2 ESPAÇOS DA POLÍTICA PÚBLICA: TRAJETÓRIA E CONTEXTOS DOS 

MARCOS REGULATÓRIOS DA EDUCAÇÃO DO CAMPO 

 

A ‘democracia’, a ‘vontade do povo’, em uma sociedade de classes em franca 

decomposição e degeneração está sujeita à correlação de forças decorrentes do poder 

da classe dominante, e de um lado, e do poder da classe trabalhadora, de outro. 

(TAFFAREL; MOLINA, 2012, p. 572). 

 

2.1 ESTADO E POLÍTICA  

 

As concepções de Estado articulam-se com as determinações sócio-históricas de cada 

época. Interpretando Karl Marx, Tonet (2009, p. 6) diz: “O Estado tem sua origem na 

existência da propriedade privada e das classes sociais. É do antagonismo existente entre as 

classes que brota a necessidade do Estado, porém com a clara finalidade de defender os 

interesses das classes dominantes.” O autor Botigelli, em seu Avertissement à edição 

eletrônica da obra de Karl Marx (1859), Contribution à la critique de l'économie politique, 

afirma:  

 

Não é a vontade dos homens que dá ao Estado sua estrutura, mas sim a situação 

objetiva das relações entre eles. Não é o aparelho jurídico que explica a sociedade 

burguesa, como queria Hegel; ela é apenas uma superestrutura e a sociedade 

burguesa encontra sua explicação nas relações de propriedade. (BOTIGELLI, 

1957/1972, p. 5, tradução nossa).9 

 

Segundo Coutinho (1994, p. 51-52): “O Estado moderno ainda não explicitara 

plenamente suas múltiplas determinações e, desse modo, a teoria ‘restrita’ do Estado 

correspondia à existência real de um Estado ‘restrito’ (e, mais geralmente, de uma esfera 

política ‘restrita’).” Na opinião de Coutinho (2006, p. 34), Marx “não pôde, em suma, captar 

plenamente uma dimensão essencial das relações de poder numa sociedade capitalista mais 

complexa, precisamente o que chama [...] de ‘trama ‘privada’ do Estado e que mais tarde, 

chamará de ‘sociedade civil’.” 

Diante de uma visão baseada tão somente no poder impositivo do Estado, seria 

inviável fazer uma análise confiável do movimento do real conforme afirmou Gramsci. Seria 

necessário novo entendimento da sociedade, com lutas sociais, com as pessoas desenvolvendo 

                                                           
9 Na edição francesa: “Ce n'est pas la volonté des hommes qui donne à l'État sa structure, mais l'état objectif des 

rapports entre eux. Ce n'est pas l'armature juridique qui explique la société bourgeoise, ainsi que le voulait 

Hegel; elle n'est qu'une superstructure et la société bourgeoise trouve son explication dans les rapports de 

propriété.” 
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esforços em defesa dos direitos do povo, diante de fatos ou situações prejudiciais à 

comunidade (SEMERARO, 1999).  

Ressalte-se que o período vivido por Gramsci representava-se por uma socialização da 

política, de modo que, segundo Dias (2002, p. 3), o Estado: “Não pode ser reduzido à mera 

vontade dos dominantes como se as contradições classistas (entre as classes e interclasses) 

não existissem e não determinassem o sentido das formas de fazer política.”  

Na construção da política, os interesses e os meios têm um papel determinante na 

relação de poder, no entanto, o contexto das relações está sujeito a uma dinâmica que, em 

parte depende diretamente dos sujeitos e, em parte, das condições construídas, determinadas 

por outros. Gramsci, com a ampliação do conceito de Estado, afirma que “por ‘Estado’ deve-

se entender, além do aparelho de governo, [...] o aparelho ‘privado’ de hegemonia ou 

sociedade civil” (GRAMSCI, 2000, v. 3, p. 254-255). Assim a teoria gramsciana conduz a 

uma noção ampliada de Estado. Nesse sentido, “é a política que forma o núcleo central do 

pensamento de Gramsci, que dá sentido e articulação a todas as suas investigações históricas e 

reflexões filosóficas” (BUZZI apud COUTINHO, 2011, p. 108). 

 
Essa noção ampliada de Estado em Gramsci caracteriza um movimento dialético de 

continuidade/ruptura ou conservação/superação da teoria marxiana clássica, ao 

incorporar novos e necessários elementos à dimensão da sociedade civil, a partir dos 

aparelhos privados de hegemonia. (SANTOS, 2012, p. 4). 
 

O debate da política, segundo Gramsci, envolve duas dimensões indissociáveis, a 

hegemonia e a concepção de Estado. Na relação entre o conceito de Estado ampliado e 

sociedade civil, Gramsci (1989) atenta para a necessidade de se (re)compreender o Estado 

moderno, constituído por duas sociedades, civil e política, que correspondem à superestrutura; 

e a terceira, sociedade econômica, à estrutura. As três constituem a totalidade social. Destaca 

em sua análise acerca da política o papel do “intelectual orgânico” como uma categoria 

fundamental, pois identifica como aquele que consegue pensar a realidade em toda a sua 

complexidade social e política, colocando seu conhecimento em favor dos movimentos 

sociais e tornando-se fundamental no processo de construção da consciência dos indivíduos 

em cada momento histórico. Os movimentos sociais também podem caracterizar-se como 

instrumentos ou intelectuais coletivos da classe se for analisar com base na teoria gramsciana.   

O conceito de hegemonia foi sistematizado por Gramsci para explicar as formas 

específicas da produção e a construção do convencimento nas sociedades capitalistas, e para 

pensar as condições de luta das classes subalternas. Esse conceito, de origem grega, que 
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significava autoridade militar exercida com supremacia em uma cidade-estado, converteu-se, 

segundo Pronko e Fontes (2012), em um conceito com teor mais político do que militar no 

interior da tradição marxista.  

Na obra de Gramsci, não é possível separar o conceito de hegemonia de uma 

concepção “ampliada” de Estado. Nessa concepção a sociedade civil é o espaço principal para 

o exercício da função hegemônica e a arena privilegiada da luta de classes. Suas sínteses 

contribuíram para a compreensão de como, nas sociedades capitalistas modernas, a burguesia 

produz e reproduz sua dominação em processos de luta social. A hegemonia, criada e recriada 

em uma teia de instituições, relações sociais e ideias é, necessariamente, “[...] uma relação 

pedagógica, que se verifica não apenas no interior de uma nação, entre as diversas forças que 

a compõem, mas em todo o campo internacional e mundial, entre conjuntos de civilizações 

nacionais e continentais” (GRAMSCI, 1978, p. 37).  

Cabe destacar que a hegemonia nada tem de estática ou Mecânica, mas se encontra 

apoiada em equilíbrios dinâmicos e frágeis, pois refletem as contradições na sociedade 

capitalista e no interior das classes (ou frações de classes) dominantes contribuindo para que 

as disputas se alterem e se recomponham continuamente. Daí, a importância atribuída por 

Gramsci à construção de organizações dos trabalhadores, de modo a garantir não apenas uma 

formação que supere a fragmentação do senso comum e constitua uma direção intelectual e 

moral dos trabalhadores, integrando, assim, todas as classes subalternas, mas também que 

possa abranger o conjunto da vida social em suas diferentes práticas.  

A questão fundamental da hegemonia burguesa baseia-se no convencimento e na 

coerção das massas, tendo suas raízes no processo de dominação de classes. Assim, o 

processo de violência permanente se constitui, ainda que de modo velado, em uma pedagogia, 

cuja função é naturalizar os processos violentos de silenciamento, de exploração e 

expropriação, ou seja, todas as formas de opressão características do capitalismo. A 

combinação de força e consenso é característica da construção da hegemonia. Seu papel é o 

de naturalizar o uso da força tornando-a respaldada na anuência da maioria, neutralizando as 

reações em contrário. 

Nesse jogo, os fatos, contextos e a forma como se dá a sociabilidade buscam promover 

o consenso e escamotear a violência. Daí por que, segundo Gramsci, o conceito de hegemonia 

assume dupla conotação:  
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Na primeira, indica maneira pela qual os trabalhadores precisam elaborar 

organizações capazes de superar as limitações corporativas ou limitadamente 

jurídicas para assumirem as tarefas de libertação da exploração e das diversas 

formas de opressão social. [...] A segunda conotação envolve a primeira: não se trata 

apenas da expressão de uma vontade dos trabalhadores, mas do enfrentamento das 

condições efetivas, materiais e culturais desenvolvidas pela própria dominação de 

classes sob o capitalismo, nas quais os processos de luta conduziram a uma 

modificação – ampliação – do Estado, resultando em condições de luta complexas, 

uma vez que transforma o Estado em sentido estrito e abrangem as mais variadas 

manifestações da vida social. (GRAMSCI apud PRONKO; FONTES, 2012, p. 396). 

 

Cabe-nos sempre reforçar que o Estado não é exceção, visto que ele “constitui 

estruturas de manutenção das relações sociais, e isto não acontece com o extermínio de uma 

classe, mas pela preservação das condições de ambas continuarem” (LENIN, 1985, p. 52), sob 

a ordem definida pela correlação de forças possíveis a cada momento. 

Corazza (1987), em sua perspectiva dialética, afirma que o interesse do Estado não é o 

interesse de uma classe ou de outra, mas reside na vigência da relação social, desigual e 

contraditória que as cria e preserva como tais. Nesse sentido:  

 

As relações sociais formam um todo unitário do qual o Estado, sociedade e 

economia são aspectos analíticos. A sociedade cuja anatomia se encontra na 

economia política, se expressa e supera-se no Estado. O Estado, forma de ser e 

síntese da sociedade, é uma relação social contraditória, tal com o são a economia e 

a sociedade. (CORAZZA, 1987, p. 22). 

 

Compreender que esse “todo unitário” é um princípio comum das relações mútuas que 

permitem analisar Estado e sociedade, e, em nosso caso, a definição e amplitude de políticas 

sociais como a educação voltada para as populações camponesas. Logo, compreender o 

sentido e a dinâmica das “políticas públicas” parece importante para ancorar as análises 

acerca de uma política educacional; atentando para o fato de que esse tema não tem uma 

definição única ou uníssona, mas que, guardada a semelhança de tratar-se da ação do Estado 

desde seus governos, essa política pode demarcar perspectivas diferentes, valorizando em 

umas, aspectos que serão dispensáveis ou minimizadas em outras.  

Lasswell (1936/1958) afirmava, há mais de quarenta anos, que as decisões e análises 

sobre política pública implicam responder às seguintes questões: quem ganha o quê, por que e 

que diferença faz. Diante do contexto atual, pode-se também problematizar, conforme 

Florestan Fernandes (2010, p. 43): “O Governo que não toma uma atitude pública sobre 

determinado problema também faz política.” 
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Confrontamo-nos com o fato de que a não afirmação acerca das políticas públicas 

expõe contradições e interesses distintos no campo da definição das políticas, pois, mesmo 

negados no discurso da política oficial do Estado, essas contradições seguem como lacunas 

das políticas, que são (ou não) desenvolvidas, sobretudo para manutenção de determinada 

ordem, como é o caso de diversos programas e ações sociais que apenas amortizam, mas não 

têm consistência, sobretudo estrutural, para resolver efetivamente os problemas para os quais 

estão direcionados os seus enunciados.  

Azevedo (2004, p. 5), explicitando as políticas públicas, afirma: “O conceito de 

políticas públicas implica considerar os recursos de poder que operam na sua definição e que 

tem nas instituições do Estado, sobretudo na máquina governamental, o seu principal 

referente.” A autora destaca o entendimento de Poulantzas (1977, p. 185) sobre o Estado ser 

“o centro do poder político das classes dominantes na medida em que é fator de organização 

da sua luta política.” Servindo as classes dominantes do Estado para construir a redução dos 

integrantes de todas as classes a “indivíduos”, levando a um mascaramento necessário à 

existência e natureza da luta de classes. Destacando, contudo, que o Estado dominado pela 

burguesia, por resultar da luta de classe, não se constitui apenas um Estado burguês, visto que 

os interesses das classes subalternas estão representados de algum modo.  

Tratando-se da política educacional, como construção e desenvolvimento de políticas 

públicas, o desafio é analisá-la em sua especificidade, sem perder de vista sua relação 

dialética com os processos globais. 

  

A nova ordem desejada pelo capital, a construção de uma nova hegemonia, a 

produção de consensos em torno das reformas em curso só podem ser feitas à custa 

de um violento processo de amoldamento subjetivo: a perda de direitos sociais à 

cidadania pelo convencimento de que se produzirá um mundo tecnologicamente 

mais desenvolvido. (TAFFAREL, 1998, p. 14, grifo da autora). 

 

 Esse amoldamento encontrou na escola um espaço importante para se trabalhar de 

forma massiva a ideologia dominante. Nesse sentido, ao se analisar a política pública de 

educação, convém considerar que: 

 

Os ‘direitos universais’ de cidadania são questionados e reduzidos aos direitos 

‘possíveis’ em uma sociedade marcada pelo ajuste fiscal e por uma lógica de 

alinhamento econômico. Por outro lado, os ‘direitos universais’ são substituídos por 

políticas assistenciais e compensatórias, com vistas à redução das conseqüências  

sociais ‘naturais’ da intervenção econômica. (TOMMASI; WARDE; HADDAD, 

1996, p. 11). 
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A escola e a educação que tem chegado aos povos do campo são como produtos 

oriundos da cidade e apresentam-se como uma necessidade da cidadania e um prêmio da 

modernidade. Tornando-se, ao mesmo tempo, confirmação de cidadania efetiva e a própria 

negação, pois na realidade negam ao povo as condições de conhecer, compreender e intervir, 

transformando o meio de acordo com sua necessidade e a realização pessoal e coletiva, o que 

se traduz no desenho das relações sociais em uma sociedade de classes extremamente 

desigual, com papéis históricos fundados na negação do próprio conhecimento e participação 

neste. 

Por um lado, o capital nos “vende” a cidadania como um “pacote univerdadeiro” 

(presente de Tróia), que se pode associá-la a um pangaré doente, maquiado e amarrado em um 

discurso que se basta sobre um horizonte argumentativo do mundo tecnologicamente mais 

desenvolvido, ao qual devem ser integrados todos. Entretanto, toma-se como premissa que a 

perspectiva de transformação da realidade parte da intervenção humana como elemento 

permanente, que é constitutivo da realidade, na definição de um projeto contrário ao 

estabelecido.  

“A análise crítica adquire sua força e identidade ao ser uma crítica da totalidade que 

aninha o encontro das contradições.” (LE MOIGNE, 1999 apud LIMA; PALAFOX, 2010, p. 

79). Nesse sentido, sobre a política, Gorender (2001, p. xxxi) afirma: “Não é o Estado que cria 

a sociedade civil, como pretendia Hegel. Ao contrário, é a sociedade civil que cria o Estado. A 

sociedade civil é o verdadeiro lar e cenário da história.” 

 

O Estado superestrutural deve estar voltado e comprometido com as prioridades dos 

setores populares e dos movimentos sociais. A sua função é orientar-se pelos 

interesses da população que busca participação no todo social e vida condigna e 

partilhada. Essa é a função pública do Estado e esses devem ser os objetivos das suas 

políticas. (LIMA; PALAFOX, 2010, p. 21). 

 

Cabe considerar que esse horizonte de Estado, embora não seja possível no 

capitalismo, é possível realizar-se, não como meta positivista, mas como se fosse fincado nas 

condições reais de luta, como afirmação das classes populares organizadas. 

As teorias pedagógicas identificam diferentes posições tomadas para definir a relação 

entre educação e sociedade, ou, melhor dizendo, entre educação como formas de inserção na 

sociedade. As teorias pedagógicas mostram-se, assim, em uma relação de correspondência 

entre a maneira de organizar a escola, como a própria sociedade.   

Sua existência vai denunciar o posicionamento do Estado diante da escolarização das 

massas. Trata-se, portanto, de afirmar o movimento das contradições sociais, do movimento 
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histórico de pontuar de maneira mais acentuada que a educação, não sendo um fim em si 

mesma, está sujeita ao movimento das forças na sociedade; e que uma mudança  profunda de 

perspectiva, tanto nas teorias quanto nas políticas, implica mudança na relação entre os 

sujeitos e destes com as estruturas que os organiza. 

A presença dos movimentos sociais na definição das políticas, ainda quando eles não 

alcançam o horizonte traçado, vai construir tensões e alterar em maior ou menor proporção o 

desenho dessas políticas. Essa presença é a expressão da negação dos direitos, desde a qual se 

mobilizam e se organizam os sujeitos, para fazer frente ao que Janete Azevedo (2004, p. x) 

chama de “uma nova ortodoxia nas relações entre política, governo e educação”. 

Ela traz algo de novo, que é confrontar-se, coletivamente, com a realidade de 

inexperiência democrática, como fruto de nossas trajetórias históricas, enfrentando-a, 

buscando afrontá-la com a necessidade de universalidade dos direitos, por meio de 

características ou questões pontuais que se relacionam, necessariamente, com as relações 

sociais de produção definidas como modelos de desenvolvimento.  

 

2.2 MARCOS REGULATÓRIOS E PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO DO CAMPO 

 

A década de 1990 foi marcada pelo descenso das lutas sociais no meio urbano e 

fortalecimento no meio rural, como o crescimento da luta pela terra, a expansão do 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Segundo Coletti (2006), o 

crescimento da luta pela terra e do MST intensificou-se no governo Fernando Henrique 

Cardoso, precisamente na metade dos anos 1990. Esse crescimento foi possibilitado por 

diversos fatores, dentre os quais, o autor identifica:  

 

O caráter aparentemente mais democrático do governo FHC, quando comparado, 

por exemplo, com o governo Collor, que reprimira duramente os movimentos 

sociais; os efeitos sociais perversos das políticas neoliberais que, ao provocarem a 

falência de milhares de pequenos produtores agrícolas e o aumento do desemprego 

rural e urbano, possibilitaram ao MST – e também aos demais movimentos de luta 

pela terra existentes no Brasil – recrutar essa massa marginalizada e expandir suas 

bases sociais. (COLETTI, 2006, p. 131). 

 

Nos anos 1980, já se desenhava durante a Nova República um processo de 

transformações no cenário político, econômico e social brasileiro. Tratava-se de um contexto 

histórico com importantes embates sociais e simbólicos pela disputa da hegemonia. Nesse 

contexto destaca-se também o papel cumprido pelos “aparelhos privados de hegemonia” 

(GRAMSCI, 1999), em especial da mídia, na construção dos consensos em torno do projeto 
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neoliberal. Esses aparelhos cumpriam uma ação pedagógica de persuasão, no qual houve altos 

investimentos em defesa das classes dominantes no jogo político econômico nacional. 

De acordo com Casimiro (2012), exemplo dessa conjuntura foi a criação do Instituto 

Liberal, em 1983 no Rio de Janeiro, pelo engenheiro e empresário Donald Stewart Jr. Esse 

instituto chegou a se expandir para São Paulo, Brasília, Curitiba, Porto Alegre, Belo 

Horizonte, Salvador e Recife, com o objetivo de difundir a visão de mundo neoliberal no 

Brasil. 

No processo de democratização, as lutas vão estabelecer-se  marcando positivamente a 

História do Brasil. Nos anos 1990, no entanto, com a diminuição da dinâmica nas lutas 

urbanas, que passaram a centrar mais atenção às lutas eleitorais, os movimentos de luta pela 

terra, em especial o MST, com uma amplitude importante, trouxeram novamente à cena a 

bandeira da reforma agrária, capitaneando as pautas de lutas no Brasil. Isso vai trazer 

implicações também decorrentes em especial na educação do campo. 

João Pedro Stédile, em entrevista concedida à jornalista Joana Tavares, a qual atua no 

Setor de Comunicação do MST, explica:  

 

A luta de classes em qualquer país e no Brasil ocorre por ciclos históricos. Cada 

ciclo de ascenso do movimento de massas gera formas específicas de luta, 

instrumentos apropriados de organizações da classe, e seus líderes. O MST é fruto 

do ciclo de reascenso de 78 a 89.  Aquele período levou a que o povo brasileiro 

construísse e reconstruísse várias formas de luta. A ocupação de terra é fruto desse 

ciclo, os dirigentes do MST são fruto desse ciclo, a CUT é fruto desse ciclo, o PT é 

fruto desse ciclo. Nós nascemos juntos [...]. (STÉDILE, 2009, p. 1). 

 

Stédile situa a ocupação de terra como fruto desse ciclo, destaca também, mesmo de 

forma diferente, a existência da CUT e do PT. Prosseguindo na entrevista, ele explana:  

 

Esse ciclo terminou na década de 1990, com o descenso do movimento de massas. 

Quando vier um novo reascenso no movimento de massas – espero que seja logo – 

serão criadas novas formas de luta, novos instrumentos e novos líderes. Somos fruto 

de reascenso passado, e resistimos em um período de descenso. Poderíamos ter 

desaparecido como referência para o povo, como muitas organizações 

desapareceram. Oxalá o MST consiga sobreviver ao próximo reascenso. 

(STÉDILE, 2009, grifo nosso). 

 

Os MSC, em meados da década de 1990, adquirem compreensão e acúmulo político 

acerca das contradições vividas na luta pela construção de um projeto de reforma agrária. 

Apontam, assim, para o papel educativo desenvolvido pelas lutas e pela organicidade das 

mobilizações políticas e práticas sindicais militantes.  
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Denotam a necessidade de quebrar as cercas da escola e da educação desenvolvida 

dentro das comunidades, para plantar valores de contestação e afirmação. A compreensão 

dessa necessidade revela-se na enorme demanda pela escolarização dentro das áreas 

acompanhadas pelos movimentos. No caso do MST, sentida nos acampamentos e 

assentamentos rurais. 

“Como olhar para os sem-terra e para o MST de modo a compreender o sentido de 

sua ocupação e preocupação específica com a questão da educação e da escola?” 

(CALDART, 2000, p. 19, grifo da autora). Segundo a autora, é preciso que se entenda a 

experiência de formação humana que ocorre no MST, e que a escola é tão somente parte dessa 

experiência, pois a formação dos sem-terra deu origem a um sujeito sociocultural, com um 

modo característico de lutar e viver os valores e comportamentos que ele produz.   

Caldart prossegue com a explanação de seu conceito de cultura em relação ao MST. A 

cultura, no dizer de Caldart, não é o conjunto das teorias, das ciências, das áreas de 

conhecimento ou das fórmulas. Essa cultura é ponto de partida e de chegada para o sem-terra. 

Trata-se de compreender como os processos históricos não apenas são compreendidos, mas 

como são projetados e externados: 

 

[...] um modo de vida, e como uma herança de valores e objetos compartilhados por 

um grupo humano relativamente coeso, mas mantendo-a como uma dimensão do 

processo histórico e acrescida de um sentido político específico, que é o de uma 

cultura social com dimensão de projeto, tal como o apreendido nas pesquisas feitas 

no âmbito da história dos movimentos sociais, notadamente aquelas orientadas por 

uma interpretação marxista da história. (CALDART, 2000, p. 28, grifo da autora). 

 

Assim, na visão de Caldart, o MST deve ser pensado:  

 

[...] como parte de um processo histórico mais longo, amplo e complexo, e como 

enraizado em uma cultura que projeta um mundo, ou um tipo de organização da 

sociedade que ainda não existe, mas cuja idéia resiste no imaginário de um povo que 

não sucumbiu ao domínio da ideologia do ‘fim da história’ e do chamado 

pensamento único. (CALDART, 2000, p. 30). 

  

Essa dimensão sociocultural, desde a qual o sujeito sem-terra se forma por meio da 

dimensão coletiva de projeto, apoia-se em três fontes principais. A primeira é a própria 

realidade do MST que, desde sua gênese, tem uma forte matriz cultural, característica que se 

fortalece conforme se afirma a identidade social e política do movimento.  

A segunda diz respeito à tradição teórica dos estudos da história social marxista. Essa 

fonte caracteriza-se por colocar a ênfase na dimensão cultural, ao analisar os processos de 
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transformação social por meio de uma interpretação marxista da história. A terceira é a 

indissociabilidade entre os processos de formação e educação, tais como processos 

pedagógicos, políticos, econômicos e culturais. 

As produções culturais desses sujeitos sociais e culturais vão desde a escolha do nome 

dos assentamentos e das escolas à construção de símbolos, místicas, formas próprias de 

organizar a luta, como as ocupações e marchas, e a constituição de seus espaços de formação, 

que incidem sobre a maneira de perceber a escola. A construção dos princípios filosóficos e as 

lutas por escola ampliaram o debate e a consciência para esses sujeitos, da legitimidade do 

direito à formação e à instrução, como expressões da educação.  

Não se trata, em nenhum momento, de entregar ao Estado a educação das 

comunidades, pois o papel da organização social continua presente nas diversas formas e 

espaços organizativos dos povos do campo. Trata-se de pautar a instrução pública ou 

escolarização como bandeiras de luta dos MSC, afirmando o direito dos “diferentes” à 

“igualdade” traduzida na perspectiva do que é universal,  sem romper a relação com o local. A 

resposta do Estado às demandas e lutas dos povos do campo, desde seus sujeitos coletivos 

(setores populares e movimentos sociais), fez-se sentir no campo com a definição e 

regulamentação de alguns documentos que podem ser identificados como marcos 

regulatórios. 

Esses marcos regulatórios na educação brasileira ainda refletem um descompasso com 

a dinâmica de uma sociedade democrática que nem mesmo o impulso desenvolvimentista foi 

suficiente para que os camponeses fossem considerados sujeitos de direitos; ou mesmo, 

sujeitos com necessidades humanas e sociais específicas à educação escolar. No entanto, os 

avanços alcançados pelo povo, também no campo dos marcos legal ou regulatório, são 

reflexos das lutas e organização popular. 

Marcado pela ditadura civil-militar, o Brasil viveu dos anos 1960 aos anos 1980 a 

deterioração da escola pública e a falta de políticas públicas de Estado que acolhessem vários 

grupos sociais, entre eles, os camponeses. Segundo Dalila Oliveira (2006), jamais se pensaria 

em educação do campo no Brasil tomando-se por base as duas leis promulgadas pela ditadura 

civil-militar. Havia uma luta pela educação pública e gratuita sob a responsabilidade do 

Estado por parte dos movimentos sociais, mas ficava silenciada diante dos processos de 

perseguição política realizados pelo regime.  

Os marcos regulatórios são referenciais para tornar possível o cumprimento do direito. 

Destacam-se, a seguir, alguns marcos e políticas que servem como referenciais importantes, 
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pois desenham o contexto e o percurso oficial da educação do campo. Nesta pesquisa opta-se 

por considerar estes, dentre outros, por sua importância histórica e a amplitude política, 

cultural e pedagógica.  

Fundamentalmente após a I Conferência por uma Educação Básica do Campo 

realizada em 1998, fruto da mobilização dos camponeses brasileiros e da Marcha Nacional 

dos Sem Terra em 1997, constituem-se os marcos políticos, fruto dos esforços dos MSC em 

pautar como parte da reforma agrária a soberania alimentar e o direito à educação de 

qualidade como direito subjetivo dos povos do campo. Tese fundamental para a elaboração do 

ProJovem Campo – Saberes da Terra, objeto deste estudo: 

 O Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (Pronera) 1998 

  Diretrizes Operacionais para as Escolas de Educação Básica do Campo 2002  

 O Programa Escola Ativa como política pública de Estado  

 O Decreto Presidencial n.º 7.352 de 2010. 

 

2.3 PRONERA: POLÍTICA DE INCLUSÃO OU INCLUSÃO POLÍTICA? 

 

O Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (Pronera) foi criado por 

decreto, em 16 de abril de 1998, pelo então Ministério Extraordinário da Política Fundiária, 

em um contexto de tensões, em que os massacres contra sem-terra ocorridos em Corumbiara, 

Rondônia (1995) e Eldorado dos Carajás no Pará (1996) haviam criado um clima de unidade 

em várias ações dos movimentos sociais do campo e uma grande comoção e apoio da opinião 

pública nacional e internacional em favor da reforma agrária e das ocupações dos latifúndios 

improdutivos.  

Os massacres expressaram a violência fardada quando o Estado está a serviço da 

repressão em defesa das elites, e a violência da negligência quando o Estado permite a 

existência de situações de extrema injustiça como a existência dos latifúndios em contraste 

com os imensos contingentes de trabalhadores sem terra e sem trabalho; ou, ainda, quando a 

ação institucional ignora as conquistas (legais) dos trabalhadores pela prática de 

favorecimento das elites grileiras.10  

Um exemplo é o caso da Lei n.º 8.629, de 25 de fevereiro de 1993 (BRASIL, 1993), 

que dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos constitucionais relativos à reforma 

                                                           
10 Grileiro – aquele que  falsifica documentos para, de forma ilegal, tornar-se dono por direito de  terras 

devolutas  ou prédios  de terceiros por meio dos documentos  falsificados. 
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agrária.11 Essa lei e tantas outras ilustram as contradições da democracia brasileira, 

manifestados nos constantes conflitos percebidos (ou silenciados) da realidade; contradições 

que também se fizeram presentes no campo da educação.  

Tal programa teve como motivação inicial o alto índice de analfabetismo nas áreas de 

assentamentos rurais apontado pelo censo que o Ministério Público Federal (MPF) 

encomendou ao Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras (Crub). Essa constatação 

trazia à tona, também, o fato de que estados e municípios imputavam ao Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (Incra) as políticas voltadas para os trabalhadores assentados; 

no tocante à educação. Isso se refletiu nos altos índices de analfabetismo das populações do 

campo e na ausência de políticas públicas para atendimento a essas populações. Nessas 

circunstâncias foi criado o Pronera, cujo principal objetivo foi assim definido:  

 

Fortalecer a educação nos Projetos de Assentamento da Reforma Agrária, 

estimulando, propondo, criando, desenvolvendo e coordenando projetos 

educacionais. Utilizando metodologias voltadas para a especificidade do campo, 

tendo em vista contribuir para o ‘desenvolvimento rural sustentável’. (INCRA, 

2001, p. 12). 

 

O objetivo geral do Pronera é fortalecer os projetos de assentamento da reforma 

agrária, mas a realidade demonstra que nos anos iniciais não há nenhum apoio ou estrutura 

para o funcionamento das escolas no campo. Se, por um lado, o acesso ao ensino superior 

aumentou com esse programa entre os camponeses, ainda está longe de atender às 

necessidades reais dos cursos médio/técnico e mesmo ao segundo nível do fundamental. 

A sustentabilidade é base do projeto de reforma agrária popular, no entanto, a 

contradição na relação com o Estado é que este segue atuando no sentido de obstaculizar o 

acesso dos camponeses a esses cursos, assim como deixá-los precários. Afinal, quem ganha 

com a instrução dos jovens do campo? A quem interessa que os pobres do campo tenham 

condições reais de escolher se querem permanecer no campo ou sair dele? 

Entre os objetivos do Pronera, estão:  

1. Alfabetizar e escolarizar jovens e adultos nos dois segmentos do ensino 

fundamental, Projetos de Assentamentos da Reforma Agrária. 

2. Capacitar pedagogicamente e escolarizar educadores no ensino fundamental para 

que venham a atuar como agentes multiplicadores nas áreas de reforma agrária. 

                                                           
11 “Art. 2.º A propriedade rural que não cumprir a função social prevista no art. 9.º é passível de desapropriação, 

nos termos desta lei, respeitados os dispositivos constitucionais. § 1.º Compete à União desapropriar por 

interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social.” 

(BRASIL, 1993). 
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3. Formar e escolarizar os coordenadores locais para atuarem como agentes sociais 

multiplicadores e organizadores de atividades educativas comunitárias. 

4. Oferecer formação continuada e escolarização média e superior aos educadores/as 

de jovens e adultos – EJA – e do ensino fundamental nos Projetos de Assentamento 

da Reforma Agrária. 

5. Oferecer aos assentados escolarização e formação técnico-profissional com ênfase 

em áreas do conhecimento que contribuam para o Desenvolvimento Rural 

Sustentável. 

6. Produzir e editar os materiais didático-pedagógicos necessários à consecução dos 

objetivos do programa (INCRA, 2001). 

 

Esses objetivos implicam uma gama de lutas para que se pudesse constituir um 

documento com tais precedentes. Junte-se a isso o fato de que a burocracia, amarrada 

politicamente pelos interesses da burguesia, tem criado infindas dificuldades para desmotivar, 

desmobilizar e destruir esse instrumento sob a forma de política, que conta com a participação 

dos movimentos sociais e de intelectuais da academia comprometidos com a reforma agrária, 

que têm garantido a realização de processos formativos ligados ao programa ao longo de 

quase quinze anos. 

Em 2004, realizou-se a 1.ª Pesquisa Nacional da Educação na Reforma Agrária 

(Pnera) e em 2012, a segunda edição desta pesquisa cobre as condições e características da 

educação na área de Reforma Agrária. A 2.ª Pnera ainda não foi divulgada. A pesquisa 

realizada em 2004 mostrou uma realidade da qual já se tinha ideia: na zona rural, como 

geralmente se verifica, as escolas de assentamento, na maioria, são pequenas, construídas com 

material inadequado e instalações precárias.                               

Constatou-se que 48% dessas escolas têm apenas uma sala de aula e 22,8% têm duas 

salas. O que se configura como um dos argumentos para que 70,5% das escolas de ensino 

fundamental tenham turmas multisseriadas. Entre os motivos apresentados para a existência 

dessas turmas, está a escassez de alunos em cada série ou ciclo (81% das escolas), falta de 

professores (20%), poucas salas de aula para distribuir os alunos (32%) e opção pedagógica 

(8%). 

O Pronera desenvolve processos formativos voltados para a escolarização de jovens e 

adultos de assentamentos, desde a educação básica (alfabetização, ensino fundamental e 
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médio), aos cursos técnicos profissionalizantes de nível médio/técnico e distintos cursos 

superiores.  

Em 1999, o programa atendeu a 5,5% dos assentamentos, em 2000 atendeu 41,69% e 

em 2002 somente 29,23% (dados da Ação Educativa). Em 2004, a pesquisa do Pnera Sinopse 

Estatística da Pesquisa Nacional da Educação na Reforma Agrária, realizada pelo 

Incra/Pronera e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(INEP, 2007), constatava uma dimensão de 23% de analfabetos nos assentamento rurais.  

A oferta de educação fundamental até os quatro anos iniciais atingiu patamares 

aceitáveis, mas a educação fundamental completa e o ensino médio eram negligenciados para 

aquela população (INEP, 2007). Nesse período, constatou-se também que o índice de jovens e 

adultos com acesso ao ensino superior não chegava à cifra de 1% da população dessas 

comunidades.   

Essa realidade, apesar de ser apenas um ponto de partida, indica as referências que 

justificaram a criação do Pronera, mas cabe destacar que o Estado não estava empenhado em 

responder a essas necessidades como base fundamental da existência do programa, mas sim 

os processos políticos e organizativos vivenciados pelos camponeses e seus movimentos, e a 

consequente correlação de forças no contexto que propiciou a existência dele.  

Esse programa, de início, impulsionou turmas de educação de jovens e adultos. 

Iniciadas, essas turmas logo demandaram o ensino fundamental, médio, os cursos técnicos e, 

por último, pautaram-se no Estado os mais difíceis, os cursos de nível superior. Esses cursos 

não se estabeleceram “impunemente”, sofreram retaliações das representações da burguesia 

conservadora dentro de vários cursos e universidades.  

Um exemplo desses embates para assegurar o direito conquistado dos camponeses diz 

respeito ao curso de Engenharia Agronômica para filhos de assentados do Nordeste, aprovado 

em parceria com a Universidade Federal de Sergipe (UFS) em 2004, por conta de uma ação 

judicial promovida pela Associação dos Engenheiros Agrônomos de Sergipe (Aease). 

O projeto teve de paralisar suas atividades no período de 13 de fevereiro a 28 de abril 

de 2004.  Retornando apenas, inicialmente, por conta da suspensão da liminar e posterior 

julgamento do mérito, em 29 de junho de 2004, pelo Tribunal Regional Federal da 5.ª Região, 

sediado em Recife-PE, que decide por unanimidade favorável ao pleito da UFS e demais 

entidades representativas. 
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O projeto a princípio, feriu os interesses conservadores que ainda predomina entre 

uma parcela da agronomia sergipana que de forma dogmática e preconceituosa não 

consegue admitir que jovens e adultos oriundos da classe trabalhadora obtenham 

formação profissional superior nesta área de conhecimento, mesmo com a existência 

do Programa Nacional de Educação para Reforma Agrária - PRONERA, e que os 

beneficiários detenham as condições mínimas para ingressar, ou seja, a conclusão do 

ensino médio, a comprovação que é beneficiário da Reforma Agrária, além da 

seleção por meio de vestibular especial. (DANTAS; BLANK, 2005, p. 76). 

 

Esse curso é emblemático, pois foi preciso que se recorresse à Justiça para que os 

cidadãos, camponeses no caso, pudessem ter o direito de cursar uma formação superior.  Um 

grupo representativo de uma categoria considerou descabido e recorreu ao aparelho jurídico 

do Estado para impedir. Ora, aqui há um confronto, mais uma vez, com a herança colonial, 

que determina que a senzala não vá à casa grande e, se for, não levante a cabeça, para não 

desejar o que não é da senzala.   

Como conquista e consequência da luta por reforma agrária, o Pronera vem questionar 

uma democracia em que a maioria é deixada fora do direito, pois se o direito à escola, à 

educação for universal, o que justifica que apenas 4,3% das escolas de assentamento tenham 

cursos de ensino médio no campo? O que explica que apenas 3,5% das comunidades de 

assentamentos tenham creche? Com respeito ao ensino fundamental, como justificar que, dos 

94% das crianças entre 11 e 14 anos que estão nas escolas do campo, apenas 45% estejam nas 

séries finais em escolas de assentamentos? 

A presença dos camponeses como sujeitos coletivos na academia fortalece 

perspectivas de criação de práticas pedagógicas no campo do ensino e da pesquisa, assim 

como na perspectiva da política pública de educação, pois constitui referências para o acesso, 

com a entrada coletiva de camponeses nas instituições de ensino e o currículo estruturado para 

atender a uma dinâmica própria, que é o campo.  

No entanto, sua contribuição mais efetiva talvez seja a experiência de construção de 

uma política impulsionada pelas lutas e experiências pedagógicas dos movimentos sociais do 

campo em articulação com as instituições públicas de ensino superior. 

 

2.4 DIRETRIZES OPERACIONAIS PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO 

CAMPO 

 

As Diretrizes Operacionais para as Escolas de Educação Básica do Campo (Doebec) 

são aprovadas em uma situação em que as pressões dos movimentos pela educação do campo 

ganham força com as lutas e mobilizações nacionais (BRASIL, 2002); ampliaram o alcance 
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da denúncia sobre uma realidade ocultada em que 96% das crianças do campo, até 3 anos de 

idade, não frequentavam a educação infantil; de 4 a 6 anos, não frequentam a escola 53% das 

crianças, e das que frequentam, apenas 52% estavam na série indicada, apresentando um 

índice de distorção idade-série de 48%.  

Esses e outros índices não menos preocupantes apontados pela Pnera de 2004 (INEP, 

2005) mostraram, ainda, que, nos assentamentos rurais 4,3% das crianças de 7 a 10 anos não 

frequentavam a escola e 6% das crianças de 11 a 14 anos. No segundo segmento do ensino 

fundamental (5.ª à 8.ª série) e no ensino médio, a oferta era praticamente inexistente. Apenas 

26,9% dos estabelecimentos tinham turmas de 5.ª à 8.ª série (menos da metade) e apenas 4,3% 

das escolas nos assentamentos da reforma agrária ofereciam ensino médio.   

O Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2000) 

reafirmou a ausência da escola no campo. Identificou-se que quase um milhão e meio de 

crianças, de 7 a 14 anos, estava sem matrícula ou evadido das escolas. Segundo dados do 

Censo Demográfico de 2000: 

 

A diferença entre os alunos da zona rural e urbana que permanecem no sistema 

educacional é notória. Atualmente 26,5% da população rural de mais de 10 anos tem  

menos de um ano de estudo, enquanto em zonas urbanas esse percentual é de 10,2%.  

Da população rural 55,5% têm menos de quatro anos de estudo contra 25,9% da 

população da zona urbana, enquanto que, 88,1% e 60,6% da zona rural e urbana 

respectivamente têm menos de oito anos de escolaridade. (BRASIL, 2005, p. 15-16). 

  

É nesse cenário que são criadas e aprovadas as Doebec em 3 de abril de 2002, que 

definem a identidade das escolas do campo em três pilares: na relação entre realidade local- 

memória coletiva, rede de ciência e tecnologia disponível na sociedade e nos movimentos 

sociais com seus projetos: 

 

Art. 2.º Estas Diretrizes, com base na legislação educacional, constituem um 

conjunto de princípios e de procedimentos que visam adequar o projeto institucional 

das escolas do campo às Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, 

o Ensino Fundamental e Médio, a Educação de Jovens e Adultos, a Educação 

Especial, a Educação Indígena, a Educação Profissional de Nível Técnico e a 

Formação de Professores em Nível Médio na modalidade Normal.  

Parágrafo único. A identidade da escola do campo é definida pela sua vinculação às 

questões inerentes à sua realidade, ancorando-se na temporalidade e saberes próprios 

dos estudantes, na memória coletiva que sinaliza futuros, na rede de ciência e 

tecnologia disponível na sociedade e nos movimentos sociais em defesa de projetos 

que associem as soluções exigidas por essas questões à qualidade social da vida 

coletiva no país. (BRASIL, 2002). 

 

Esses três pilares referendam princípios tecidos pelos movimentos sociais no campo, 

na defesa de outra matriz cultural, tecnológica e produtiva para o campo: 
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a) a realidade como base para a produção de conhecimento;  

b) a memória como alimento da identidade;  

c) o diálogo de saberes como expressão das relações de poder na escola e fora dela, 

ampliando a perspectiva sobre os espaços educativos e políticos para além da 

escola.  

 

A afirmação do direito de acesso à rede de ciência e tecnologia disponível na 

sociedade e nos movimentos sociais, o reconhecimento dos movimentos sociais como espaços 

de produção do conhecimento são conquistas percebidas nesta pesquisa como uma forma 

capaz na construção das Doebec. 

Retoma-se o debate da democracia na particularidade educacional para o campesinato. 

A relatora das Doebec, Edla Soares, afirmou em grupo de debates na Conferência Nacional de 

Educação (Conae) 2010: “A Educação do campo é, por princípio, um direito humano a ser 

reconhecido e implementado pelo Estado, e que aqui não se trata de educação para os direitos 

humanos, mas educação enquanto direito humano, universal e justiciável.”  (CONAE, 2011). 

As Doebec tratam de questões fundamentais da educação e do contexto do campo, e 

da adequação do projeto institucional das escolas do campo às Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e Médio, a Educação de Jovens e 

Adultos, a Educação Especial, a Educação Indígena, a Educação Profissional de Nível 

Técnico e a Formação de Professores em Nível Médio na modalidade Normal (BRASIL, 

2002).  Essas diretrizes em seu artigo 5.º determinam que: 

 

As propostas pedagógicas das escolas do campo, respeitadas as diferenças e o direito 

à igualdade e cumprindo imediata e plenamente o estabelecido nos artigos 23, 26 e 

28 da Lei 9.394 de 1996, contemplarão a diversidade do campo em todos os seus 

aspectos: sociais, culturais, políticos, econômicos, de gênero, geração e etnia. 

(BRASIL, 2002). 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), em seu artigo 23, trata de adequação 

à carga horária; o artigo 26 trata do currículo, e o artigo 28 sobre a adaptação às 

peculiaridades da vida rural e de cada região, conteúdos e metodologias apropriadas aos 

alunos da zona rural, organização escolar própria (calendário escolar), adequação à natureza 

do trabalho na zona rural (BRASIL, 1996). Esses são os referenciais adotados como 

parâmetro, aos quais as diretrizes se referem.   

A constituição de referências, quando se trata de processos formativos e, sobretudo, de 

escolarização, é algo esperado. No entanto, a perspectiva de adaptação como parâmetro está 
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implícita à interpretação deste artigo tão importante, de que se tratará mais adiante, porque 

não se trata de nivelar com a formação das escolas da cidade, incluindo aí os educandos do 

campo, mas de reconhecer o contexto diverso, universalizar os saberes, respeitar as formas e 

usos culturais.  

Nesse sentido, a perspectiva de um projeto de desenvolvimento para o campo e para o 

país não pode estar fora do Projeto Político-Pedagógico (PPP) nem da escola, tornando-se a 

bússola no melhor direcionamento da leitura e compreensão dessa questão fundamental à qual 

aqui se reportará muitas vezes. É preciso avançar no reconhecimento das diferenças inerentes 

às relações sociais de produção no campo, incluindo-se, aí, de maneira fundamental, a questão 

dos tempos e dos espaços educativos, mas tendo como centralidade o direito à educação 

pública. Uma educação que não seja uma forma de inclusão na precariedade, mas de 

reconhecimento na universalidade, em que as diferenças culturais se tornem critérios de 

inferioridade. 

Como exemplo, pode-se tomar a questão do calendário escolar: Não é simplesmente 

porque chove e os educandos estão faltando às aulas para poder plantar que se deve mudar o 

calendário das escolas do campo, mas em função de ser e de estar no campo, a escola deve 

preocupar-se com sua inserção nos processos produtivos e culturais dos educandos e da 

comunidade, buscando identificar quais os melhores tempos e espaços educativos, também 

participando de alguma forma do processo de plantio.  

Uma diretriz operacional é um suporte legal de regulação da ação do Estado. No 

entanto, em uma democracia representativa com os traços da que se vive no Brasil, a lei tem-

se legitimado não por sua aplicabilidade, mas pela possibilidade de manter privilégios de 

minorias, seja por seu desconhecimento pela maioria, aspecto implicado na própria qualidade 

da educação, seja pela falta de regulamentação das decisões, que impedem sua aplicação e 

punição quando não cumprida.  

Passados dez anos da aprovação às Doebec, poucas mudanças são percebidas, pelo 

menos no que diz respeito às áreas de assentamento rurais na zona da mata de Pernambuco. 

No artigo 8.º, por exemplo, que trata das parcerias em vista do desenvolvimento da educação 

básica e profissional, afirma-se que elas ocorrem sem prejuízo de outras exigências que 

poderão ser acrescidas pelos respectivos sistemas de ensino. Chama a atenção a pontuação 

dos aspectos essenciais para a democratização das escolas do campo, e cujas condições 

objetivas não foram dadas para que se realizassem de forma efetiva: 
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Art. 8° [...] I - direcionamento das atividades curriculares e pedagógicas para um 

projeto de desenvolvimento sustentável; II - avaliação institucional da proposta e de 

seus impactos sobre a qualidade da vida individual e coletiva; III - controle social da 

qualidade da educação escolar, mediante a efetiva participação da comunidade do 

campo. (BRASIL, 2002). 

 

A não aplicação desse artigo revelada nos índices de escolarização no campo, na luta 

permanente dos movimentos sociais do campo em serem reconhecidos como interlocutores 

para tratar da questão da educação pelo poder público, a redução informal da carga horária 

nas escolas do campo, a precariedade das escolas e a pobreza dos currículos, entre outros 

elementos, denunciam a distância entre a letra da lei e a realidade. A primeira barreira que 

pode ser identificada nesse aspecto específico é a ausência da comunidade na escola e os 

processos que envolvem essa participação que, como ponto de partida, se pode dizer não está 

no horizonte do Estado e não aparecerá como meta em seus projetos.  

Assim, avaliar uma política, um programa ou um professor supõe uma lógica de 

funcionamento da escola e de relação com a comunidade que não são tocadas no modelo de 

educação de qualidade do Estado moderno neoliberal, que prima pela eficiência e pela 

competição. No meio rural, revela-se não apenas a falta da comunidade na vida da escola, 

mas, em muitos casos, a ausência da própria escola, que em inúmeras comunidades funciona 

em locais improvisados. 

Na prática, o projeto de desenvolvimento da comunidade e do país assim como as 

necessidades e a história dos sujeitos históricos concretos que são os educandos não permeiam 

as grades do currículo, e muito menos amplia os espaços educativos para além da sala de aula. 

Outro elemento fundamental é a inexistência do PPP desde o seu processo de 

construção. Desse modo, pode-se perguntar: como funciona uma escola que não tem o 

chamado PPP? Quando tem, quem o fez? Como e quando foi feito? Assim, logo se poder 

chegar a tantas outras questões, que são em síntese: reflexo de um poder democrático que não 

se materializou, de forma que ficou na letra morta da lei; os espaços e instrumentos são 

condições primárias para que se efetive essa política, ampliando não apenas os sujeitos 

envolvidos e os espaços educativos, mas, sobretudo, a participação real do povo. 

As questões do projeto de desenvolvimento e da própria gestão da escola, citadas no 

artigo 10.º, quando confrontadas com a realidade, reafirmam que as estruturas não estão 

postas para abrir-se, mas para se fechar, evitando a crítica e as possibilidades de 

transformação.  
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No caso da gestão coletiva, ela tem sido “pedra de toque” quando se fala nas 

distorções entre o discurso e a prática, entre a lei e a realidade palpável; visto que os recursos 

que chegam à escola, quando chegam, já estão definidos e, o mais das vezes, são insuficientes 

para as mínimas ações previstas. Isso para não se tocar nos processos políticos, pedagógicos e 

culturais vivenciados na escola ou coordenados por ela.  

A gestão coletiva ou democrática nas escolas do campo supõe a existência das escolas 

e um longo caminho até se tornar realidade. Poder-se-ia mesmo dizer que as vivências 

democráticas ainda não são “o fraco” da instituição escola.  

Os movimentos sociais do campo (outro sujeito envolvido na construção de saberes na 

vida de muitas comunidades rurais brasileiras) podem exemplificar, de forma clara, sua 

dinâmica de construções pedagógicas distintas por meio de lutas, cursos, assembleias, 

marchas, místicas, e outros tantos processos formativos. No entanto, são ignorados ou 

abertamente proibidos de participar da escola do campo em que pese o acúmulo teórico desses 

MSC em relação à educação do campo, demonstrado em seus documentos e materiais 

pedagógicos e filosóficos. 

Além disso, o próprio Estado discrimina esses sujeitos, como no caso dos cursos do 

Pronera, em que os MSC são proibidos de participar dos convênios. Comenta-se essa questão 

em um ponto específico adiante. Quanto aos municípios, não difere muito, os representantes 

dos MSC nem sempre são escutados, tampouco consultados ou envolvidos na construção das 

políticas, ficando sua participação, na maioria dos casos, como demandantes.  

Esses sujeitos coletivos forjados na luta são “mestres” para ensinar o significado de 

uma cidadania viva e com os pés na terra, ensinando educandos e educadores, e outras tantas 

instituições, o poder da educação, mas também suas limitações, por exemplo, em relação a 

“um projeto de desenvolvimento que torne possível à população do campo viver com 

dignidade” (BRASIL, 2002, art. 11, I). Suas lições são do campo da história e da vida mesma 

da humanidade, por isso suas práticas convidam a conhecer, a agir no mundo, não apenas 

estar no mundo, ler o mundo, mas sentir-se parte dele e transformá-lo. 

Por fim, pode-se, brevemente, tocar no exercício da docência na educação básica no 

campo. A resolução que cria as diretrizes define três questões importantes sobre o trabalho 

docente:  

a) o processo de formação dos educadores/as do campo; 

b) a relação entre diversidade cultural e o acesso ao avanço científico e tecnológico; 
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c) a fidelidade aos princípios éticos que norteiam a convivência solidária e 

colaborativa nas sociedades democráticas. 

 

Em relação à primeira questão, a pesquisa do Inep sobre estatísticas dos professores no 

Brasil revela que na zona urbana existe carência de pessoal qualificado para atuar na educação 

básica, mas no meio rural a situação é mais séria. “No Brasil, menos de 10% dos docentes da 

zona rural que atuam nas séries iniciais do ensino fundamental têm formação superior, 

enquanto na zona urbana esse contingente representa 38% das funções docentes.” (INEP, 

2003, p. 29). 

As medidas adotadas para que os professores tenham a titulação exigida aumentam as 

dificuldades na dinâmica de professores sobrecarregados, que se veem obrigados a integrar-se 

aos “pacotes” formativos de fim de semana que lhes confere a titulação (condições para eles 

permanecerem no trabalho). Cabe sempre destacar que o Estado, na grande maioria dos casos, 

não lhes permite parar ou reduzir sua carga horária para poderem estudar, pesquisar, sentirem-

se, de fato, estudantes em formação para qualificar sua prática.   

As condições de trabalho e a valorização profissional são ainda a maior causa de saída 

de professores das escolas do campo. Na segunda questão, que é a relação entre diversidade 

cultural e o acesso ao avanço científico e tecnológico, parece soar estranha essa afirmação, 

visto que a diversidade do campo faz parte da universalidade do país. A impossibilidade do 

acesso aos bens culturais para grandes contingentes de brasileiros caracteriza-se como 

diversidade.  

Contudo, nesse caso, essa diversidade tem cor, gênero, padrões de consumo e lugar 

nas relações sociais de produção, lugar onde nos encontramos como classe a quem foi negada 

a liberdade sobre o próprio tempo, o direito sobre os produtos do seu trabalho, o direito e o 

acesso aos bens culturais que nos humaniza, entre tantos outros. Que sentido toma o trabalho 

docente diante das questões postas não apenas nas diretrizes, mas nas realidades e 

contradições que formam os povos do campo? 

Por fim, a defesa da convivência solidária e colaborativa nas sociedades democráticas. 

Essa questão é a antítese das práticas educativas hegemônicas nas sociedades capitalistas, em 

que estamos inclusos, pois a competição e a concentração do poder são marcas inerentes a 

esse sistema. Em outra direção, pode-se enfrentar essa questão como um desafio, uma 

provocação dialética que permita o propósito da práxis, pela qual a situação inicial deverá ser 

superada mediante a transformação das condições que tornaram necessária essa situação.  
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2.5 ESCOLA ATIVA 

 

 Em 2006, com o crescimento de ações dos movimentos sociais e consequentemente 

das pressões políticas em defesa da educação do campo, o Estado brasileiro desenvolve sua 

política no sentido de responder, a seu modo, às demandas postas; reativando o Programa 

Escola Ativa, que já existia como experiência localizada, no caso do estado de Pernambuco, 

desde 1997, acompanhada por uma equipe específica do Fundo Nacional de Desenvolvimento 

da Educação (FNDE)/ Banco Mundial.  

O texto do Documento-Base (BRASIL, 2010b, p. 36) afirma que o Programa Escola 

Ativa veio para atender às questões propostas pela atualidade sendo seu objetivo geral: 

“Melhorar a qualidade do desempenho escolar em classes multisseriadas das escolas do 

campo”, por meio das seguintes ações, ou objetivos específicos:                 

 

[...] Específicos 

a) Apoiar os sistemas estaduais e municipais de ensino na melhoria da educação 

escolas do campo, com classes multisseriadas, disponibilizando diversos 

recursos pedagógicos e de gestão; 

b) Fortalecer o desenvolvimento de propostas pedagógicas e metodologias 

adequadas a classes multisseriadas; 

c) Realizar formação continuada com os educadores envolvidos no programa com 

base em princípios político pedagógicos da educação do campo 

d) Disponibilizar e publicar materiais pedagógicos que sejam apropriados para o 

desenvolvimento da proposta pedagógica do programa. (BRASIL, 2010b, p. 

36). 

 

Parece importante destacar, no entanto, que suas determinantes continuam polêmicas, 

se forem consideradas sua origem, suas práticas e o fato de que o Brasil, quando da 

implantação do programa, já dispunha de acúmulo suficiente para construir uma experiência 

inédita e autônoma para as escolas do campo.  

Assim, sobre um chão de contradições prementes, marcado por práticas verticalizadas 

e interesses externos, mas também em um contexto de crescente pressão pelo direito à 

educação do campo pelos MSC e um envolvimento cada vez maior das universidades públicas 

em experiências voltadas para o campo, o Estado brasileiro implantou e desenvolveu o 

Programa Escola Ativa (PEA), criado na Colômbia, sobre o qual se discorre, buscando 

ampliar um pouco o alcance de nosso olhar. 

O Programa Escola Nova (Escuela Nueva) surgiu em 1975, período marcado por 

sangrentas ditaduras em toda a América Latina. As características comuns a esse bloco de 

países coincidiam para além da aproximação geográfica, estavam imersas em semelhantes 
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processos de uma mesma geopolítica: todos esses países viviam as medidas socioeconômicas 

da expansão e acumulação do capital, aprofundando-se a exploração do trabalho e 

aumentando a massa de trabalhadores excluídos e insatisfeitos com os rumos das políticas. 

Isso poderia desembocar em manifestações de revolta e, o que “era mais grave”, transformar-

se em uma guerra civil, como reação em cadeia nos países vizinhos.  

No Brasil, o PEA foi desenvolvido em 1997, tendo como objetivos ampliar na zona 

rural o acesso à educação básica; melhorar o desempenho escolar em classes multisseriadas 

do campo (FNDE, 2005).  

Antes ligado ao Projeto Nordeste/MEC, o PEA foi absorvido em 1999 pelo Fundo de 

Fortalecimento da Escola (Fundescola) – um programa do FNDE – visando melhorar a 

qualidade das escolas de educação fundamental. Foi inspirado no programa similar 

colombiano, o Programa Escuela Nueva (PEN), para a educação básica da população rural 

(COLBERT, 1999), criado na década de 1960, quando da implantação do modelo de Escola 

Unitária, divulgado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura 

(Unesco). 

Nesse sentido, pode-se dizer que o PEA teve sua origem no início da década de 1960, 

quando a Unesco adotava em vários países do Terceiro Mundo a Escola Unitária.12 A escola 

nova, em que se baseia a escola ativa, é inicialmente uma crítica à escola unitária. 

Inicialmente, porque esse programa não tem uma trajetória homogênea em seu país de 

origem, tampouco, manteve-se do início ao fim embasado nos mesmos princípios e objetivos.  

Deve-se atentar para o fato de que o Programa Escola Ativa e o Programa Escuela 

Nueva precisam ser analisados no seu contexto, pois eles são desenvolvidos para atender a 

demandas que são, em grande medida, globais, mas também internas. Globais por estarem 

inseridas em um mundo globalizado com seu contexto econômico, político e cultural; internas 

porque precisam responder às demandas próprias de cada país. De acordo com Gomez (2011), 

sua filosofia baseia-se em: 

a) aprendizagem ativa e individualizada (caracterizada pelo uso de fichas e guias de 

autoaprendizagem);  

b) promoção flexível (automática); 

c) escola primária completa; 

d) ensino multisseriado. 

 

                                                           
12 Tratava-se de Programas adotados, sobretudo na América Latina e países com baixa densidade populacional, 

desigualdades sociais gritantes e grande quantitativo de população no campo.   
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Esses guias constituíam um material organizado por módulos, em que constava uma 

sequência de estudo do aluno ao professor, dividido por áreas: Matemática, Ciências Naturais, 

Ciências Sociais e Linguagem; e por níveis, sendo esses autoinstrutivos. Eles orientavam que, 

com trabalho autônomo e em grupo, os alunos poderiam trabalhar de forma mais 

independente, fazendo avançar seu ritmo de aprendizagem. 

 

Em 1985, o Banco Mundial sugeriu que esses projetos fossem transformados em um 

único programa de desenvolvimento rural que o Banco teria interesse em financiar, e 

foi assim que surgiu o ‘Programa de desenvolvimento da região Nordeste’, o Projeto 

Nordeste [...] que envolvia a elaboração de programas que atendessem a diferentes 

áreas: produção, comercialização, agroindústria, saúde, saneamento básico e 

educação (BEZERRA; BEZERRA NETO; LIMA, [2011], p. 23). 

 

Convém lembrar que, na área produtiva, já havia a intervenção do Banco Mundial 

desde as décadas de 1960 e 1970, mas só após a Conferência Mundial sobre Educação para 

Todos em 1990, na Tailândia, a educação passou a receber mais atenção no Brasil, uma vez 

que, como signatário, o país assumiu o compromisso de erradicar o analfabetismo e ampliar a 

educação de qualidade efetivamente para todos. Segundo Cruz (2005), visava-se reduzir a 

evasão escolar e a repetência; por conseguinte, aumentar o número de conclusão do chamado 

ensino do 1.º grau nos estados da região Nordeste: 

 

Em se tratando do nordeste especificamente, em 1993, o Projeto Nordeste para a 

educação básica, marcou os acordos de empréstimos estabelecidos entre o governo 

brasileiro e o Banco Mundial, cujo objetivo principal era a implantação de melhorias 

nas séries iniciais do Ensino fundamental (1.ª a 4.ª séries). (CRUZ, 2005, p. 68). 

 

A associação entre educação e pobreza que o Banco Mundial fazia torna-se importante 

para se compreender as diferenças de renda no Brasil e sua relação com o processo de 

acumulação do capital. Tal preocupação envolvia, na verdade, a perspectiva da qualificação 

para o trabalho, e não se tratava de qualquer trabalho, mas de necessidades ditadas pelo 

mercado dentro de suas demandas atuais, visto que o baixo nível dos recursos humanos 

ameaçava o crescimento (em longo prazo) da economia brasileira (BEZERRA; BEZERRA 

NETO; LIMA, [2011]).  

Assim, com os programas e planos de intervenção de desenvolvimento econômico e 

social para o Nordeste e o Brasil, surgiu o interesse pela “educação do trabalhador rural”.  
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Inicialmente as propostas estavam direcionadas às atividades econômicas, ou seja, 

atividades produtivas e, depois, a educação foi incluída como mais um fator no 

desenvolvimento econômico e social: ela passa a ser vista não apenas como um 

instrumento de redução da pobreza, mas, principalmente, como fator essencial para a 

formação de ‘capital humano’. (BEZERRA; BEZERRA NETO; LIMA, [2011], p. 

24). 

 

A proposta brasileira, em 2008, foi reformulada e ampliada para as regiões Sudeste e 

Sul, e desenvolvida em todas as escolas multisseriadas localizadas no campo em todos os 

estados brasileiros. 

No início do século XX, desde as primeiras turmas, as escolas do campo são na 

maioria multisseriadas. Esse aspecto vem expor também o tratamento recebido pelos 

diferentes segmentos sociais (classes e grupos étnicos) pelo Estado no trato da educação 

pública brasileira. Não se trata do fato, em si mesmo, de serem escolas multisseriadas, por 

essa estratégia não representar uma opção de razões pedagógicas ou socioculturais, históricas 

ou, principalmente, democratizantes e emancipatórias; mas por se tratar de um “remendo”, 

por parte do Estado, para as populações que não apresentavam para ele uma necessidade 

premente de formação e, em decorrência desse fato, todas as condições (não materializadas) 

decorrentes para o desenvolvimento da educação escolar no campo.  

Os remendos se seguiram a outros, alguns com nome de programas, outros com nome 

de políticas. Apenas no fim da década de 1990, o Estado brasileiro assume em sua política 

necessidade e o direito à educação dos camponeses, sobretudo pautada pelos MSC. A 

realidade, no entanto, é que aproximadamente 90% de nossas escolas continuam não apenas 

multisseriadas, mas relegadas a uma política de “segunda mão”, paras as quais chegam 

apenas, ou quase totalmente, materiais e pedagogias obsoletas e descartadas pelas escolas 

urbanas. 

A posição dos educadores, estudiosos da educação e autoridades governamentais ainda 

diverge muito sobre a organização multisseriada das turmas, sendo não raramente de crítica. 

No entanto, dado o fato de que, ainda hoje, a maioria das escolas rurais permanece nessa 

forma de organização pedagógica no Brasil, não se pode desconsiderar sua importância e a 

necessidade de compreendê-la. Destarte o fato de que as conquistas, como o direito da criança 

estudar próximo de sua casa e de seus familiares, também reforçam a existência dessa forma 

organizativa (BRASIL, 1990).  

O fator determinante, no entanto, é a lógica político-administrativa do Estado 

brasileiro diante das populações camponesas. Não se desconsiderando, também, a defasagem 

causada pelo cansaço à aprendizagem das crianças e mesmo o risco de morte com o transporte 
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de crianças pequenas, quando precisam fazer longos trajetos para estudar em escolas seriadas 

distantes. Fortalecem, ainda, a defesa da organização multisseriada das escolas rurais outros 

argumentos como os que consideram que essa forma de organização escolar está mais 

próxima dos valores culturais e práticas sociais das comunidades camponesas. 

As turmas multisseriadas como estratégia de organização no ensino fundamental 

sempre foram motivo de críticas por parte dos professores e também dos estudantes do 

campo. Essa estratégia organizativa não constitui um fenômeno esporádico, mas uma forma 

que se tornou característica como resposta às necessidades geradas pela organização 

socioprodutiva e espacial dos pequenos agrupamentos humanos no cenário comum dentro da 

estrutura agrária hegemônica no Brasil.  

Essa estratégia visa à formação em tempo simultâneo de crianças em diferentes faixas 

etárias e séries, de maneira que, em um turno, chegam a ser atendidas crianças de até cinco 

séries distintas pelo mesmo educador (mais comumente educadora). Essa organização tem 

encontrado, cada vez mais, opositores, sobretudo entre educadores. Suas demandas e 

exigências são, sem dúvida, uma grande responsabilidade para esses educadores e essas 

educadoras que respondam pelo ensino nessas turmas.  

As críticas encontram respaldo na sobrecarga de trabalho e nas condições adversas 

para a realização das práticas pedagógicas, haja vista as distintas necessidades dessas turmas 

em contraposição às estruturas físicas e pedagógicas disponíveis (determinadas e 

determinantes) aos processos de ensino-aprendizagem na escolarização dos filhos de 

camponeses. 

Esse fenômeno não pode ser lido apenas como reflexo de um dilema que desafia 

educadores e gestores públicos, mas tomado em seu sentido mais amplo ao confrontar-se com 

a questão da democratização no tocante à escolarização dos camponeses; e, sobretudo, como 

expressão de um processo mais profundo de vivência da democracia, que nunca se realizou 

efetivamente no Brasil. Assim, aos camponeses restou um lugar social subalterno e uma 

“cidadania precarizada” (SOUZA, 2006). 

O PEA, quando trazido para o Brasil, respondia a uma tendência respaldada pelas 

agências multilaterais, pela qual os professores deviam assumir responsabilidades, que, 

segundo o diagnóstico do próprio Programa, não eram adequadamente atendidas pela escola 

tradicional (FNDE, 2005). 
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Nas escolas urbanas as reformas da década de 90 aumentaram o escopo do trabalho 

docente, isto é, além das atividades na sala de aula, o professor foi responsabilizado 

pela gestão da escola e tudo o que se refere a ela: planejamento, elaboração de 

projetos pedagógicos e calendários, discussão do currículo e avaliação. No caso das 

escolas rurais: As novas exigências somar-se-iam a outras que caracterizam 

historicamente as salas multisseriadas, acumulando de tarefas os educadores, o que 

lhes deixariam pouco tempo para planejar seu trabalho com autonomia 

(GONÇALVES, 2009, p. 27).  

 

 

Pela densidade do tema, que é o PEA, desde sua origem, suas características e 

transformações, não é possível abordá-lo aqui de forma mais ampla; assim, para além de 

querer analisar seu desenho e funcionamento de forma profunda, este trabalho detém-se em 

tentar compreender em que circunstâncias desenvolveu-se essa política; e como a organização 

dos camponeses os configura (ou não)  nesta relação: de público-alvo ou de sujeitos, sujeitos 

históricos do campo contribuindo para dar rumo às suas necessidades e interesses e 

afirmando-se como classe por meio das lutas pelo acesso à educação de qualidade.  

Nesse sentido, ao tratar das políticas para o campo brasileiro, Celi Taffarel e Mônica 

Molina (2012) afirmam que o acesso ou não às políticas públicas, por parte dos que vivem no 

campo brasileiro, sejam elas política de Estado, que perpassam governos, sejam elas políticas 

de governo, como é o caso de muitos programas do governo Luiz Inácio Lula da Silva que 

não se converteram em políticas públicas de Estado, vão ser definidas como organização do 

poder por meio da luta pelos interesses de classes sociais antagônicas. 

Em relação ao PEA, contexto da implantação do PEN, no qual havia os seguintes 

indicadores: alto nível de desigualdade social, parcos empregos, pecuária extensiva, êxodo 

rural, tributação escassa, baixo nível de investimentos, grandes conflitos sociais, 

intensificação da guerra, cultivos ilícitos e concentração da terra. O PEN tomava, por meio da 

difusão de escolas pelos municípios rurais, a forma de instrumento para consolidar a presença 

do Estado nesses territórios.  

Poder-se-ia tomar quase todos os elementos do país vizinho também como contexto 

nosso (guardadas as peculiaridades, sempre importantes), mas tomam-se alguns elementos 

que podem agregar os demais: alta concentração da propriedade da terra, inchaço das 

periferias e aumento da violência urbana, alto nível de desigualdade social, forte presença do 

agronegócio nas instâncias do Estado, crescente politização do campo brasileiro e a 

intensificação dos debates, lutas e produções sobre a educação do campo. 

 No Brasil, o PEA guardou poucos elementos dos que propiciaram a adesão dos 

docentes e o sucesso do PEN na Colômbia. A fórmula colombiana já chegou ao Brasil como 
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um “pacote educacional”, diferentemente do processo desenvolvido inicialmente, de forma 

gradativa e dialogada na Colômbia na década de 1980.   

A crítica mais contundente dos MSC quanto ao Programa Escola Ativa diz respeito ao 

descaso do Estado, com todo o acúmulo construído nas experiências de educação do campo 

expresso de maneira clara na forma como esse programa foi desenvolvido. A dinâmica do 

Estado brasileiro prioriza o afastamento da participação popular nos processos formativos e 

decisórios, e as inferências desses movimentos nas mudanças realizadas no PEA devem-se tão 

somente à resistência destes e da qualidade das articulações construídas com intelectuais 

comprometidos que permitem que os “implantes” possam ser perpassados por alternativas, 

que, mais do que institucionais, são políticas. 

Segundo Gonçalves (2009), as reformas de educação, com objetivos e metas fixados 

internacionalmente, coincidem com o movimento de reforma do Estado que diminui os gastos 

com o bem-estar social. O Programa Escola Ativa foi uma estratégia metodológica criada com 

o controle de técnicos dos organismos governamentais para “formar um trabalhador dócil e 

controlar os movimentos sociais que tinham forte influência nessas regiões” (BEZERRA; 

BEZERRA NETO; LIMA, [2011], p. 20). Esses autores verificaram que os primeiros 

documentos produzidos no Brasil eram tradução fiel dos textos do programa da Colômbia, 

adequando-se os objetivos, a metodologia e a concepção pedagógica. 

O Programa Escola Ativa caracteriza-se como política de continuidade da intervenção 

externa de organismos multilaterais. Nesse sentido, a formação da mão de obra para o 

mercado de trabalho passou a constituir-se um ingrediente básico para os interesses do capital 

e, consequentemente, na constituição das políticas de educação.  

Tomando por referência esse parâmetro, pode-se compreender melhor o fato de o 

Banco Mundial afirmar que suas lições “merecem disseminar-se amplamente entre os 

planejadores de educação e os responsáveis pela adoção de políticas no mundo em 

desenvolvimento” (TORRES, 1992, p. 2, tradução nossa).13  

A política pública de Educação vem reafirmar as práticas dependentes do Estado 

brasileiro ante os organismos multilaterais, mas com um lado bem definido! Nesse programa 

pode-se acompanhar um pouco o processo de transplante e recriação, sabendo que as 

realidades têm particularidades, mesmo de estado para estado, no caso do Brasil e da 

Colômbia.  

                                                           
13 No original: "merecen disseminar se ampliamente entre los planificadores de la educación y los encargados de 

la adopción de políticas en el mundo en desarrollo." 
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No entanto, tomando por referência elementos básicos em debate, pode-se 

compreender que o PEA não reconhece a diversidade dos povos do campo, possibilita pouca 

margem de iniciativa para os professores ao sobrecarregá-los de trabalho – característica 

comum à maioria dos programas públicos de educação –, em que se gasta mais tempo com 

aspectos técnicos e burocráticos que nos processos pedagógicos; tem excessiva preocupação 

com os resultados e uma relação assimétrica entre professores e supervisores.   

Possivelmente, o aspecto mais importante é reconhecer que aprendizados podem ser 

tirados do estudo das experiências pioneiras em que os sujeitos se colocam, desde que 

consideradas as possibilidades de criticá-las e, no caso da educação do campo, confrontá-las 

com a realidade e as experiências locais presentes no movimento de educação do campo. 

Essa, no entanto, é uma posição que não coaduna com os transplantes nem com controle 

externo exercido sobre a política educacional.  

 

2.6 DECRETO PRESIDENCIAL N.º 7.352: BREVE ANÁLISE 

 

O Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (Pronera),14 o ProJovem 

Campo – Saberes da Terra (2005) e o Decreto n.º 7.352, de 4 de novembro de 2010 (BRASIL, 

2010a) têm um mesmo sentido comum, tratam do mesmo objeto: a educação no meio rural. 

Essa vertente – articulada com a categoria educação do campo, cujas raízes reportam à 

questão agrária no Brasil e às relações políticas e organizações sociais dos povos do campo no 

Brasil – constitui-se referência na defesa dos direitos dos camponeses. Aqui se pontuam 

algumas questões relacionadas com o Decreto n.º 7.353/2010, buscando identificar o que traz 

de contribuições para a efetivação do direito. 

Os marcos legais contribuem na qualidade de precedentes jurídicos “para o 

fortalecimento das lutas pela democratização do direito à educação” dos povos do campo 

(MOLINA, 2012a, p. 453). Conforme a autora, “a ação do Estado para garantir direitos 

sociais requer estratégias de intervenção na sociedade, por meio de programas que deem 

                                                           
14 Em 16 de abril de 1998, por meio da Portaria n.º 10/98, o Ministério Extraordinário de Política Fundiária criou 

o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (Pronera), vinculando ao Gabinete do Ministro e 

aprovou seu Manual de Operações. Em 2001, o Programa foi incorporado ao Incra. Editou-se a 

Portaria/Incra/n.º 837, aprovando a edição de um novo Manual de Operações. Em 2004, diante da necessidade 

de adequar o Pronera às diretrizes políticas do atual governo, que prioriza a educação em todos os níveis como 

um direito social, elaborou-se o Manual de Operações, aprovado pela Portaria/Incra n.º 282 de 16/4/2004 

(INCRA, 2011). 
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materialidade a esses direitos.” (MOLINA, 2012a, p. 453-454). Sua afirmação é que o marco 

legal “legitima e explicita a organização das ações a serem executadas pelo Estado”. A autora 

chama a atenção para a relação entre o protagonismo dos movimentos sociais na construção 

desses marcos legais e a definição no conteúdo dessa legislação e nos dispositivos necessários 

a seu desenvolvimento.  

 

A pressão e o movimento organizativo desencadeado pela ação social de 

reivindicação da garantia de seus direitos pelos camponeses têm obrigado diferentes 

níveis de governo criarem espaços institucionais para o desenvolvimento de ações 

públicas que deem conta das demandas educacionais do campo.  Essas instâncias 

governamentais tendem a excluir a materialidade dos conflitos presentes no campo, 

revelando uma compreensão do conflito carregada de um imaginário negativo, 

temido e que necessariamente deve ser eliminado. (MOLINA, 2012b, p. 592). 

 

Nesse sentido, Chauí (1997, p. 432) destaca que os cidadãos são sujeitos de direitos, e 

onde estes não estiverem garantidos, deve-se exigir e lutar por eles: “A mera declaração do 

direito à igualdade não faz existir os iguais, mas abre o campo para a criação da igualdade por 

meio das exigências e demandas dos sujeitos sociais.”  

Compreende-se que os marcos legais aqui postos, e outros não citados, são expressões 

de lutas, consequentes com os processos políticos e organizativos desenvolvidos pelos 

sujeitos em dado tempo e lugar, e construídos coletivamente; esses processos de luta e 

organização expressam um contexto mais amplo, e não apenas o lócus de onde estão atuando. 

Logo, os marcos legais são expressões de múltiplos fatores, e tão mais fortes sejam os 

processos político-organizativos, maiores são as chances de se efetivarem.  

O Decreto n.º 7.352 foi assinado em 4 de novembro de 2010, no momento em que se 

realizava o Seminário Nacional do Pronera em Brasília, com a presença de movimentos 

sociais e sindicais do campo, universidades e servidores do Incra, envolvidos com o 

programa. Sua assinatura contou com a presença de membros do Fórum Nacional de 

Educação do Campo (Fonec).15 

Os debates do seminário estavam articulados em torno da política pública de educação 

do campo e das medidas jurídicas que estavam pondo em xeque sua implementação. A 

medida movida por meio do Tribunal de Contas da União (TCU) estava buscando prejudicar a 

participação dos movimentos sociais pelo “denuncismo” e desestimular as Instituições de 

                                                           
15 Composto por movimentos sociais e sindicais dos trabalhadores e camponeses, bem como por universidades 

públicas envolvidas nos cursos do Pronera e em processos formativos voltados à educação do campo. 
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Ensino Superior (IES) pela maior burocratização de acesso aos recursos para a realização de 

cursos voltados aos camponeses.   

O Fonec, nesse mesmo período, entregara um documento ao então presidente Lula, 

apresentando a situação do programa e cobrando providências para resolvê-los.  Nesse 

contexto de descenso na luta de massas e ascenso na luta pela educação do campo, foi 

assinado o decreto, sobre o qual se pontuam algumas questões. 

O Decreto n.º 7.352/2010 constitui-se por 19 artigos e representa os últimos avanços 

construídos pela luta dos movimentos sociais e pela Articulação Nacional por uma Educação 

do Campo, contudo, não acrescenta significativamente esses avanços, apenas reitera as 

conquistas feitas até então. A primeira delas diz respeito ao reconhecimento dos povos do 

campo, da escola do campo, e à educação do campo, reiterando a afirmação do direito desses 

povos a uma educação pública, de qualidade e com controle social, reconhecida e coerente 

com a diversidade de suas expressões e contextos.  

Esse artigo reitera direitos conquistados na LDB e nas Doebec ainda não aplicados, 

por exemplo, a questão do calendário escolar e o direito à educação de diferentes grupos 

humanos, considerando o trabalho e a comunidade como mediadores importantes dessa 

educação a ser oferecida pelo Estado na forma de política. Nos princípios da educação do 

campo, a escola é reafirmada desde a formação de profissionais, a garantia do controle social 

pelos movimentos sociais por meio do artifício dessa lei e a estrutura curricular adequada aos 

povos do campo. Para o poder público, são princípios de uma educação do campo: 

 

Art. 2.º [...]: 

I - respeito à diversidade do campo em seus aspectos sociais, culturais, ambientais, 

políticos, econômicos, de gênero, geracional e de raça e etnia; 

II - incentivo à formulação de projetos político-pedagógicos específicos para as 

escolas do campo, estimulando o desenvolvimento das unidades escolares como 

espaços públicos de investigação e articulação de experiências e estudos 

direcionados para o desenvolvimento social, economicamente justo e 

ambientalmente sustentável, em articulação com o mundo do trabalho; 

III - desenvolvimento de políticas de formação de profissionais da educação para o 

atendimento da especificidade das escolas do campo, considerando-se as condições 

concretas da produção e reprodução social da vida no campo; 

IV - valorização da identidade da escola do campo por meio de projetos pedagógicos 

com conteúdos curriculares e metodologias adequadas às reais necessidades dos 

alunos do campo, bem como flexibilidade na organização escolar, incluindo 

adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas; 

e 

V - controle social da qualidade da educação escolar, mediante a efetiva participação 

da comunidade e dos movimentos sociais do campo. (BRASIL, 2010a) 

 

A colaboração dos entes federados e a especificação dos níveis de ensino desde a 

educação infantil e creches são um elemento importante, visto que tal aspecto está em pauta 
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muito antes da Conae 2010, tendo sido aprovado, mas por fragilidade dos mecanismos de 

implementação, ainda está longe de ser executado, como no disposto a seguir: 

 

Art. 4.º  A União, por meio do Ministério da Educação, prestará apoio técnico e 

financeiro aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios na implantação das 

seguintes ações voltadas à ampliação e qualificação da oferta de educação básica e 

superior às populações do campo em seus respectivos sistemas de ensino, sem 

prejuízo de outras que atendam aos objetivos previstos neste Decreto: I - oferta da 

educação infantil como primeira etapa da educação básica em creches e pré-escolas 

do campo, promovendo o desenvolvimento integral de crianças de zero a cinco anos 

de idade. (BRASIL, 2010a). 

 

A dimensão da formação de professores presente nesse documento explicita de forma 

particular, nos incisos I e II do artigo 5.º, a necessidade de investimentos na área de formação 

ao enfocar a formação dos educadores em consonância com suas práticas, bem como traz 

novamente os elementos de inserção da educação do campo nos cursos de formação superior 

de educadores, em especial nas licenciaturas. 

 

§ 3.º  As instituições públicas de ensino superior deverão incorporar nos projetos 

político-pedagógicos de seus cursos de licenciatura os processos de interação entre o 

campo e a cidade e a organização dos espaços e tempos da formação, em 

consonância com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação. 

(BRASIL, 2010a). 

 

No artigo 7.º, parece ter permanecido tão aberta quanto sempre foi a questão das 

turmas multisseriadas, sobre as quais os debates ainda não desembocaram em ações 

consequentes para as escolas do campo e, de igual maneira, a pedagogia da alternância, 

implícita no tocante à realização dos cursos de nível médio, técnico e superior.  

A alternância já é efetivamente reconhecida como metodologia capaz de dar conta 

desses importantes níveis de ensino, no entanto, não se diz onde ocorrerá preferencialmente, e 

em relação aos níveis fundamental e médio/técnico, a defesa da articulação nacional por uma 

educação do campo é que essa formação seja no campo, o mais próximo possível da 

comunidade de origem. Isso implica estrutura própria, deslocamento e acompanhamento para 

que se realize. Todos esses aspectos demandam recursos e, sobretudo, a definição de quem os 

garante. O artigo 9.º versa sobre os mecanismos de controle social e participação popular.  

 

Art. 9.º  O Ministério da Educação disciplinará os requisitos e os procedimentos para 

apresentação, por parte dos Estados, Municípios e Distrito Federal, de demandas de 

apoio técnico e financeiro suplementares para atendimento educacional das 

populações do campo, atendidas no mínimo as seguintes condições: I - o ente 

federado, no âmbito de suas responsabilidades, deverá prever no respectivo plano de 

educação, diretrizes e metas para o desenvolvimento e a manutenção da educação do 
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campo; II - os Estados e o Distrito Federal, no âmbito de suas Secretarias de 

Educação, deverão contar com equipes técnico-pedagógicas específicas, com vistas 

à efetivação de políticas públicas de educação do campo; e III - os Estados e o 

Distrito Federal deverão constituir instâncias colegiadas, com participação de 

representantes municipais, das organizações sociais do campo, das universidades 

públicas e outras instituições afins, com vistas a colaborar com a formulação, 

implementação e acompanhamento das políticas de educação do campo. (BRASIL, 

2010a). 

 

O Pronera, do artigo 12 ao 18, retoma-se e reafirma-se como elemento integrante da 

política de educação do campo promovida pelo Estado brasileiro. Por um lado, isso refreia a 

posição de quem difundia o fim do programa, dando novo fôlego aos sujeitos populares e 

institucionais envolvidos na construção de convênios; por outro, as condições de acesso aos 

recursos desse programa seguem traumáticas, haja vista o caso do curso de licenciatura em 

educação do campo organizado pela Autarquia de Ensino Superior (Aesa) em Arcoverde-

Pernambuco, onde as etapas presenciais atrasaram meses, chegando a atrasar mais de um ano 

o repasse por período letivo, pondo, assim, em risco o processo pedagógico em curso. Em que 

pese o fato de os direitos serem universais e só o Estado ter condições de instituí-los, por meio 

de suas ações e políticas públicas, o que cabe compreender é como provocar essa ação. 
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3 PROJOVEM CAMPO – SABERES DA TERRA: A CONTRADIÇÃO COMO 

PERSPECTIVA 

 

Educação do povo, igual para todos? Que se quer dizer com estas palavras? 

Acreditar-se-á que a sociedade atual (e é dela que se trata), a educação possa ser a 

mesma para todas as classes? Ou querer-se-á então obrigar pela força as classes 

superiores a receberem apenas o ensino restrito na escola primária, o único 

compatível com a situação econômica, não só dos operários assalariados, mas 

também dos camponeses? (MARX, 2004, p. 150). 

 

3.1 GÊNESE E OBJETIVOS DO PROGRAMA 

 

O Programa Saberes da Terra surgiu em 2005, vinculado ao Ministério da Educação 

por meio da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (Secad), tendo 

como meta a escolarização de 5.000 jovens agricultores de comunidade ribeirinha, 

quilombolas, indígenas, assentamentos rurais, pequenos agricultores e outras formas de 

organização social do campesinato na atualidade. 

Cada turma passava por um processo de formação multidisciplinar com duração de 

dois anos nas áreas de Linguagem (português e espanhol), Ciências Humanas, Ciências 

Exatas e da Natureza, e Ciências Agrárias, concluindo a formação elementar correspondente 

ao período do 6.º ao 9.º ano do ensino fundamental. 

A abrangência do projeto-piloto foi de 12 estados brasileiros (Bahia, Pernambuco, 

Paraíba, Maranhão, Piauí, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, Pará, 

Tocantins e Rondônia), sendo em seguida disseminado para os demais. Tal programa visava à 

escolarização de jovens do campo e instituía a vinculação entre a formação escolar e 

propalava o fortalecimento da agricultura familiar por meio das práticas agrícolas e processos 

organizativos.  

Entre as ações previstas no desenvolvimento desse programa, estavam:  

a) processo de mobilização das turmas;  

b) realização de seminários nacionais de formação de formadores; 

c) realização de seminários estaduais de formação de educadores;  

d) produção de material didático-pedagógico; 

e) respeito à diversidade étnico-cultural e de gênero, e a vinculação entre teoria e 

prática (por meio da qualificação profissional) apresentou-se como o “carro-chefe”, 

como diferencial dessa proposta; 
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f) planejamento interdisciplinar do processo de ensino-aprendizagem nas 

comunidades camponesas (escolarização) vinculadas a práticas produtivas, sócio- 

organizativa (organização social e desenvolvimento local) e valorização da cultura 

local. 

 

A leitura dos sujeitos envolvidos sobre o PJCST diz bem da capilaridade e das 

potencialidades suscitadas por ele. Atenta, ainda, para a relação entre educação popular e 

escola pública, pela busca de participação dos diferentes sujeitos e segmentos e pela riqueza 

da prática docente interdisciplinar com as atividades de estudo, pesquisa e produção no 

trabalho prático. 

 

O PJCST é uma proposta inovadora que surgiu das raízes populares e foi ganhando 

vida através das lutas e insistência dos movimentos sociais que, indagando o Estado 

e a academia, (que até então não via os povos do campo como uma prioridade de 

acesso à escolarização) uniu de forma espetacular o saber popular e o saber 

científico para construção de conhecimentos necessários e relevantes para a 

realidade de cada comunidade. (PC, educador do programa). 

 

Com a Medida Provisória n.º 411/07 de 28 de dezembro de 2007 (BRASIL, 2007b), o 

Programa Saberes da Terra passa a compor um arsenal de ações da Secretaria Nacional de 

Juventude, que o caracteriza como indutor de políticas públicas de juventude nas diferentes 

esferas, com o objetivo de promover a reintegração de jovem ao processo educacional, sua 

qualificação profissional e seu desenvolvimento humano por quatro modalidades: I. ProJovem 

Adolescente (Serviço Socioeducativo); II. ProJovem Urbano; III. ProJovem Campo – Saberes 

da Terra; IV. ProJovem Trabalhador. 

A meta instituída para 2008 foi atender uma parcela de 35 mil jovens agricultores 

familiares, em parceria com 21 estados, municípios e movimentos sociais de todas as regiões 

do país, na perspectiva de atingir 275.000 jovens agricultores até 2011. 

 

O programa está centrado nos jovens camponeses de 18 a 29 anos. A Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios de 2006 (PNAD) aponta para um total de 

6.276.104 jovens nesta faixa etária que vivem nas áreas rurais. Desses, 1.641.940 

jovens não concluíram o primeiro segmento do ensino fundamental, representando 

26,16% do total e 3.878.757, (61,80%) não concluíram a segunda etapa do ensino 

fundamental. (ALAGOAS..., 2008). 

 

A referida medida provisória trouxe algumas mudanças que merecem ser tocadas. A 

primeira delas diz respeito às instituições envolvidas; no primeiro momento, o programa era 

coordenado pelo Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Educação Continuada, 
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Alfabetização e Diversidade (Secad) e da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

(Setec). 

No segundo momento, são envolvidos outros sujeitos institucionais em sua 

composição, sob o lema de política institucional integrada. São eles: 

a) Ministério do Desenvolvimento Agrário. Secretaria de Agricultura Familiar (MDA-

SAF), Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT).  

b) Ministério do Trabalho e Emprego. Secretaria de Políticas Públicas de Emprego 

(MTE-SPPE).  

c) Secretaria Nacional de Economia Solidária (Senaes).  

d) Ministério do Meio Ambiente. Secretaria de Biodiversidade e Floresta (MMA- 

SBF). 

e) Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) e a Secretaria 

Nacional de Juventude (SNJ) vinculada à Presidência da República. 

 

Na fala de Cecília (representante da Secretaria de Estado em Pernambuco), podem-se 

identificar duas dimensões importantes; uma no nível das tensões, quando identifica a 

participação dos movimentos sociais, e outra que trata das necessidades pautadas e ampliadas 

não apenas para os povos do campo, mas para a educação na totalidade, ao propor um 

repensar no olhar e no fazer de elementos como currículo e financiamento por meio do espaço 

do programa. No entanto, talvez a leitura mais incisiva seja a da afirmação da inexistência de 

uma política efetiva e do PJCST como apenas uma perspectiva de política em amplitude que 

se consolide como sistema. 

 

Foi depois do PJCST que iniciamos a discussão sobre uma educação para o campo 

que envolve mudanças no olhar, pensar e fazer: currículo, formação, financiamento, 

qualificação, objetivos e expectativas em relação a formação, desenvolvimento 

econômico, voltamos a discussão de que educação para que grupos e seus objetivos 

envolvendo objetivos mais amplos e a participação dos movimentos sociais nas 

discussões [...]. Estamos, a meu ver, no início, pois não há ainda uma política 

efetiva, de impacto, que se materialize no sistema, mas uma perspectiva de política.   

(CECÍLIA, representante do Estado). 

 

A perspectiva de crescimento do programa era uma expectativa comum, dado o fato 

de ele envolver tantos entes institucionais em sua composição. No entanto, houve restrição em 

seu direcionamento, como é o caso do acesso à bolsa-auxílio, destinada apenas para jovens na 

faixa etária entre 18 e 29 anos e a diferenciação no valor instituído para essas bolsas, para 

jovens do campo e jovens da cidade. De onde se pode concluir que tantas instituições 
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presentes no convênio não foram suficientes para que, efetivamente, se respeitasse no desenho 

do programa sua diversidade, incluindo-se o campo no mesmo desenho dos demais, e 

tratando-o de forma discriminatória ao definir uma bolsa completamente irrisória, que vale 

apenas 50% do que recebem os jovens do meio urbano no mesmo programa. 

Os jovens da cidade recebiam uma bolsa de 100 reais por mês; para os jovens do 

campo, uma bolsa de 100 reais a cada dois meses (50 reais por mês); recursos para ambos 

vinculados à frequência do estudante em sala de aula, cujo monitoramento e relatório no 

sistema nacional, criado por internet, elaborado pelos coordenadores territoriais, com 

informações fornecidas pelos educadores, relatórios, diários e atividades acompanhadas.  

O Estado justificou as mudanças e sua consequente restrição com a afirmação de que 

existiam mais de 6 milhões de jovens agricultores na faixa etária de 18 a 29 anos. Dados da 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) de 2006 mostram que 1.641.940 jovens 

do campo (26,16%) não concluiu o primeiro segmento do ensino fundamental e 3.878.757 

(61,80%) não concluíram a segunda etapa do ensino fundamental. Essa mudança é tratada 

como aspecto inerente ao redesenho do programa, como afirma o texto de sua página no 

portal MEC: 

 

O recorte etário vem ao encontro do redesenho do Programa, que passa a ser 

componente de duas políticas de Estado – de Educação do Campo e de Juventude – 

ambas indispensáveis para a qualificação social, formação profissional e construção 

da autonomia dos jovens do campo. Se, por um lado, restringe o acesso aos maiores 

de 30 anos, por outro, em relação ao Saberes da Terra, amplia visivelmente as 

condições de implementação: a) aumento de R$1.000,00 (um mil) reais para R$ 

2.400,00 (dois mil e quatrocentos) reais o investimento do Governo Federal por 

educando, repassado aos entes executores; b) garantia de recursos específicos para 

produção e distribuição dos cadernos pedagógicos; c) recursos específicos para 

realização da formação continuada, por meio de instituições de ensino superior 

públicas, na ordem de R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos) reais por cursista - 

profissional em exercício no Programa e, d) instituição de auxílio financeiro de R$ 

1.200,00 (um mil e duzentos) reais por educando, pago em doze parcelas. (BRASIL, 

2009, p. 7-8). 

 

 

3.1.1 Objetivos do programa 

 

Objetivo Geral 

 

“Desenvolver políticas públicas de Educação do Campo e de Juventude que 

oportunizem a jovens agricultores(as) familiares excluídos do sistema formal de ensino a 

escolarização em Ensino Fundamental na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, 

integrado à qualificação social e profissional.” (BRASIL, 2009, p. 20). 
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Objetivos Específicos 

 

a) Elevar a escolaridade e proporcionar a qualificação profissional inicial de 

Agricultores (as) familiares. 

b) Estimular o desenvolvimento sustentável, com recorte agroecológico e enfoque 

territorial, como possibilidade de vida, trabalho e constituição de sujeitos 

cidadãos no campo. 

c) Fortalecer o desenvolvimento de propostas pedagógicas e metodologias             

adequadas à modalidade de EJA no campo. 

d) Realizar formação continuada em metodologias e princípios político- 

pedagógicos voltados às especificidades do campo para educadores (as) atuantes 

no Programa. 

e) Fornecer e publicar materiais pedagógicos que sejam apropriados ao             

desenvolvimento da proposta pedagógica. 

f) Conceder auxílio financeiro aos educandos, minorando carências materiais que 

poderiam impedir sua frequência ou manutenção no curso. (BRASIL, 2009, p. 

20). 

 

O dimensionamento de um programa de escolarização para a juventude do campo faz 

suscitar duas realidades; a primeira é a constatação da existência de jovens no campo (apesar 

do processo de intensa migração de camponeses em geral com sua família para a cidade) e o 

reconhecimento do papel e potencialidade desses jovens, haja vista as relações 

socioprodutivas vigentes.  

A segunda é o fato de esse segmento pertencer não apenas à categoria dos 

camponeses, mas à categoria daqueles que foram (e são) excluídos do sistema formal de 

ensino, como o são os jovens filhos de trabalhadores das periferias urbanas, os adolescentes 

que cometem infrações (liberdade assistida) e aqueles que, sendo trabalhadores no mais das 

vezes informais, não possuem “qualificação” para os postos de trabalho que ora se apresentam 

e têm baixa escolaridade. 

 

Veja só, antes, ninguém tinha direito de estudar, quando vinha estudar era à noite, 

porque durante o dia era para trabalhar. [...] aí a gente estudava de noite e pagava a 

uma professora, como a gente diz nos sítio: estudava nos pé-de-pau (sem estrutura 

de escola), na luz de candeeiro, a vista ardia e logo a gente parava. O direito era 

trabalhar e pronto. A ‘linguagem’ dos pais da gente era essa aí. A vida escolar era 

sempre interrompida. (JOÃO PEDRO, educando do programa). 

 

Para João Pedro e a maioria dos seus companheiros de assentamento, esses direitos 

foram e continuam sendo, ainda que de forma diferente, negados na realidade, enquanto são 

afirmados em discurso. Os camponeses, como fração da classe trabalhadora que está no 

campo, sofrem os efeitos do que Fontes (2012, p. 192) chama de sistema “produtor de 

desigualdades” (capitalismo). Aqui se apresenta a necessidade de luta democrática ao afirmar 
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a “reivindicação democrática” (LUKÁCS, 1989); o processo de democratização que supõe a 

existência de lutas necessárias para assegurar a igualdade. 

 

[...] igualdade (que é diferente de homogeneidade) de todos os seres sociais, garantir 

a liberdade de todos e de cada um, proceder de maneira que a direção do destino 

coletivo emane de todos, e que os benefícios e prejuízos das decisões, com seus 

erros e acertos, revertam a todos. (FONTES, 2012, p. 193). 

  

Isso não se materializa em uma descoberta, mas na consideração de que o fator lugar 

social opera com os próprios pesos dentro de uma democracia liberal (sociedade de classes), 

em que, em tese, todos têm os mesmos direitos, mas, materialmente, isso não se concretiza.  

De acordo com Orso (2008, p. 53), “a extensão da educação a mais ou menos pessoas, 

dependerá da pressão da sociedade, da exigência social e das necessidades do capital em cada 

época”.  Essa perspectiva está presente na análise da representante do poder público como 

sujeito envolvido no programa: 

 

O PJCST é um programa importante que visa ao atendimento da população 

do campo a partir do olhar e das necessidades de educação e pedagógicas dos 

movimentos sociais do campo, que busca suprir uma política educacional que 

é homogênea e exclui outras propostas e currículos. Entretanto, não é uma 

proposição fácil de ser implantada tendo em vista sua proposta didático-

metodológica. Devemos aprofundar [...] o financiamento da Educação, que 

difere do atendimento na área rural, visualizando especificidades como 

distância do local de moradia para o local onde se dão as aulas tanto para os 

estudantes quanto para os educadores, quantidade de estudantes por sala de 

aula, infraestrutura, entre outros. (CECÍLIA, representante do Estado). 

 

A perspectiva de Cecília é de que a discussão da realidade social, política, econômica e 

cultural na sociedade brasileira vai além do local para o global e vice-versa, reafirmando que 

não há mais o isolamento, daí a necessidade de uma educação que envolva a reflexão das 

relações de forma mais ampla. Afirmando, ainda, em sua fala: “Outro aspecto de grande 

relevância é a ampliação do debate sobre a sustentabilidade econômica do país, o processo de 

exclusão e as lutas por direitos e por cidadania.”  

Logo, os programas educacionais vêm atender a pressões e necessidades postas pela 

realidade atual, e isso vai fazer-se presente também na existência de limites e potencialidades 

nesses programas, gerados, eles próprios, na existência de contradições. 

A especificação dos objetivos do programa já materializa a existência de algumas 

dessas contradições, a exemplo de:  

a) Elevar a escolaridade e proporcionar a qualificação profissional inicial para jovens 

do campo. Como realizar esse processo em dois anos, com realidades tão diversas 
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(e adversas) tanto no tocante à vida socioprodutiva dos educandos quanto à 

estrutura física, pedagógica e administrativa das escolas? Como educar no campo 

para o campo sem que as estruturas produtivas materiais e técnico-pedagógicas 

estejam presentes como tempo, espaço, recurso pedagógico e prática de estímulo à 

organização econômica e social? 

b) Fortalecer o desenvolvimento de propostas pedagógicas e metodologias             

adequadas à modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) no campo e a 

formação continuada em metodologias e princípios político-pedagógicos voltada às 

especificidades do campo para educadores. Esse objetivo é necessário e 

fundamental, mas cabe refletir sobre a existência real desses educadores e as 

condições próprias para o desenvolvimento da educação do campo. Quais as 

condições exigidas pelo campo e qual a realidade econômica, social e cultural 

desses profissionais? 

c) Estimular o desenvolvimento sustentável, com recorte agroecológico e enfoque 

territorial, como possibilidade de vida, trabalho e constituição de sujeitos cidadãos 

no campo. Esse parece ser o objetivo mais abrangente e instigante de todos, porque 

traz em si aspectos que remetem às Doebec, um marco regulatório da educação do 

campo no Brasil, em que se afirmam os camponeses como cidadãos e se reconhece 

o campo como espaço de produção de vida e de cultura. Por outro lado, ao afirmar 

o enfoque agroecológico defendido pelos movimentos sociais e sindicais do campo 

e movimentos ambientais, põe-se de encontro à matriz tecnológica desenvolvida 

pelo Estado por meio de sua política agrária. Essas contradições são importantes 

para reafirmar o programa como espaço de disputas e os limites e tensões postos 

entre o enunciado e a sua materialização. São contradições que vão aparecer de 

diferentes formas, inclusive na leitura dos sujeitos envolvidos.  

 

Uma educadora do Programa, que atuou durante seis anos afirma: 

 

O PJCST se caracteriza como um Projeto voltado para  educação do campo, que 

visava possibilitar aos jovens estudar resgatando suas raízes, valorizando sua 

história, com uma linguagem que respeitasse  a cultura local e ao mesmo tempo 

oferecesse uma qualidade de vida melhor para aquela comunidade que é puder 

trabalhar e estudar. [...] O potencial maior era a própria proposta do programa, para 

os moradores da comunidade, contribuir para que eles usassem seu espaço para ter a 

própria renda, apresentar para outras comunidades produtos que eles cultivavam, 

aprender a usar esse produtos de forma produtiva [...] Também a valorização da 
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cultura através de místicas e atividades propostas pela escola. (MARGARIDA 

ALVES – educadora do programa). 
 

Pode-se compreender que, sendo a escolarização uma prática social, configurada em 

modos de pensar, normas sociais e princípios de conduta que o localiza (desde a estrutura 

social que é a escola, e não apenas esta, mas a estrutura da educação formal), no âmbito 

macro da sociedade, a escola em seus sistemas formais não tem apenas estruturas pedagógicas 

e administrativas, mas se configuram como estruturas sociais. 

Outro aspecto de mudanças relativo à gênese do PJCST diz respeito ao aumento de 

instituições presentes no programa, quando da mudança de formato (de Saberes da Terra para 

PJCST). A presença desses entes institucionais ensejava um aprimoramento do programa no 

sentido de suprir as fragilidades identificadas no primeiro momento de sua execução. 

No entanto, dois aspectos simples mostraram o equívoco das expectativas: o 

direcionamento a um público e a negligência de outro (os adultos do campo); e a instituição 

de uma bolsa com patamares de diferenciação, sem critérios explicitados, identificou que a 

quantidade de entes envolvidos não refletiu mudanças na qualidade do programa, e os 

objetivos e as metas se encontravam em contradição com as condições postas para o 

funcionamento do programa. 

A desigualdade entre campo e cidade não está apenas na questão da educação, mas, 

sobretudo, nas relações sociais de produção existentes no campo brasileiro e manifestadas em 

suas distintas nuances também na relação campo-cidade, em que a acumulação da riqueza do 

país (campo e cidade) está concentrada nas mãos de poucos. A educação é uma das formas 

pelas quais se expressam essa realidade, não sendo, contudo, apenas condicionada, mas 

também produtora de condições e contradições.  

Assim como a educação, as dimensões étnico-culturais também não podem ser 

tomadas em si mesmas. No caso do Brasil, por exemplo, o lugar social (historicamente) 

determinado para os negros, índios e pobres (e consequentemente os camponeses) sempre foi 

o lugar da marginalidade, o lugar do “não proprietário”, “o não-lugar”, e isso se reflete até 

hoje na educação formal.  

É importante destacar esses aspectos, uma vez que o acesso desses sujeitos à educação 

do campo não vai mudar pela ênfase do discurso pedagógico, e os processos de construção da 

vida não se modificam só pela escola, pelo discurso ou pela pedagogia. De igual maneira, não 

se deve crer em mudanças sem a contribuição dos processos formativos.   
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O fato de na elaboração do projeto, constar uma proposta que defendia a articulação 

entre educação e trabalho, aliando estes elementos aos seus fundamentos, bem como 

a defesa da prática da pesquisa como princípio educativo, apresentou-se como 

características singulares desse programa. Essas características permitiram aos 

sujeitos coletivos (MSC) se reconhecerem nos princípios do programa e 

participarem dele, contribuindo para sua operacionalização. Essa atuação se deu: 

organizando turmas, acompanhando o desenvolvimento político-pedagógico do 

programa e construindo/coordenando espaços e tempos próprios de formação 

articulada para os educadores do programa. (SANDRA, representante do MS). 

 

A identificação dos sujeitos, no entanto, não significou que o programa se realizou 

conforme estava previsto nos documentos ou em suas expectativas e projetos, tampouco 

garantiu relações harmoniosas entre seus sujeitos. Os embates estiveram presentes de 

diferentes formas, algumas vezes no trato de questões como concepção de trabalho educativo, 

alternância, avaliação, tempos educativos, gestão e mesmo quanto ao papel dos diferentes 

segmentos envolvidos.  

Outras vezes o embate ocorreu em razão da burocracia, que frequentemente emperrou 

ou desmontou definições já negociadas, assumidas pelo Estado, como no caso dos projetos de 

intervenção produtiva. Essa tensão na relação com o Estado, no entanto, não impediu a 

participação dos movimentos sociais; aliás, tal participação ajudou a marcar esse espaço desde 

as leituras e posições próprias desses sujeitos.   

Assim, reafirma-se a necessidade de um olhar que se amplie diante dos aspectos da 

totalidade, e não que se prenda às particularidades como se tivessem elas vida própria, pois “a 

educação tende a ‘refletir’ a sociedade que a produz, pois expressa o nível de compreensão 

dos que a fazem, permitida pela sociedade de cada época, de acordo com a etapa de 

desenvolvimento e as relações sociais” (ORSO, 2008, p. 51).  

Se for verdade que a esfera econômica está organizada em torno dos direitos da 

propriedade e que isso explica a assimetria nas relações entre capitalistas e assalariados, ela 

não está imune às tensões. “Afinal, o pós-guerra imediato e os anos 50 foram o período da 

ampliação da escolarização universal, e os sessenta foram o da revolta estudantil e da 

contestação maciça da pedagogia e da escola tradicionais.” (FERNÁNDEZ ENGUITA, 1993, 

p. 229). 

Quanto à relação campo-cidade, não se trata apenas de buscar equipará-los, mas de 

compreender as relações que geram a desigualdade em ambos, as estruturas que a permitem 

existir e se adaptar mesmo em um contexto de tantas mudanças.  Tratando-se do campo e dos 

camponeses, que é o caso aqui, isso significa retomar necessariamente o debate da questão 
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agrária brasileira e a necessidade da reforma agrária como primeira medida para se combater 

efetivamente as desigualdades.   

As contradições são componentes pedagógicos e metodológicos, mas, sobretudo, 

políticos, centrais desta análise, uma vez que permite superar os sectarismos ou 

determinismos em uma leitura mais dinâmica da realidade, ao passo que impulsiona sempre à 

busca do movimento dessa realidade como expressão das forças que a constituem. Uma 

realidade em que a defesa da homogeneidade é a regra comum da ideologia dominante, mas 

dialeticamente, não pode aniquilar seu oposto, sofrendo o impacto dessa existência na 

conformação dos seus objetivos. 

 

3.2 BASES CONCEITUAIS 

 

A construção do Projeto Base do ProJovem Campo – Saberes da Terra se apresenta 

como um desafio pedagógico, e responder a ele exige que se definam “bases conceituais que 

criam a referência político-pedagógica do Programa, entre elas a concepção de campo, 

educação do campo, educação de jovens e adultos, desenvolvimento sustentável, 

trabalho, economia solidária e qualificação social e profissional” (BRASIL, 2009, p. 26, 

grifo do autor). 

Por se tratar nesta pesquisa da análise das tensões do programa, não se atentará a todas 

essas categorias em seus pormenores, compreendendo que a trajetória até então construída nos 

capítulos anteriores, tem tocado em suas questões fundamentais. Citam-se aqui, no entanto, 

por entender que isso contribui para aprofundamentos posteriores, igualmente nas análises 

conclusivas, sem detalhar cada uma delas individualmente.   

Destacam-se aqui algumas questões, mesmo de maneira sucinta, por estarem ligadas 

diretamente ao elemento central desse programa e à relação entre educação e trabalho. As 

categorias campo e educação do campo estão desenvolvidas respectivamente no primeiro e no 

segundo capítulos. No entanto, pela importância que tomam as categorias economia solidária, 

desenvolvimento sustentável, qualificação social e profissional no programa, e pela 

vinculação delas à categoria trabalho, apontam-se algumas questões relevantes. 

A primeira diz respeito ao conceito de desenvolvimento sustentável, que se originou 

por meio do discurso desenvolvimentista, e não é recente, como se poderia supor, 

sistematizado pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento da ONU em 

um informe denominado Our Common Future (Nosso Futuro Comum) de 1987, há vinte e 
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seis anos. Conhecido como Relatório Brundtland, nome da então primeira-ministra da 

Noruega, Gro Harlem Brundtland, presidente da comissão.  

No relatório, declara-se desenvolvimento sustentável como aquele que “atende às 

necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem 

às próprias necessidades”; portanto, garantindo o crescimento econômico, social e 

ambientalmente sustentável (UNITED NATIONS, 1987, p. 16, item 27).16 

Nesse documento, tratando da noção de sustentabilidade, reconheceu-se a existência 

de recursos naturais não renováveis e se chamou a atenção para a dinâmica do sistema 

capitalista, na qual a utilização dos recursos da natureza é feita sem os cuidados necessários 

para evitar sua escassez e manter a qualidade do meio ambiente. O documento trata, ainda, da 

necessidade (imprescindível) de se efetivarem mudanças estruturais profundas nas relações 

sociais, econômicas, políticas, territoriais e ecológicas. 

  

Apesar desses esforços progressistas, continua o desenvolvimento econômico, sendo 

a palavra-chave da eficiência e das inovações tecnológicas, incapazes de garantir o 

melhor aproveitamento dos recursos naturais; assim como contribuir para a busca de 

soluções para os efeitos nocivos das atividades produtivas que trazem danos ao 

planeta. Em 2002, dez anos depois de ECO-92, o Brasil criou sua própria Agenda 21 

contemplando a participação do governo, setor produtivo e sociedade civil quando 

foram discutidas muitas propostas resumidas nos seguintes eixos temáticos: 

Agricultura Sustentável, Cidades Sustentáveis, Infra Estrutura e Integração 

Regional, Gestão dos Recursos Naturais, Redução das Desigualdades Sociais e 

Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Sustentável, a partir dos quais seriam 

formuladas políticas públicas. Entretanto, mais uma vez, as boas intenções e 

propostas exequíveis ficaram no papel. (LIMA, 2008, p. 27). 

 

A questão da sustentabilidade volta à cena em razão das crises no mercado, o aumento 

do desemprego, a perda de milhares de postos de trabalho, a flexibilização e precarização das 

relações de trabalho no Brasil. No governo Lula, criou-se a Secretaria Nacional de Economia 

Solidária (Senaes), vinculada ao Ministério de Trabalho e Emprego, como uma “resposta a 

esses problemas”.  

No entanto, o fato de os governos Lula e Dilma tratarem esse tema com medidas 

pontuais e restritas, voltadas apenas para alguns grupos e aspectos, tem sido foco de críticas e 

apontado por alguns especialistas como “perda de eixo”. A questão da sustentabilidade prevê 

a relação indissociável entre trabalho, meio ambiente, saúde, convivência social, memória, 

lazer e acesso aos bens materiais e imateriais produzidos. Desde a perspectiva da 

                                                           
16 No original: 3. Sustainable Development “meets the needs of the present without compromising the ability of 

future generations to meet their own needs.”  
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sustentabilidade, uma relação entre o ser humano e a natureza que não parte do princípio do 

domínio ou da exploração, mas da convivência, do equilíbrio e da preservação. 

As poucas mudanças ocorridas nesse campo estão diretamente ligadas à pressão dos 

movimentos sociais. A luta política tem sido o instrumento impulsor de pequenas mudanças 

com a criação de uma Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e 

Comunidades Tradicionais pelo Decreto n.º 6.040 de 7 de fevereiro de 2007.  

 

Art. 3.º I – Povos e Comunidades Tradicionais: grupos culturalmente diferenciados e 

que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, 

que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua 

reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando 

conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição. (BRASIL, 

2007a). 

 

Para os camponeses e os movimentos defensores da economia solidária, essa iniciativa 

não se confunde com a prática de empresas capitalistas por tratar-se de relações que envolvem 

desde a forma de produzir, à sua comercialização, o valor e a difusão do consumo solidário. O 

debate do desenvolvimento sustentável e da economia solidária é indissociável embora 

envolva aspectos distintos. Tais iniciativas são ricas e imprescindíveis, mas vale atentar para o 

fato de que o mercado também se tem apropriado não apenas dos termos, como de alguns 

produtos, e criado nichos de mercado a partir daí. Um exemplo pode ser o dos alimentos 

orgânicos. Eles são produzidos nas comunidades, mas não é fácil chegarem à mesa dos 

trabalhadores da cidade, então seu processo de produção segue uma lógica diferente da 

comercialização, o que descaracteriza a economia solidária, opondo-se frontalmente à 

discussão da sustentabilidade. 

As redes de supermercados onde, por vezes, são comercializados produtos orgânicos 

não têm nada a ver com isso, tratam apenas de apresentar um produto bastante vendável com 

uma grande margem de sobre valor. Monta-se, assim, uma armadilha, em que o capitalista se 

apropria do discurso alternativo e o vende com a mercadoria.   

Não se pode negar a beleza e a importância pedagógica das iniciativas que se 

apresentam como contraponto ao modelo predatório e tomam corpo nas experiências de 

economia solidária pelo necessário debate da sustentabilidade. Aqui se trata apenas de chamar 

a atenção para o fato de que são, o mais das vezes, tratados pelo Estado e pelas organizações 

midiáticas como assuntos de alguns grupos, e não assunto que diz respeito a toda a sociedade 

e à relação com as políticas públicas. Como implicações disso, têm-se as políticas de fomento 

do agronegócio que envolve milhões (monocultura, latifúndio e uso extensivo de venenos), a 
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crise permanente da agricultura familiar camponesa e a negação da reforma agrária; além da 

manipulação das sementes e consequente privatização de seu uso.  

Esse foi apenas um aspecto, mas também se poderia tratar a questão do uso da água, 

da poluição, dos resíduos sólidos. A propaganda oficial responsabiliza os indivíduos, e não há 

erro nisso em seu aspecto pedagógico pontual, desde que se defina a responsabilização das 

empresas que desmatam, poluem, usam a água de forma desregrada, e elas só entram no 

debate do resíduo sólido/ reciclagem, por exemplo, quando percebem a possibilidade de lucrar 

com ela. Sobre esse caso, está comprovado que há grandes “empresários do lixo”, gente que 

ganha com a superexploração dos catadores de recicláveis.  

O debate da sustentabilidade ainda não ganhou a sociedade, e não ocorrerá de forma 

hegemônica, ou pelo menos não massivamente de forma coerente no capitalismo sem perder a 

raiz de seus fundamentos; porque isso implica discutir o modelo, não há espaço político para 

isso. No capitalismo, o discurso do desenvolvimento sustentável tem confundido a sociedade, 

além de servir, na maioria das vezes, para propagandear as empresas (com o discurso da 

responsabilidade social) e responsabilizar os indivíduos por questões que eles não têm 

condições de resolver sem interferir na questão da produção e das necessidades da sociedade. 

São as ações, lutas, formas organizativas e pedagógicas de pressão (contra-hegemônicas) que 

poderão transformar esse tema e essas ações em instrumentos de resistência necessária aos 

processos de transformação.  

Em referência à Qualificação Social e Profissional, de acordo com o documento-base, 

essa multidimensionalidade vem afirmar uma qualificação não apenas no aspecto 

“profissional” (dimensão técnica), mas sempre “social” (dimensão sociolaboral). Fala-se, 

portanto, em qualificação social e profissional para denominar as ações de formação voltadas 

para uma inserção autônoma, solidária e imponderada no mundo do trabalho. Segundo o MTE 

(BRASIL, 2003, p. 24): “A qualificação social e profissional permite a inserção e atuação do 

cidadão no mundo do trabalho, com efetivo impacto para a vida e o trabalho das pessoas.” 

 O documento afirma ainda que, para tanto, no decorrer do processo formativo, faz-se 

necessária a promoção de atividades político-pedagógicas baseadas em metodologias 

inovadoras dentro de um pensamento emancipatório de inclusão, compreendendo o trabalho 

como princípio educativo; e o direito ao trabalho como um valor estruturante da cidadania.  

 

A qualificação como uma política de inclusão social e um suporte indispensável do 

desenvolvimento sustentável, a associação entre a participação social e a pesquisa 

como elementos articulados na construção desta política e na melhoria da base de 
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informação sobre a relação trabalho-educação-desenvolvimento (BRASIL, 2003, p. 

25). 

 

Essas diretrizes para a qualificação social e profissional no ProJovem Campo – 

Saberes da Terra apresentam como desafios a integração da escolaridade com a qualificação 

social e profissional, relacionando-as com os processos produtivos do campo, como 

possibilidade de melhoria das condições de trabalho e da qualidade social de vida da 

população.  

Fernández Enguita (1989, p. 231) define “qualificação” como “um termo que, aplicado 

aos postos de trabalho, pretende significar seu nível de complexidade. Não pode ser medida 

com a mesma precisão que o salário ou a jornada de trabalho, mas, não obstante, é suscetível 

de estimação”. 

 

[...] quando queremos estimar o que tarda um trabalhador médio a aprender uma 

série de tarefas, em seguida descobrimos que sua capacitação não se reduz a uma 

aprendizagem ad hoc, mas que compreende muito elementos de difícil avaliação 

(por exemplo, destrezas e capacidades gerais relevantes para este posto de trabalho 

adquiridas na educação formal juntamente com muitas outras claramente 

irrelevantes, mas todas em um mesmo saco, o que impede sua estimação separada) 

(FERNÁNDEZ ENGUITA, 1989, p. 232). 

 

O autor enfatiza que a demanda de educação como um bem público desejável, a 

ideologia credencialista, a legitimidade dos títulos escolares como instrumentos de 

competição pelos empregos e as reformas educacionais para além das necessidades do sistema 

produtivo vão compor um cenário, ou, melhor dizendo, vão suscitar um embate acerca da 

infrautilização dos recursos humanos existentes. Então, a solução seria educar menos as 

pessoas, ou a questão é que a escola gera expectativas que a produção não satisfaz? Ou essa é 

a mesma questão? 

A tese de Fernández Enguita é que a escola, ao invés de suprimir as contradições 

sociais, desloca-as, prometendo mobilidade social por um mecanismo que formalmente é 

acessível para todos, evitando, assim, as tensões que geram os conflitos sociais relativos à 

distribuição da propriedade e organização da produção. Essa ambiguidade relativa remete às 

expectativas no que diz respeito à qualificação profissional.  

O autor comenta que a escola adotou uma posição de que seu público, na maioria, será 

incorporado a postos de trabalho especializados, mas pouco qualificados; e a educação formal 

deverá qualificar em poucos anos esses trabalhadores para toda sua vida. Desse modo, “como 

nos negócios, a melhor forma de não perder tudo é dispersar o risco, ou o que dá no mesmo, 

diversificar as inversões, o que no caso da” escolarização das massas, “significa que é menos 
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arriscado ensinar um pouco de tudo que tudo de um pouco. Este é o sentido da polivalência 

que a escola, em princípio, oferece: não o domínio de um conjunto de ofícios qualificados, 

[...] mas a simples capacidade de incorporar-se [...].” (FERNÁNDEZ ENGUITA, 1989, p. 

231). 

Quanto ao Trabalho, é possível tratá-lo apenas como mais uma categoria, mas como 

categoria central do debate educacional, aqui representado pela disputa: educação do campo 

versus educação de mercado. Dele se forja não apenas a história como riqueza material e 

imaterial da humanidade. É por meio do trabalho que se dão as transformações fundamentais 

da natureza em produto e em cultura, e do animal em ser humano. Essa mudança construída 

não apenas em sua postura, mas no sentido integral do desenvolvimento, tornando-o, assim, 

único entre os demais animais. Essa integralidade é tomada pela “mão” na teoria de Engels 

(2004, p. 64) ao afirmar: 

 

Vemos, pois, que a mão não é apenas o órgão do trabalho; é também produto dele. 

Unicamente pelo trabalho, pela adaptação a novas e novas funções, pela transmissão 

hereditária do aperfeiçoamento especial assim adquirido pelos músculos e 

ligamentos e, num período mais amplo, também pelos ossos [...] foi que a mão do 

homem atingiu esse grau de perfeição [...]. 

 

Na perspectiva marxiana, é pelo trabalho, pela luta política e organização social que se 

constroem os conhecimentos que têm sentido social e força transformadora, elemento central 

do processo educativo, desde uma perspectiva de emancipação humana – Práxis. Essa práxis 

se constitui um horizonte na construção de pedagogias construídas pelos movimentos sociais, 

em que se busca atuar em uma perspectiva de totalidade (omnilateralidade) humana. No 

horizonte da educação do campo, os processos de luta se constituíram em pedagogias e 

entraram também no terreno da escola. Assim, a proposta da Educação do Campo reúne duas 

dimensões comumente separadas no ensino formal: a instrução e a formação. 

No PSCST, o trabalho encontra-se afirmado como categoria, mas em teoria, pois, na 

prática, é negado pelas contradições da forma e pelas estruturas postas para sua realização. O 

processo de formação interdisciplinar, por meio das práticas produtivas desenvolvidas pelos 

educadores sociais, apresenta-se como uma novidade de importante impacto para educandos e 

educadores, que são chamados a trabalhar de forma coletiva, desde o planejamento até a 

avaliação dos temas, articulando teoria e prática de forma permanente.  

No entanto, esse trabalho é permanentemente fragmentado pela ausência de condições 

simples, como a aquisição de materiais (sementes) e ferramentas necessários para as práticas 
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produtivas em tempo hábil. É flagrante também o descaso com a continuidade do processo 

formativo dos sujeitos envolvidos nesse programa, em que se percebe a relação entre o tempo 

de formação, os objetivos estabelecidos e as necessidades do mercado, e a evasão apresenta-se 

como escape de uma estrutura que nem sempre está realmente direcionada de forma 

adequada. 

Santos (2006 apud ORSO; GONÇALVES; MATTOS, 2008, p. 46) afirma que os 

mecanismos de produção e reprodução do capital ocorrem pela ocupação das mais diversas 

esferas da vida social, garantindo, assim, pela multiplicidade de ações que realiza nessa 

direção, o terreno necessário para sua dominação. Nesse sentido, a instabilidade na qual se 

move a economia globalizada reforça esses processos de incorporação da educação ampla e 

da educação formal na direção pretendida pelo capital. 

O trabalho em sua dimensão mais ampla, a formação (complexo educativo) e a 

escolarização encontram-se como esferas da vida social, cuja direção hegemônica baseia-se 

em uma sociabilidade que transcende a escola; por isso, discutir o trabalho emancipador, a 

educação emancipatória ou a dimensão educativa do trabalho é sempre uma proposição de 

superação da ordem estabelecida pelo capital, e não se consolidará exceto por essa superação. 

 

3.3 PRINCÍPIOS POLÍTICO-PEDAGÓGICOS DO PJCST 

 

O termo princípios remete não apenas à ideia do que vem antes; nesse caso 

correspondem a valores, linhas mestras pelas quais alguém se move; esses princípios ainda 

têm relação com a origem do fenômeno; sua força está em definir padrões éticos pelos quais a 

pessoa ou a coletividade se situa em relação a comportamentos considerados éticos, justos 

segundo determinada moralidade estabelecida para a convivência do grupo social.    

No caso do PJCST, os princípios estabelecem sua referência de acordo com as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o ensino fundamental (BRASIL, 1998) e o 

documento Referências para uma política nacional de educação do campo (BRASIL, 2004). 

São eles: 

1. A escola formadora de sujeitos articulada com um projeto de emancipação humana. 

2. A valorização dos diferentes saberes no processo educativo. 

3. A compreensão dos tempos e espaços de formação dos sujeitos educativos. 

4. A escola vinculada à realidade dos sujeitos. 

5. A educação como estratégia para o desenvolvimento sustentável. 
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6. A autonomia e colaboração entre os sujeitos do campo e o sistema nacional de 

ensino (BRASIL, 2009, p. 33). 

7. O trabalho como princípio educativo. 

8. A pesquisa como princípio educativo.  

 

Esses princípios refletem tanto a apropriação de elementos construídos pelos MSC 

como os que tratam da emancipação humana, dos tempos e espaços de formação dos sujeitos; 

os que têm por referência o trabalho e a pesquisa como princípios educativos, como a 

adaptação dos princípios aos objetivos educacionais do Estado e o que trata do 

desenvolvimento sustentável e colaboração entre sujeitos do campo, e sistema nacional de 

ensino. 

Essa introdução aos princípios não se propõe a realçar categorizações ou construir 

sínteses, mas ampliar o olhar para relacionar o fato (construção dos princípios) com a 

totalidade, expressa na relação: Educação-Campo-Projeto de sociedade. 

 

Escola formadora de sujeitos articulada com um projeto de emancipação humana 

 

Esse princípio é fundamental e elementar à construção de uma educação do campo, 

pois não apenas estabelece a relação entre escola (parte) e sociedade (todo) como especifica a 

existência de um projeto que as articula.  

Saviani traz à tona a necessidade de desmistificar a mais poderosa das armas utilizada 

pelo capitalismo, que é o culto à capacidade individual como caminho para a realização 

pessoal, também chamado de “sucesso na vida”, que tem uma conotação econômica de 

acumulação de riquezas. Esse discurso mantém a classe trabalhadora desunida, digladiando-

se. O autor afirma que educar na perspectiva da emancipação humana na escola pública vai 

exigir do educador um compromisso com a verdade, e deixar explícita essa marca de classe 

burguesa é fundamental para a conscientização quanto à necessidade imprescindível de 

transformação social (SAVIANI; LOMBARDI; SANFELICE, 2005).  

Assim, pode-se compreender que, ao explicitar o caráter de classe, o educador estará 

assumindo também a defesa de uma classe (dominada), a classe trabalhadora. Logo, reafirma-

se Saviani (2008b) quando ele diz que não se pode querer ter compromisso com a educação 

da classe trabalhadora sem a militância na luta pela transformação das realidades materiais da 

escola.    
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A valorização dos diferentes saberes no processo educativo 

 

A escola precisa valorizar os conhecimentos que estudantes, seus núcleos familiares 

e comunidades possuem, estabelecendo um diálogo permanente com os saberes 

produzidos nas diferentes áreas de conhecimento. O diálogo entre esses 

conhecimentos precisa garantir elementos para a melhoria da qualidade de vida dos 

sujeitos envolvidos. (BRASIL, 2009, p. 34). 

 

É o que consta no Projeto Base ProJovem Campo – Saberes da Terra. Na compreensão 

de Paulo Cesar (PC), educador do programa, essa materialização foi a base de sustentação 

para o desenvolvimento do PJCST:  

 

A valorização dos conhecimentos dos educandos e o respeito às especificidades, 

(cultural, étnica e de gênero) é o que torna o projeto viável. Os educandos se sentem 

estimulados aos debates que contribuem diretamente para o desenvolvimento da 

turma. [...] As relações: educando e educador também é um diferencial do projeto 

que tem como princípio a troca de conhecimento e construção dos saberes por meio 

de atividades em tempo escola e tempo comunidade. Essas são potencialidades a 

serem tomadas sempre em conta na avaliação e configuração do programa e de 

futuras políticas. (PC, educador do programa). 

 

O saber e as relações desenvolvidas na escola se constituem também relações de 

poder; logo, o diálogo não pode ser um simples processo de escuta; o que em si já é um 

elemento de abertura da instituição escolar, mas de envolvimento efetivo dos sujeitos na 

condução da escola e na construção da educação vivenciada na comunidade.  

Esse envolvimento implica a condução político-pedagógica da escola ou programa, 

(de preferência, de ambos). Essa relação suporia uma construção coletiva das vivências e a 

participação direta na organização dos tempos educativos pelos sujeitos educativos da 

comunidade (educadores, educandos, gestores, funcionários, pais, filhos, entidades, 

organizações, movimentos, associações, etc.).  

Não se trata de convidar pessoas da comunidade para um evento, mas de buscar 

conhecer e compreender quais são seus limites e suas potencialidades para que a escola possa 

efetivamente aprender e ensinar, valorizando e problematizando os saberes locais, mas, 

sobretudo, confrontá-los com a ciência, refleti-los à luz da história, instrumentalizando seus 

educandos e abrindo canais de maior amplitude na comunidade, sem, com isso, estimar 

hierarquias de conhecimentos. A escola também deve estar aberta para aprender com a 

comunidade e, por meio dessas aprendizagens, transformar sua organização. 

Saviani (2003) alerta para outro aspecto fundamental nesse sentido, que é o risco de 

esvaziamento do conteúdo e a exagerada valorização dos métodos de ensino. Afirma ainda 
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que esse processo foi um golpe fatal na democratização do conhecimento. Nesse sentido, 

tratando dos reflexos da escola nova, assevera: 

 

 

A ESCOLA NOVA NÃO É DEMOCRÁTICA [...] hoje nós sabemos [...] a quem 

serviu essa democracia e quem se beneficiou dela, quem vivenciou esses 

procedimentos democráticos no interior das escolas novas. Não foi o povo, não 

foram os operários, não foi o proletariado. [...] os homens do povo (o povão, como 

se costuma dizer) continuaram a ser educados segundo o método tradicional.  [...] 

quando mais se falou em democracia no interior da escola, menos democrática ela 

foi, e quando menos se falou em democracia, mais ela esteve articulada com a 

construção de uma ordem democrática. (SAVIANI, 2008b, p.48-49).  

 

Os diversos conhecimentos, sem dúvida, são importantes; no entanto, o tempo e os 

espaços escolares supõem a possibilidade de socializar conhecimentos construídos 

socialmente e sistematizados historicamente. Logo, a escola não pode prestar-se a substituir a 

família ou qualquer outra instituição. Ela tem uma função histórica e social, e essa função não 

pode ser negligenciada.   

Saviani chama a atenção de que os conteúdos científicos são históricos, cujo papel de 

democratizar é em maior proporção da escola, portanto não devem ser transmitidos 

mecanicamente como fazia a pedagogia tradicional. Se assim for feito, em nada estará 

contribuindo para a construção de uma sociedade igualitária: “Assim, a transformação da 

igualdade formal em igualdade real está associada à transformação dos conteúdos formais 

fixos e abstratos, em conteúdos reais, dinâmicos e concretos.” (SAVIANI, 2008b, p. 64).   

Sobre esse princípio, destaca-se o pensamento de José Martí (2000, t. 2, p. 477), 

educador cubano, que dizia: “Conocer es resolver” Logo, não basta acumular fórmulas, dados 

e títulos, tampouco se transforma a realidade com o discurso da igualdade formal em relação 

aos saberes. A transformação é ação que tem materialidade e modifica a vida das pessoas. 

Essa materialidade transforma as relações e os espaços ampliando a própria perspectiva sobre 

os diferentes saberes. 

 

A compreensão dos tempos e espaços de formação dos sujeitos educativos 

 

O PJCST reconhece em seu documento-base que a educação no campo “envolve 

conhecimentos-saberes, métodos, tempos e espaços físicos diferenciados” (BRASIL, 2009, p. 

34).  Não ocorre só nos espaços escolares, não se limita aos saberes adquiridos na escola: 
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[...] também aqueles construídos na produção, na família, na convivência social, na 

cultura, no lazer e nos movimentos sociais. A escola do campo é um espaço 

específico de sistematização, análise e de síntese das aprendizagens, se constituindo 

assim, num local de encontro das diferenças, pois, é nela que se produzem novas 

formas de dever, estar e se relacionar com o mundo.  (BRASIL, 2009, p. 34).  

 

O desafio de construir esses diferentes tempos e espaços educativos reconhecendo na 

instituição escolar uma força revolucionária, e o papel educativo dos coletivos foi o maior 

legado do educador russo Anton Makarenko (1888-1939). Makarenko é um dos inspiradores 

da educação russa, sendo reconhecido pelos MSC e adotado em suas produções. Suas 

contribuições permanecem válidas mesmo tomando-se em conta seu contexto histórico, em 

tudo diferente do nosso. Pode-se abstrair em suas experiências elementos fundamentais de 

uma pedagogia que valorizou os diferentes tempos e espaços educativos. Makarenko defendia 

a ideia de que instrução e educação tem papel fundamental, e a escola não deveria ser um 

espaço que isolasse a criança do mundo real, mas ela mesma deveria ser essa nova realidade 

social (LUEDEMANN, 2002). 

O legado de Makarenko trata de questões que são candentes no momento atual, como 

a aproximação da escola com o cotidiano das crianças, a preocupação com a educação do 

coletivo e do próprio coletivo como educador dos indivíduos, desenvolvendo experiências 

com crianças de diversas faixas etárias, com diferenças culturais e sociais.  Ele criou o método 

geral de organização do processo educativo, transformando a escola em coletividade e 

desenvolveu suas hipóteses sobre a relação instrução-trabalho produtivo e autogestão. 

 

A constituição de um método geral de educação para Makarenko deveria abarcar a 

totalidade em suas diferentes expressões concretas da realidade pedagógica: 

diferenças de idade, de sexo, de origem social, de cultura, de desenvolvimento físico 

e intelectual; logo, descartava os ‘receituários pedagógicos’. (LUEDEMANN, 2002, 

p. 29). 

 

Dessa feita, a escola deveria ser organizada como coletividade autogestionária, 

dirigindo, com o auxílio dos professores e da direção, o pleno desenvolvimento intelectual, 

psicológico e cultural de todas as crianças. Assim, a vida da Colônia Gorki17 era, toda ela, um 

processo educativo; e a formação seguia o ritmo das necessidades da comunidade (escolar) 

incluindo-se, também, os espaços artísticos para a formação intelectual em sua dimensão 

estética, bem como o grupo de teatro ou a banda musical (LUEDEMANN, 2002).  

                                                           
17 Colônia Gorki – trabalho formativo  de caráter integral, coordenado por Makarenko (de 1920 a 1928), cujos 

sujeitos eram adolescentes e jovens, em grande parte órfãos e/ou infratores no período da revolução russa. Os 

próprios jovens trabalhavam e garantiam todas as frentes necessárias para o funcionamento da colônia, 

integrando trabalho, estudo, esporte e formação estética em seu cotidiano. 
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Os tempos marcavam processos diferenciados de formação e alternavam espaços, 

práticas, prática de liderança, instrumentos, objetivos, sistematizações e avaliações. A 

vivência dos tempos e espaços educativos construídos por Makarenko podem ser entendidos 

como uma das mais completas (e complexas) expressões da formação integral defendida por 

Marx e Gramsci. Nela, os diferentes tempos e espaços educativos na formação humana não 

são uma estratégia de dinamizar aulas ou uma adequação de calendário, embora possa 

fortalecer esses aspectos.   

Os tempos e espaços educativos consistem em uma prática pedagógica voltada para 

educação multidimensional ou omnilateral, como defendia Marx. A coletividade era o ponto 

de partida para a compreensão do método construído por Makarenko, seja de educadores, seja 

de educandos, para as atividades produtivas, intelectuais e culturais e todas e dimensões 

envolvidas. Nesse sentido, tratando-se da educação do campo, a vivência dos tempos e 

espaços educativos remete necessariamente a uma organização curricular e espacial (próprias) 

que envolve educandos educadores (e as condições de ambos, implicadas nesse 

planejamento), bem como a participação de outros sujeitos, a exemplo de grupos culturais e 

movimentos sociais e sindicais (LUEDEMANN, 2002). 

A escola está vinculada à situação em que vivem os sujeitos, a seu modo de viver. A 

educação como estratégia para o desenvolvimento sustentável é um princípio que afirma, de 

acordo com o documento-base (BRASIL, 2009, p. 35), ter como meta “realizar uma educação 

com o desenvolvimento sustentável [...]” em que “o local e o território podem ser 

reinventados por meio das suas potencialidades”.   

O documento explica, ainda, que “uma das formas de trazer à tona essas 

potencialidades está na revitalização da importância do coletivo como método de participação 

popular, de gestão das políticas e das comunidades onde vivem” (BRASIL, 2009, p. 35). Essa 

educação para o desenvolvimento leva em conta a sustentabilidade ambiental, agrícola, 

agrária, econômica, social, política, cultural, a equidade de gênero, racial, étnica e 

intergeracional.  

A questão central parece ser como compatibilizar o modelo capitalista neoliberal, cuja 

marca mais forte é a falta de identidade regida pelos tempos do capital em seu caráter 

predatório, com a promoção de um modelo de desenvolvimento sustentável, que envolva 

práticas econômicas e conservacionistas de reflexos sociais culturais, econômicos e políticos 

na vida das pessoas e do meio, se “na atitude de estar sobre as coisas e sobre tudo parece 

residir o mecanismo fundamental de nossa atual crise civilizacional?” (BOFF, 2000, p. 25).  
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A realidade tem mostrado a necessidade de se rever os processos pedagógicos, 

tornando o acesso à formação dos trabalhadores o mais amplo possível. Igualmente, 

democratizando por meio da escolarização o acesso à ciência, à filosofia, às ciências agrárias, 

à estética, ética, à economia e às linguagens, construindo, dessa forma, condições efetivas de 

participação. Considerando-se como fato que as dimensões social, política, econômica, 

pedagógica e cultural são indissociáveis, tão certo quanto a impossibilidade do “etapismo”, 

em que primeiro se muda a educação para depois mudar a sociedade, não se trata de mudar a 

sociedade para depois mudar a educação, mas sim buscar transformá-las de forma simultânea.  

É preciso reconhecer que os processos contraditórios estão contidos em qualquer 

projeto, e o movimento da realidade não pertence a apenas um dos polos, mas aos dois, que se 

enfrentam e contraditoriamente alimentam o outro por meio de suas fragilidades. 

 

[...] O desafio posto pela sociedade de classes do tipo capitalista só poderá ser 

enfrentado em sentido próprio, isto é, radicalmente, com a superação dessa forma de 

sociedade. A luta pela escola pública coincide, portanto, com a luta pelo socialismo, 

por ser este uma forma de produção que socializa os meios de produção superando 

sua apropriação privada (SAVIANI, 2008a, p. 257). 

 

Nesse sentido, no capitalismo compreende-se que a realização da política pública de 

educação e a escola em si abrigarão certos aspectos, e mesmo princípios que apenas serão 

vivenciados como provocações pedagógicas, não como realidade material, a exemplo da 

emancipação ou sustentabilidade.  

A reinvenção quanto às possibilidades do meio não é uma realidade factual, mas uma 

ação pedagógica contra-hegemônica, em que os processos de criação, reinvenção e 

transformação estão determinados por condições objetivas, não definitivas ou estáticas, mas 

materializadas como realidade que, não obstante, dificultam esses processos. 

 

3.4 CURRÍCULO: EDUCANDO O CAMPONÊS PARA O CAMPO, PARA A CIDADE OU 

PARA LUGAR NENHUM? 

 

Com efeito, que outra forma poderíamos encontrar de ‘produzir, em cada indivíduo 

singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos 

homens [...], senão fazendo mergulhar na própria história e, aplicando o critério do 

‘clássico’, permitir-lhes vivenciar os momentos mais significativos dessa verdadeira 

aventura temporal humana? (SAVIANI, 2012, p. 11).       

 

O currículo é o modo de organizar as práticas educativas, sendo simultânea e 

inseparavelmente a definição do que estudar e de como estudar. Essas definições não são 
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isentas ou isoladas na turma ou na disciplina. Não estão restritas também à escola ou ao grau 

de ensino; elas tomam para si esses elementos, mas vão além.  Podemos dizer que currículo é 

uma dinâmica ou processo que não pode ser concebido separadamente das condições reais de 

seu desenvolvimento. O currículo define o que estudar, como estudar, mas define sob  uma 

base fundamental: a posição de uma determinada instituição diante do desafio de formação 

humana . Segundo Sacristán (2000, p. 17): 

 

O currículo não é um conceito abstrato, à margem do sistema educativo em que se 

desenvolve e para o qual se planeja, mas uma construção cultural, um modo de 

organizar uma série de práticas educativas. [...] o currículo é uma práxis, expressão 

da função socializadora e cultural que determinada instituição tem. Conceber o 

currículo como práxis significa entendê-lo como um processo que não apenas se 

expressa numa prática, mas que adquire significado dentro dela. 

 

O conjunto de seus conteúdos, da forma e das práticas expressa um projeto de cultura e 

socialização que será conhecido por seus sujeitos, sobretudo por aqueles que o programam. 

Logo, o currículo não será neutro ou desinteressado, mas sim “uma opção historicamente 

configurada, que se sedimentou dentro de uma determinada trama cultural, política, social e 

escolar” (SACRISTÁN, 2000, p. 17). É, portanto, uma “tradição inventada” (HOBSBAWM; 

RANGER, 1997, p. 9). 

O currículo não é resultado de consensos, mas expressão de relações sócio-históricas e 

valores vigentes em uma sociedade. Dito de outra forma, não existe fora das relações e 

valores culturais, políticos, sociais e escolares. Por tudo isso, o currículo pode ser recriado e 

constantemente avaliado para buscar estar coerente com as necessidades do meio e as opções 

de quem o desenvolve. É importante frisar que a vivência do currículo não cabe apenas ao 

professor, mas, sobretudo, à instituição. 

Nesse sentido, se “a consciência é, portanto, de início, um produto social e o será 

enquanto existirem homens,” como afirmaram Marx e Engels (2001, p. 25), a consciência de 

educadores e de educandos se constrói no exercício cotidiano do estudo e do trabalho, do 

enfrentamento das dificuldades, das situações de luta, do desvelamento da realidade e da 

construção de projetos comuns, que dão sentido à resistência dos grupos, movimentos, mas 

também dos indivíduos. 

A participação dos educadores lhes possibilitou uma nova perspectiva sobre o campo, 

a educação e o direito, como expressão da justiça, sempre tão distanciada dos povos do 

campo. No sistema público de ensino, o processo de formação dos educadores, o 

acompanhamento das práticas e a avaliação do desempenho de educandos e educadores pelos 
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órgãos gestores darão conta de configurar esse currículo dentro das macroestratégias traçadas 

por ele. No entanto, essa mesma dinâmica precisa reconhecer dois aspectos ainda pouco 

considerados: o primeiro são os educadores que têm melhores condições de propor mudanças 

no desenho curricular. Segundo, os sujeitos da comunidade escolar e, de forma mais ampla, os 

sujeitos educativos daquela coletividade. Não são apenas os professores. A representante dos 

MS aborda esse tema, refletindo sobre o papel das formações específicas desenvolvidas pelos 

movimentos sociais envolvidos no programa e seu papel na busca de adequar o programa aos 

interesses dos sujeitos do campo. 

 

Com a formação ‘específica’18 dos educadores, buscamos defender os princípios 

fundamentais, ameaçados pela burocracia e a pouca experiência democrática do 

Estado. Tomando por referência o estado de Pernambuco, quanto à execução do 

programa, foi decisiva a participação dos MS para garantir a articulação, a 

alternância, o acompanhamento, formação de educadores, etc. (SANDRA, 

representante MS). 

 

Segundo essa representante, nesse processo formativo com os educadores, os 

momentos de mística, do planejamento coletivo, da projeção coletiva das ações construíram a 

aproximação entre movimentos sociais e educadores, baseados na construção de outro 

imaginário de campo e camponês que ganhou corações e mentes.  

A relação construída não se dá com o professor, como um braço de fora para dentro 

(da organização social), mas sim porque o professor está envolvido direta e indiretamente nos 

processos de produção do campo, que passa a fazer parte da educação por meio das 

discussões e do presenciar de diferentes formas os conflitos, os limites, as conquistas e 

vivências de forma geral na comunidade e na escola. Os professores, que são trabalhadores da 

educação, chegam ao campo para atuar com os camponeses, na maioria, carregados de 

preconceitos que lhes foram incutidos socialmente, os camponeses considerados de inferior 

capacidade intelectiva e, somando-se a isso, o fato de estarem ligados a um movimento social 

torna-os potencialmente baderneiros.   

Bogo (2008) alerta para o fato de que o preconceito opera uma verdadeira inversão 

causal e a propaganda cumpre o importante papel em fazer o ser social desenvolver contra si 

mesmo o preconceito, e cada vez mais, de forma crescente, os modelos do capital são 

impostos. Nesse sentido, os camponeses não são modelos nem de sucesso nem de poder, logo, 

essa fração social, que teima em existir, encontra resistências dentro da própria classe, desde o 

                                                           
18 Formações (mensais ou bimestrais) organizadas pelos MSC para os educadores que atuavam em sua 

comunidade. 
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não reconhecimento do seu papel social; mas, para além disso, apresentam a pobreza como 

invenção dos pobres.  

 

Em nosso país há pedaços da longa história contada pela ótica dominante e há 

pedaços não contados. Apenas as ruínas servem de testemunha das perversidades 

impostas, quando se interrompeu a história das tribos, aldeias, povos, quilombos e 

comunidades. O nacional como ‘comunidades imaginadas’, diferentemente umas 

das outras, foi no passado e é no presente, mesmo com a globalização, lugar de 

resistência e projeção do ser e do vir-a-ser da cultura. (BOGO, 2008, p. 97). 

 

Tratando-se do campo, os tempos educativos, as relações socioculturais, dentre essas, 

as relações de produção, as características e necessidades geracionais, e, em alguns lugares, 

movimentos agroecológicos e grupos culturais encontram, ainda, outra dimensão em grande 

parte dos municípios, organizações políticas e manifestações sociais, entre outros, na forma de 

movimentos sociais e sindicais do campo.  

Todos esses são, potencialmente, sujeitos educativos em uma comunidade, cuja 

participação da escola torna-se o termômetro não apenas de uma gestão democrática, mas de 

um currículo democrático. Outro aspecto importante a ser considerado é o fato de que, antes 

de se definir o conhecimento a ser ensinado na escola, precisa-se definir sua filosofia de 

trabalho e estabelecer os objetivos do trabalho pedagógico. Por isso, a elaboração do Projeto 

Político-Pedagógico antecede a formulação curricular.    

Partindo da premissa de que o homem é um ser situado, determinado pelas condições 

do meio natural e cultural, a questão central acerca do currículo seria conhecer a razão por 

traz da ação, ou seja, quem determina os conhecimentos que devem ser contemplados por 

determinado grupo social? Que conhecimentos são descartados para esse grupo? Que critérios 

são utilizados para selecionar uns em detrimento de outros? Quais são os procedimentos de 

ensino e avaliação adequados? Diogo, que estudou no PJCST em uma turma de assentamento, 

reflete sobre o processo de aprendizagem no programa e sua importância para a comunidade: 

 

A forma de ensinar juntando estudo e trabalho fazia com que a gente quisesse 

aprender mais, pois era como se a escola estivesse indo para a roça, e a roça se 

estudasse na escola. Muita coisa a gente já sabia, porque muitos de nós, e eu mesmo, 

nos criamos na agricultura, e tinha minha experiência, mas com o Saberes a gente 

entendeu melhor as coisas, principalmente em como se produzir na terra sem agredir 

a saúde da terra e a nossa. (DIOGO, representante dos estudantes).   

 

Esse movimento de construção do conhecimento, com base na realidade dos sujeitos, 

não segue uma trilha única, mas constitui formas e espaços que podem e devem alterar-se, de 

acordo com o contexto em que o processo de ensino-aprendizagem se realiza. Diogo 
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considerava como modelo os conhecimentos sobre o plantio, que antes ele tinha “na cabeça” 

(a monocultura). “Depois, com o Saberes, fui entendendo que as doenças da terra são 

causadas pelo desequilíbrio da monocultura e do uso de pesticidas”, completou. 

Segundo o membro da Coordenação Executiva e Pedagógica da Escola Latino-

Americana de Agroecologia (ELAA), técnico agropecuário José Maria Tardin (2009) – 

coordenador da experiência da ELAA, que funciona no Paraná –, a naturalização do trato 

agressivo com a terra pelos camponeses é fruto da expansão e invasão do capitalismo no 

campo, devastadoras para o campesinato, seja por impor a mercantilização, um padrão de 

produção e consumo absolutamente distante da trajetória dos camponeses, seja por alterarem 

intensamente as bases materiais produtivas.  

O desafio de posicionar “nosso olhar” de forma mais panorâmica e abrangente 

possível, e em perspectiva dialética, permanece do início ao fim desta pesquisa. Em face 

disso, é importante reafirmar Saviani (2008b), quando ele trata da manifestação da verdade na 

realidade e da necessidade de sua realização como processo de instrumentalização da luta das 

classes dominadas por libertar-se. A verdade, aqui compreendida, como conhecimento 

profundo da realidade.  

 

[...] numa sociedade dividida em classes, a classe dominante não tem interesse na 

manifestação da verdade já que isto colocaria em evidência a dominação que exerce 

sobre as outras classes. Já a classe dominada tem todo interesse em que a verdade se 

manifeste porque isso só viria patentear a exploração a que é submetida, instando a 

engajar-se na luta de libertação. (SAVIANI, 2008b, p. 87). 

 

A ingenuidade ou neutralidade em relação ao currículo escolar é descartada logo de 

início por Saviani, pois nessa escola, situada em uma sociedade marcada pela luta de classes, 

não poderia reproduzir-se senão um ambiente de disputas, que se materializam desde a 

definição de objetivos, métodos, organização espacial, conteúdos, até as avaliações e 

hierarquias; definindo em seu funcionamento o seguimento de padrões e de classificação de 

competências. No entanto, ressalte-se que, segundo Saviani (2008b), a classe dominada tem 

interesse e possibilidades de fazer a verdade manifestar-se; ou seja, apesar de a hegemonia 

não estar com ela, isso não a retira da disputa nem blinda os espaços de conflito. A escola 

torna-se espaço de disputa das classes. 

Nesse sentido, afirma Saviani (2008a, p. 257): “A luta pela escola pública, coincide, 

portanto, com a luta pelo socialismo, por ser este uma forma de produção que socializa os 

meios de produção, superando sua apropriação privada.”   
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Lima (1998) atenta para o fato de que por trás da elaboração do currículo está a 

concepção de ser humano em desenvolvimento. A escola pode falsear esse desenvolvimento, 

impedi-lo, conviver com ele ou, deliberadamente, promovê-lo. Esta “definição de currículo 

está atrelada à concepção de cidadão e de indivíduo sócio-cultural que é subjacente à política 

educacional.” (LIMA, 1998, p. 14) Tanto quanto a ideologia dominante é expressão da classe 

dominante (GRAMSCI, 1989), o currículo da escola é expressão da cultura dominante em 

uma sociedade. 

Na perspectiva da pedagogia crítica, o currículo é compreendido como expressão da 

política cultural, por meio da qual a construção de significados e valores culturais e sociais 

articula-se com as relações sociais de poder e desigualdade, sendo, portanto, impostos e 

contestados em uma relação de permanente disputa. 

Na Pedagogia do oprimido (FREIRE, 1987), a crítica ao currículo tradicional se dá 

pela crítica ao caráter verbalista da educação, pela defesa de uma educação problematizadora, 

pela prática do diálogo e da valorização dos saberes do educando, por meio da pesquisa dos 

temas geradores e vivência da interdisciplinaridade. Em Freire (1987, p. 63), o ato de 

conhecer se dá como “consciência de alguma coisa” e de si. Na pedagogia crítico-social, 

afirma-se a articulação entre conhecimento e poder, que envolve conflitos e disputas, e 

defende a legitimidade de apropriação pelas classes subordinadas do conhecimento 

socialmente legitimado como instrumento de luta e afirmação dessa classe.  

Por meio da pedagogia crítico-social em que esta pesquisa se ancora, compreende-se 

que, mais do que os conteúdos explícitos, as relações sociais são responsáveis pela 

socialização das normas e atitudes necessárias para o processo de adaptação dos trabalhadores 

ao trabalho capitalista. Destaque-se que, tanto a pedagogia do oprimido quanto a pedagogia 

crítica, são assimiladas em amplos e distintos elementos pela categoria educação do campo, 

defendida pelos MSC, que se constitui em uma base de referências nas reflexões sobre as 

tensões aqui abordadas.   

A referência trazida aqui, mesmo sem possibilidade de maior adensamento dessas 

teorias e suas relações, quer apenas realçar um elemento que as aproxima, que é a defesa da 

descortinação do “currículo oculto”, que ensina a obediência, o conformismo e o 

individualismo a fim de potencializar as possibilidades de mudança pelos indivíduos. 

 

É historicamente necessário e urgente, para superar o capitalismo, para instaurarmos 

uma nova ordem social, nos organizarmos para intervir nessa construção, já que não 

há meras escolhas nos assuntos humanos, pois não existe um simples jogo de 

probabilidade: Há intenção – Qual é afinal a intenção imediata, mediata e histórica 
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de cada um de nós e dos Movimentos de Luta Sociais da classe trabalhadora da 

cidade e do campo? (TAFFAREL, 2011, p. 23). 

 

 

As referências nas quais esta pesquisa se apoia são lentes, suportes que expandem o 

olhar diante do horizonte conturbado da história na atualidade e do terreno movediço das 

políticas públicas. Por meio desses suportes, adentra-se a análise dos elementos e fenômenos 

com melhores condições de compreendê-los e intervir na realidade. O estudo do currículo no 

ProJovem Campo – Saberes da Terra se constitui um dos elementos centrais desta pesquisa, 

dado que as principais tensões estão postas em dois campos:  

a) o campo da estrutura, na qual as condições materiais definidas pela política 

exercem influência determinante na consecução dos objetivos; 

b) o campo das práticas pedagógicas se apresenta com o segundo campo de tensões, 

dada a cultura de escolarização, as estruturas de poder entre os sujeitos educativos, 

as relações sociopolíticas e culturais da comunidade e na intersecção campo-cidade.  

 

Assim, esta pesquisa confronta-se com o currículo e suas questões fundamentais, 

buscando acentuar a leitura da realidade para compreender seu movimento. 

O documento-base (BRASIL, 2009, p. 36) afirma que o PJCST está em sintonia com o 

Plano Nacional de Qualificação 2003-2007 (BRASIL, 2003) uma vez que direciona para a 

educação integral do trabalhador que “supere as práticas de qualificação profissional tidas 

como treinamento, operacional imediatista, segmentado e pragmático”. Para conceber um 

currículo integrado é imprescindível: 

 

•Um projeto pedagógico que tenha como eixos gerais articuladores os temas do 

trabalho e da cidadania, para propiciar aos/às educandos/as uma articulação virtuosa 

entre sua inserção no mundo do trabalho e sua participação social e política; 

•Uma construção curricular que envolva as dimensões técnico-científica, 

sociopolítica, econômica, metodológica e ético-cultural. (BRASIL, 2009, p. 36-37). 

 
O citado documento afirma que o PJCST tem como fim criar um currículo centrado na 

formação humana, tendo como foco principal o jovem que tem como atividade a agricultura 

familiar, preparando-o para as relações sócio-históricas, políticas e culturais nas comunidades 

do campo. Nessa formação: 

 

[...] a atualização dos conhecimentos necessários ao mundo do trabalho no campo 

sempre em mudança, deve necessariamente reconhecer, por um lado, o 

conhecimento-saber acumulado pelos(as) agricultores(as) familiares em sua cultura 
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e sua trajetória e, por outro, a dimensão tecnológica e organizacional cada vez mais 

presente no campo. (BRASIL, 2009, p. 37). 

 

No PJCST, o currículo tem sua estrutura centrada na Agricultura Familiar e 

Sustentabilidade, que se articula com os seguintes temas:  

a) Agricultura familiar, identidade, etnia, cultura, gênero e geração. 

b) Desenvolvimento sustentável e solidário com enfoque no território.  

c) Sistemas de produção e processos de trabalho no campo.  

d) Economia solidária.  

e) Cidadania, organização social e políticas públicas.  

 

Por meio desses eixos, articulam-se as áreas de conhecimento e os arcos ocupacionais. 

As áreas de conhecimento são: ciências humanas, ciências exatas e da natureza, linguagens, 

códigos e suas tecnologias e ciências agrárias. 

 

Os eixos temáticos agregam conhecimento da formação profissional e das áreas do 

conhecimento para a elevação da escolaridade. Objetivam a formação de jovens 

agricultores que se apropriem dos conhecimentos humanos e, que compreendam a 

tecnologia, as ciências, a cultura, como partes de uma única realidade criada pela 

capacidade do ser humano pensar e atuar sobre o mundo, pela sua capacidade de 

produzir cultura, técnica e conhecimentos. (BRASIL, 2009, p. 40).  

  

O currículo prevê que o processo formativo se realize de forma transdisciplinar pela 

Pedagogia da Alternância, e o planejamento dos educadores deve ser integrado e organizado 

fundamentado nela. Para isso, exige-se como condição a disponibilidade dos educadores em 

participarem do tempo coletivo de planejamento e preparação das etapas de formação 

continuada, e da realização colegiada das atividades do tempo-escola e do tempo-comunidade. 

Os arcos ocupacionais são outra categoria que o programa traz como espaço próprio 

de práticas pedagógicas. A qualificação profissional no PJCST se dá por meio de estudos 

teóricos e de vivências práticas relacionadas com os arcos. A definição da escolha dos arcos 

pela turma é feita considerando-se as características da turma e as condições sociopolíticas e 

ambientais da comunidade:  

 

Arcos ocupacionais são conjuntos de práticas relacionadas, que possuem como base 

técnica comum a agroecologia. Estes arcos devem abranger as esferas da produção e 

da circulação (produção rural, agroindústria, comércio, prestação de serviço) 

garantindo uma formação mais ampla e aumentando as possibilidades de inserção 

ocupacional do/a trabalhador/a seja como agricultor familiar, assalariado, auto-

emprego ou associado, cooperativado (economia solidária). (BRASIL, 2009, p. 42). 
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Outro aspecto referente ao currículo do PJCST diz respeito ao tempo- escola e tempo-

comunidade. O programa convencionou chamar de tempo-escola o período em que há estudos 

e atividades acadêmicas na sala, ligados diretamente ao processo de instrução e de tempo- 

comunidade, as práticas e incursões na produção, relacionadas com os arcos ocupacionais, 

pelos quais se propõe vivenciar a qualificação profissional. A formação dos educadores no 

programa também foi vivenciada por meio da Pedagogia da Alternância.  

A alternância teve origem na França, entre um grupo de jovens filhos de camponeses e 

com participação da Igreja Católica, para dar conta das possibilidades dos jovens acessarem a 

escola e continuarem na terra. Essa experiência realizou-se em 1935 no sudoeste da França, 

por meio da constituição de uma associação e a formação da primeira Escola Família Agrícola 

(EFA).  Essa pedagogia tem por princípio a organização de dois tempos em que se organizam 

as práticas educativas: tempo-escola (que em sua origem foi chamado de sessão escolar) e 

tempo-comunidade (inicialmente chamado de sessão familiar). A primeira experiência 

brasileira foi em 1968 no estado do Espírito Santo, por iniciativa do padre Humberto 

Pietrogrande, que veio da Itália e fixou-se no município de Anchieta. Compadecido pela 

situação da área rural naquela região, criou e desenvolveu uma EFA, programa já 

desenvolvido na Itália, inspirado no modelo da França (PINTO; GERMANI, 2013). 

Alguns MSC (sendo as experiências mais conhecidas a do MST e do MPA) 

construíram um processo de adequação e ressignificação dessa teoria, adaptando-as às 

situações de cursos de formação de seus militantes e na década de 1990, tomou por base para 

a construção de uma pedagogia popular com referência de classe, que, posteriormente, chega 

à pedagogia do movimento e à própria fundamentação da educação do campo. 

A pedagogia da alternância prevê que o processo formativo dá em dois tempos (tempo 

escola e tempo-comunidade), conforme já referido, e esses tempos são igualmente 

importantes na formação do indivíduo. Por isso, não só tem práticas desenvolvidas como 

acompanhamento de educadores nos dois momentos. O tempo-escola dá prioridade aos 

estudos e às produções teóricas, e o tempo-comunidade, à pratica, buscando nela aprofundar 

as teorias estudadas, fazendo retornar à comunidade o que se aprende como contribuição ao 

seu desenvolvimento. No caso dos processos formativos internos nos movimentos sociais, que 

retornem aos grupos, às comunidades de origem, contribuindo com sua organização e 

emancipação.  

O tempo comunidade no PJCST foi considerado em três momentos: 

a) momento  de práticas produtivas orientadas nas próprias comunidades; 
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b) nos passeios, visitas e intercâmbios dentro e fora da comunidade; 

c) no processo de formação dos educadores, organizados em momentos de estudo 

concentrado (tempo-escola) e de atividades de pesquisa, registros e estudos, durante 

o período em que estavam atuando (tempo-comunidade). 

 

No PJCST, o tempo-comunidade foi bastante resumido, em relação às experiências 

que envolvem essa pedagogia (EFAs e MS), visto que se se limitava a horas resumidas. A 

prática ainda ocupa um tempo insignificante (diante da teoria) no processo formativo em 

escolarização no campo, e o programa não ampliou; consequentemente, não qualificou 

significativamente esse tempo, que toma a forma de uma dimensão educativa, a dimensão da 

prática, em que pese a importância de considerá-la.  No tocante ao processo de formação dos 

educadores, tanto pior, o tempo-comunidade tomou apenas a dimensão de se contrapor 

cronologicamente ao tempo presencial.   

A experiência tem um peso relevante na construção de uma educação no/do campo. O 

depoimento de Diogo, educando adulto do programa, reflete isso ao fazer referências 

positivas às praticas e às descobertas sobre a própria produção por meio dos estudos dos 

aspectos relacionados com a agroecologia e agroflorestal. Quando ele fala sobre a aula-

passeio realizada no Instituto Ricardo Brennand, guarda saudades e expressa o desejo de 

voltar.  Tanto as práticas produtivas quanto as aulas-passeio e intercâmbios foram 

extremamente prejudicados pela burocracia no que diz respeito à viabilidade de recursos para 

realizá-las. As práticas com projetos produtivos foram praticamente inviáveis no período 

simultâneo às aulas, nem todas as turmas alcançaram algum tipo de apoio estrutural para sua 

realização.  

Tratar das estruturas e práticas pedagógicas implica tratar, necessariamente, da 

formação e prática docente. Os educadores do campo são aqueles que, tratando-se da escola, 

primeiro sentem as mudanças quanto aos processos de transformação ocorridos no campo: 

escolas são fechadas; articulam-se nucleações de escolas e deslocamento de educadores para 

baratear os custos, principalmente, porque são eles e (na maioria das vezes) elas, que precisam 

dar conta das mudanças que ocorrem, quase sempre, sem a participação ou concordância 

desses educadores.  

A educação no meio rural, até pouco tempo, não era objeto de formação nos cursos 

normal médio ou de pedagogia, a despeito de haver municípios com mais de 60% de suas 

escolas no meio rural, a exemplo de Santa Maria da Boa Vista, no sertão de Pernambuco. 
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Neste momento, passados dezoito anos do início desse debate impulsionado pelas lutas dos 

trabalhadores do campo, ainda são lentas as mudanças no currículo dos cursos de nível médio 

e superior de formação de educadores, em que o campo, seu contexto e suas pedagogias 

quando tratados se colocam como temas transversais, ou cadeira de seminários para 

complemento da carga horária. A educação do campo ainda chega à grande parte dos 

educadores e educadoras que atuam em escolas do campo como a novidade pedagógica, como 

foi em determinado momento o construtivismo (como mero exemplo), ou ainda, como 

modalidade de ensino. 

Essa relação remete a algumas questões que afetam a prática desses educadores, 

pontuadas de maneira ilustrativa: 

a) desqualificação dos professores para atuarem na realidade complexa do campo; 

b) políticas de fechamento e nucleação de escolas; 

c) condições precárias para o trabalho docente, incluindo a questão dos custos com 

deslocamento e alimentação arcados com despesas próprias; 

d) falta de plano de cargos e carreira dos professores do campo, entre inúmeras outras 

questões. 

 

No PJCST, mediante prova de currículo e entrevista, foram contratados educadores 

das quatro áreas do programa (ciências humanas, ciências exatas e da natureza, linguagens e 

códigos, ciências agrárias). Esses educadores atuavam coletivamente na elaboração dos 

planejamentos, na organização das práticas e nos processos avaliativos. A cada três ou cinco 

turmas, a depender da distância, havia um coordenador territorial, responsável pelo processo 

de orientação, apoio e monitoramento do sistema, por meio do qual os educandos acessavam a 

bolsa. 

Quanto à formação dos educadores, no primeiro edital, foi realizada pela Secretaria 

Estadual de Educação (SEE); no segundo edital, assumiu a coordenação do processo de 

formação dos educadores e educadoras o Centro Acadêmico do Agreste (Universidade 

Federal de Pernambuco), que passou a atuar em parceria com a SEE; em seguida, a 

Universidade de Pernambuco (UPE) com outras turmas de educadores. No estado de 

Pernambuco, os movimentos sociais participaram desse processo formativo com a presença 

(intervindo) nos momentos de formação, bem como organizando tempos próprios de 

formação para os educadores e educadoras organizada e coordenada por estes. Na maioria das 

formações, chamadas de “específicas”, as estruturas físicas foram asseguradas pela SEE.  
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Esse processo de formação de educadores, por si só, representa um universo de 

informações e práticas que não será possível aprofundar nesta pesquisa; no entanto, faz-se 

importante frisar que a entrada da universidade nesse processo trouxe maior regularidade aos 

encontros de formação após o segundo edital do programa (2009-2011) e esses processos 

formativos foram organizados em formato de cursos de aperfeiçoamento e curso de 

especialização na forma de etapas, com atividades presenciais e a distância, e os educadores 

aprofundaram temas teóricos e práticas relacionados com a educação do campo, sempre 

tomando o PJCST como base para suas incursões. 

O tempo de execução do programa é de dois anos, totalizando uma carga horária de 24 

horas, alternando tempo-escola e tempo-comunidade, devendo a forma de organização das 

turmas e calendário ajustar-se às necessidades locais. 

A avaliação dos educandos também foi ponto de debates e tensões entre os sujeitos. 

Os movimentos e coletivos de educadores chegaram a construir diversas dinâmicas 

avaliativas, que incluíam avaliação individual e coletiva (com a produção das pesquisas e 

atividades em grupos), escrita (por área de conhecimento). A tensão se colocou de maneira 

mais forte em razão da normatização, que exigiu um padrão que não tomava em conta essa 

realidade distinta, uma vez que essa realidade não tem parâmetros avaliativos a não ser as 

notas.  

Esse processo foi bastante desgastante no que diz respeito à avaliação, em que pese o 

fato de ser um programa organizado em áreas e eixos pedagógicos – convém grifar –, 

“trabalhados de forma transdisciplinar”. Os processos avaliativos não conseguiram valorizar 

aspectos ricos e densos como os registros etnográficos dos educadores e os materiais de 

pesquisa construídos pelos educandos. O ProJovem Campo põe em pauta uma questão antiga: 

é possível fazer educação popular como política pública?  O PJCST tem um arcabouço teórico 

avançado e um freio político potente, o que se pode analisar e sentir na vivência dos temas de 

estudo, passando pelas condições de trabalho docente e processos formativos e avaliativos de 

educandos e educadores.   

As tensões postas parecem trazer consigo um convite à reflexão, que é a seguinte: a 

existência do programa tem uma conotação positiva, pois toma em consideração o 

atendimento de uma parcela da população historicamente discriminada, que são os 

camponeses e trabalhadores rurais; por outra, a fragmentação da política e a fragilidade das 

estruturas atentam para uma política “precarizada” para esses sujeitos. Ora, se a tensão é a 

expressão material da contradição, logo, ela também tem um caráter educativo ao tornar 
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público, conhecido o que antes estava escondido.  Então, talvez, o desafio não seria, sem 

perder de vista a importância da educação e da escola, compreender como essas contradições 

se convertem em práxis? 

 

A sociabilidade burguesa em seu conjunto, segundo aponta Marx, 

contraditoriamente e por extensão mesmo do seu caráter contraditório imanente, 

afeta dramaticamente os trabalhadores, sacrificando-os, ao mesmo tempo que cria a 

possibilidade de surgirem expressões vivas dessa contradição, como os instrumentos 

de luta dos explorados  associados e as formas embrionárias de sociabilidade 

superior e livre. (SOUZA JÚNIOR, 2010, p. 25). 

 

A questão da tensão está diretamente ligada à questão da manutenção ou da 

contestação da ordem, e nisso, talvez, os meios e os fins nem sempre convergem de forma 

harmoniosa. Se, por um lado, coloca-se a defesa da educação do campo como expressão da 

educação pública para quem o direito historicamente foi negado, por outro, essa fissura pode 

tomar um caráter educativo com a constituição e transformação constante das relações sociais.  

Segundo Souza Júnior (2010), só desse modo se pode ter entendimento da revolução como 

um processo educativo, um movimento concebido pelas possibilidades contraditórias da 

sociedade do capital. 

 

3.5 OS SUJEITOS DO CAMPO E O SISTEMA NACIONAL DE ENSINO 

 

 

Não é possível estabelecer a mesma política educacional para pessoas do campo. É 

então importante que os movimentos sociais e as organizações da sociedade civil participem 

“na construção das políticas educacionais para que a identidade do campo na sua complexa 

diversidade e o compromisso com um projeto de desenvolvimento sustentável para o mesmo 

estejam intrinsecamente articulados aos projetos pedagógicos” (BRASIL, 2009, 35).  

Aqui reside uma controvérsia importante, que é a relação entre a “diversidade” e a 

universalidade, pois se de um lado tem-se a defesa da universalidade como caráter da política 

pública, por outro, há os diferentes contextos em que se situam os povos do campo, 

demandantes de políticas de educação, conforme sua realidade e comunidade, aspectos 

reconhecidos por eles como importantes no atendimento escolar. Pode-se apontar o caso das 

nações indígenas, dos ribeirinhos e dos assentados de reforma agrária, para citar apenas 

alguns desses grupos que formam os povos do campo.  

O risco do esvaziamento dos conteúdos, de que falara Saviani (2003), reaparece como 

possibilidade quando se afirma “que não se pode construir uma política de educação idêntica 



137 

 

 

para todos os povos do campo” (BRASIL, 2009, p. 35), pois os critérios, para unificar ou 

diversificar esse atendimento, não estão claros, de forma que, sob o discurso da valorização e 

respeito às diversidades, podem-se negar aspectos importantes da universalização do 

conhecimento e da cultura. 

Outro aspecto de relevância a ser destacado nesse princípio é em relação aos 

movimentos sociais, ao se afirmar:  

 

[...] adquire importância a ampla participação dos movimentos sociais e 

organizações da sociedade civil na construção das políticas educacionais para que a 

identidade do campo na sua complexa diversidade, e o compromisso com um 

projeto de desenvolvimento sustentável para o mesmo estejam intrinsecamente 

articulados aos projetos pedagógicos.) (BRASIL, 2009, p. 35). 

 

Ora, se, por um lado, existe uma relação simbiótica entre os princípios da educação do 

campo (PALUDO, 2001), construída no Campo Democrático Popular, por outro, o título: 

organizações da sociedade civil são corpos sem rosto, pois nessa categoria tanto cabem 

organizações populares como organizações de representação do capital, que recebem recursos 

do Estado para mediar a relação entre sociedade e Estado com seus interesses escusos 

resguardados, ou ainda, organizações cooptadas pela possibilidade de acessar recursos que se 

flexibilizam em seus projetos. 

Exemplo dessa disputa é que os MSC, em que pese a sua participação protagonística 

na construção da Educação do campo, não são aceitos no que diz respeito à celebração de 

convênios de formação/escolarização, a exemplo do Pronera. Apesar de todo o acúmulo 

(qualificação técnica, política e pedagógica) que têm nesse campo. Abordando a questão das 

tensões, Sandra, uma representante MS cita pontos centrais no desenvolvimento desse 

programa, pois delimita algumas contradições: 

a) Com o Saberes da Terra, a faixa etária era determinada prioritariamente para 

jovens; com a mudança para ProJovem Campo – Saberes da Terra, passou a ser 

exclusivamente para essa faixa etária. Desse modo, os estudantes acima de 29 anos, 

quando entram no programa por negociação com o Estado, passam a ser atendidos 

como demanda local.   

b) O financiamento das bolsas com valores diferenciados no mesmo programa: um 

valor para o urbano (100 reais por mês) e outro para o campo (100 reais a cada dois 

meses). 
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c) A carga horária que antes era de 3.200 horas, com a incorporação ao ProJovem 

Campo – Saberes da Terra foi reduzida para 2.400 horas (perda de carga horária). 

d) Com o ingresso da Universidade no processo, faltou diálogo com os MS, bem como 

faltou compasso entre o tempo de execução às formações, sendo o segundo aspecto 

ligado à Secretaria Estadual de Educação em razão da alocação dos espaços de 

formação.  

e) Instrumentos de avaliação e métodos do departamento de normatização do Estado – 

até dezembro de 2012, nenhum estudante havia recebido a ficha 18, e uma das 

justificativas era a matriz do PJCST, problema sanado apenas após a aprovação da 

matriz curricular. 

f) Pouca estruturação do programa (transporte, merenda, material didático e 

pedagógico). 

g) Fragmentação das ações – há vários ministérios envolvidos, mas não há uma ação 

conjunta, sendo também contraditória em sua ação interministerial.  

 

Sandra conclui com esta afirmação: 

 

A despeito desse programa ter sido criado para favorecer a escolarização dos povos 

do campo, apresentou lacunas sérias e alguns improvisos e que a falta de 

estruturação técnica, pedagógica e administrativa, deixou vários estudantes do 

campo com sérias dificuldades para dar seguimento aos estudos. (SANDRA, 

representante MS). 

 

A autonomia e colaboração entre os sujeitos, em caráter concreto, e não apenas 

discursivo, trata do reconhecimento e respeito ao outro sujeito presente no contexto da relação 

social. Essa autonomia não se concretiza se um dos sujeitos se coloca como dono das 

condições e impõe ao outro uma relação de dependência e mesmo de marginalidade, como é o 

caso de vários movimentos sociais, alijados dos convênios, discriminados das políticas e 

negados em suas experiências e valores. 

 

O trabalho como princípio educativo 

 

Considera-se aqui o trabalho como a produção do ser humano na relação com a 

natureza em um processo de socialização de homens e mulheres. Segundo o ProJovem Campo 

– Saberes da Terra:  
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A formulação de projetos político-pedagógicos, na perspectiva da formação humana 

e da garantia de direitos, é uma tarefa histórica a ser enfrentada por coletivos que 

reconheçam a educação e a escola como estratégicas para a manutenção de um modo 

de vida e de sociedade. (BRASIL, 2009, p. 36). 

 

Compreender esse princípio desde uma perspectiva histórico-dialética supõe 

perguntar:  

 

Que tipo de homens a fase revolucionária em que vivemos atualmente exige de nós? 

À fase em que vivemos é uma fase de luta e construção, construção que se faz por 

baixo, de baixo pra cima, e que só será possível e benéfica na condição de que cada 

membro da sociedade compreenda claramente o que é preciso construir e como é 

preciso construir. A solução do problema exige a presença e o desenvolvimento das 

seguintes qualidades: 1) aptidão para trabalhar coletivamente e para encontrar 

espaço num trabalho coletivo; 2) aptidão para analisar cada problema novo como 

organizador; 3) aptidão para criar as formas eficazes de organização. (PISTRAK, 

1924/2000, p. 78). 

  

O trabalho e a educação estão na obra de Pistrak (1924/2000) como margens do 

mesmo caminho ou faces da mesma moeda, pois em sua experiência tratou de reconstruir a 

escola de modo que ela passasse a ser um espaço de formação do povo, preparando-o para 

uma participação social mais ativa e crítica, o que suporia construir um movimento 

pedagógico que não começasse nem terminasse na escola em si mesma. De sua obra, alguns 

legados podem ser ricos, servindo de interlocução para se discutir a relação da escola do 

trabalho e do trabalho como princípio educativo na educação do campo, visto que esses 

legados foram inspiradores na construção das pedagogias socialistas, que serviram de 

fundamento para as elaborações dos movimentos sociais: 

1. Pensar e fazer uma escola que seja educadora do povo. 

2. Educação é mais do que ensino. 

3. A vida escolar deve estar centrada na atividade produtiva. 

4. A escola precisa vincular-se ao movimento social e ao mundo do trabalho. 

5. A auto-organização dos educandos como base do processo. 

6. Pensar um jeito de desenvolver o ensino que seja coerente com o método dialético 

de interpretação da realidade. 

7. Sem teoria revolucionária, não há prática pedagógica revolucionária (PISTRAK, 

1924/2000). 

 

Todo o conhecimento seja ele científico, seja da prática social, é dado pela ação dos 

seres humanos sobre a natureza e da sociedade pelo trabalho. Portanto, o eixo de todo 

conhecimento é o trabalho humano. O trabalho como princípio educativo orienta o 
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desenvolvimento do Programa, de modo a resgatar os valores do trabalho coletivo e contribuir 

para a autonomia e o empoderamento dos jovens agricultores familiares (BRASIL, 2009). 

 

Todo o conhecimento seja ele científico ou da prática social, é dado pela ação dos  

seres humanos sobre a natureza e da sociedade pelo trabalho. Portanto o eixo de 

todo conhecimento é o trabalho humano. O trabalho com o princípio educativo 

orienta o desenvolvimento do Programa, de modo a resgatar os valores do trabalho 

coletivo e contribuir para a autonomia e o empoderamento dos jovens agricultores 

familiares. (BRASIL, 2009, p. 36). 

 

O trabalho e a coletividade em Pistrak e Makarenko apresentam-se como expressões 

pedagógicas fundamentais da escola do povo, pelas quais se pode erguer o edifício de uma 

educação não apenas para o exercício da cidadania como acesso às leis burguesas, mas sim 

como a expressão das possibilidades de emancipação humana.  

As contradições inerentes a esses processos e construções pedagógicas se apresentam, 

no sentido do movimento histórico da realidade, neste momento. A educação do campo 

constitui um marco no horizonte das resistências e mesmo da criação do processo pedagógico 

das lutas. Ela se constitui por meio da negação de alguns paradigmas e da afirmação de 

outros, sendo ela mesma uma ferramenta que vem fortalecendo-se e se ressignificando ao 

longo da história. Seu maior legado talvez seja a própria contestação dos valores do mercado 

e a afirmação de valores humanistas como o trabalho, a coletividade e a cooperação, a força 

da luta e a defesa do valor da juventude. 

Não se trata de sobrepor o aspecto político ao técnico ou vice-versa; a escola do 

trabalho, ainda que tenha sua atuação circunscrita a um espaço limitado, abre canais de 

comunicação com a realidade e os desafios da atualidade, de maneira que, em sua prática, a 

teoria ganha sentido por meio do chão da realidade, que se torna base para a produção dos 

novos conhecimentos.  

 

A pesquisa como princípio educativo 

 

A pesquisa é princípio de todo o processo formativo. Como forma de intervenção da 

e na realidade estrutura todo o processo elencado neste Projeto, assumindo, assim, a 

direção das ações que pode ser visualizada no Plano de Pesquisa, nos debates em 
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urma, na partilha de saberes, nos círculos de diálogos,19 entre outras atividades que 

podem ser consultadas no Percurso Formativo.20 (BRASIL, 2009, p. 36). 

 

Realizar a pesquisa representa uma estratégia pedagógica para estudar e conhecer a 

realidade a fim de auxiliar os processos de transformação social, cultural, político e 

econômico.  

 

Ela implica um trabalho conjunto de discussão e execução no qual participam 

educadores e educandos mediatizados sempre pela realidade a ser conhecida e 

transformada, confrontando conceitos existentes, novas hipóteses e indagações 

significativas para a formulação de novos conceitos, novas hipóteses e novas 

indagações que, por sua vez, realimentam o círculo virtuoso da pesquisa-ação. 

(BRASIL, 2009, p. 36). 

 

A importância da pesquisa encontra ressonância nas elaborações dos movimentos 

sociais, na teoria socialista e nas práticas de educação popular, mas, para além dessas relações 

e ressonâncias, é fundamental para a prática de uma educação crítica e criativa dos sujeitos. 

Ela é fio condutor no processo permanente que acompanha a formação em seu caráter mais 

amplo, bem como instrumento didático-metodológico básico dos processos de ensino- 

aprendizagem na educação escolar que tenham como horizonte a construção da autonomia 

dos educandos. 

Na pesquisa, a realidade extrapola sua aparência e contribui para a reflexão acerca dos 

problemas concretos, projeta ações por meio da construção de conceitos e apropriação de 

teorias. Desestabiliza o saber construído criando necessidades e ampliando as possibilidade de 

intervenção social e política dos sujeitos envolvidos na pesquisa. Por isso, seu direcionamento 

é fundamental, pois é preciso deixar claro o problema, suas origens e desdobramentos, para, 

considerando o contexto e as relações estabelecidas, proporcionarem uma leitura global das 

situações e dos conteúdos estudados e a proposição de saídas. 

Com a pesquisa, busca-se alcançar a essência do fenômeno como possibilidade de 

conhecer a realidade. Em Marx, ao tratar da relação entre a ideia e verdade (realidade), o que 

se encontra é uma formulação (intelecção) que incorpora sucessivas superações, não havendo 

                                                           
19 Círculos de diálogos – momento formativo vivenciado no tempo escola que contempla diversos processos 

pedagógicos referenciados na pesquisa como princípio educativo; exemplo, a sistematização da pesquisa, a 

realização das jornadas pedagógicas e a produção de sínteses (BRASIL, 2008b, v. 2). 
20 Percurso Formativo – Processo de planejamento e organização do trabalho educativo no cotidiano das 

atividades pedagógicas, desenvolvidas no tempo escola e no tempo comunidade. No ProJovem Campo –  

Saberes da Terra é concebido como processo vivencial do currículo integrado (BRASIL, 2008b, v. 2). 
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verdades definitivas.  Tanto que se poderia dizer que, segundo Marx, a medida da verdade estaria 

na prática social transformadora. Essa verdade, portanto, não poderia ser compreendida apenas 

pelo senso comum; mas pela insistente busca de conhecer seu movimento, para saber atuar sobre 

suas engrenagens. 

 

Se aparência e essência coincidissem sempre, isto é, mantivesse entre si uma relação 

de perfeita correspondência, a ciência e a própria atividade filosófica, com 

desdobramentos em qualquer atividade espiritual humana, tornar-se-ia supérflua na 

sua tentativa de entender o mundo. E isto ocorre por que a verdade científica é quase 

sempre paradoxal quando examinada pelos olhos do senso comum, que só apreende 

a aparência enganadora das coisas. (MARX, 1983, p. 271).  

 

Diante das contradições e desencontros que vivemos entre pesquisa e prática 

pedagógica no cotidiano da escola, Demo (1999, p. 77) afirma que “um professor de primeiro 

grau, teria o maior constrangimento em ver-se colocado como cientista ou pesquisador, 

porque foi domesticado na universidade a aprender imitativamente e atuar como mero 

instrutor”. 

Tanto Marx, em sua análise sobre a importância da pesquisa para tornar a realidade 

cognoscível, quanto Demo, na afirmação do caráter subversivo da pesquisa, dizem que a 

pesquisa tem uma proposta política cujo desenvolvimento deve levar a uma postura de 

questionamento crítico, desafiando a criação de soluções próprias, descobertas, criações, em 

que o sujeito se recuse a ser tratado como objeto. Então, pode-se afirmar que há uma relação 

entre pesquisa, conhecimento e emancipação, que o próprio conceito de pesquisa é 

fundamental, pois nela, a raiz da consciência crítica, questionadora, existe a recusa de ser 

massa de manobra, e, a partir dela, a inquietude, desejo de descoberta e criação que conduz, 

segundo Demo (1999, p. 81):  

 

[...] a formação de um sujeito social competente e organizado, desbancando o mito 

da neutralidade na pesquisa, Assim como, de existir cidadania desinformada, 

analfabeta, destituída de instrumentações técnicas para enfrentar a vida em 

sociedade, qualidade formal, pois, é parte integrante. 

 

Ao tratar a pesquisa como princípio educativo, compreende-se que se estabelece uma 

de busca para construir uma relação distinta com o método de construção do conhecimento, 

de apropriação e ressignificação da teoria, em que o próprio mito (ideológico) da necessidade 

de neutralidade científica é questionado, ao passo que se afirma a necessidade de uma 

mudança na relação com a ciência e o reconhecimento do caráter classista do direito. 
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Esses princípios, por um lado, lançam um universo de possibilidades ao confrontar as 

limitações de nossa consciência no mundo e nossas possibilidades de ação sobre este mesmo 

mundo; por outro, reafirmam a força do meio, das relações sociais e das definições políticas 

na realização da universalização dos saberes historicamente construídos. Logo, se “Saber é 

poder”, querer é poder, quando se pode. A existência de princípios aponta para a 

materialidade de precedentes que fortalecem as buscas, mas não garantem que se construa o 

que se diz construir.  

A prática é o critério da verdade, e a educação do campo, coerente com os princípios 

construídos pelos MSC e lutadores que defendem a emancipação humana, torna-se uma força 

que se move em posição contra-hegemônica.  Nessa direção, os referenciais teóricos e 

políticos são fundamentais, mas não são mapas. As circunstâncias em que foram e são 

vivenciados são próprias e intransferíveis.  

Essas referências servem como parâmetros filosóficos e pedagógicos orientadores de 

práticas inovadoras, sobretudo, transformadoras e democráticas. Poder-se-ia tratar por 

distintos aspectos a importância dos princípios, no entanto, a questão, neste caso, seria 

reconhecer a necessidade de repensar as práticas pedagógicas em um universo maior, que são 

as práticas educativas, afirmando a centralidade de escola na formação humana neste 

momento da história e a potencialidade dos diferentes tempos, espaços e sujeitos educativos 

no processo de formação humana. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerando a história como criação humana, que se dá de forma dialética, cujos 

desdobramentos se manifestam em todas as dimensões da vida humana, e compreendendo que 

as tensões são parte integrante do nascimento dos fatos ou fenômenos novos, esta dissertação 

analisou o programa de escolarização ProJovem Campo – Saberes da Terra, buscando 

responder se sua existência se constituía em saída ou encruzilhada para uma política pública 

de Educação do Campo. 

Buscou-se conhecer os sujeitos envolvidos e as respectivas dinâmicas, igualmente em 

que medida esses sujeitos contribuíram para a constituição da política. Se a história é o 

resultado de toda ação e produção humana, a educação do campo, como categoria política e 

pedagógica, só se explica como expressão das necessidades dos povos do campo na busca por 

se afirmar como sujeitos de direitos, como sujeitos históricos.   

Logo, a primeira consideração é que as lutas por terra, reforma agrária e educação do 

campo têm uma origem comum: são  buscas de superação de nossa herança colonial, na qual 

coube aos camponeses e trabalhadores rurais na sociedade brasileira a subalternidade. O 

campesinato no Brasil formou-se no quintal da Plantation, na qual se vai determinar o 

embate, que se mantém “inalterado” nos dias atuais, entre agronegócio e agricultura familiar 

camponesa, e transforma suas formas apenas como estratégia de manter-se, fazendo surgir 

outros embates como reforma, sustentabilidade X mercado. 

As políticas em uma sociedade, tomadas em sua perspectiva histórica, econômica ou 

política, constituem-se no campo das relações sociais e têm no trabalho sua força motriz. Em 

uma sociedade capitalista, o trabalho alienado se dá mediante a construção de consensos, nos 

quais a escola cumpre um importante papel. Não se trata de afirmar que a escola seja 

simplesmente um aparelho ideológico de Estado, mas de compreender o Estado e a educação 

como campos de disputa e correlação de forças no âmbito das relações de classe, em que a 

dominação precisa dos consensos para existir. Corazza traz em poucas linhas esta perspectiva 

dialética na qual se procura compreender o Estado e seu papel: 

 

As relações sociais formam um todo unitário do qual o Estado, sociedade e 

economia são aspectos analíticos. A sociedade cuja anatomia se encontra na 

economia política, se expressa e supera-se no Estado. O Estado, forma de ser e 

síntese da sociedade, é uma relação social contraditória, tal como são a economia e a 

sociedade. (CORAZZA, 1987, p. 22). 
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A segunda consideração diz respeito à natureza e ao sentido de uma educação do 

campo; ela se dá na negação do camponês acessar a escola. Em resposta a este Estado e à 

situação de exclusão a que foram submetidos os camponeses e trabalhadores rurais, por meio 

de MSC e, de forma especial, no fim do século XX e início do século XXI, o MST, afirmam 

as lutas como forma de afirmar os sujeitos; ou seja, ao afirmar o direito à educação do campo 

para os camponeses (como fração da classe trabalhadora), estão afirmando a universalidade 

(direito subjetivo universal) negada por uma cidadania “precarizada”.   

Essa educação, que se fundamenta em uma pedagogia do movimento, como práxis 

construída no processo educativo dos seus sujeitos na luta política, expande-se ocupando a 

escola. Essa perspectiva se explicita de maneira capaz em Florestan Fernandes, quando 

afirma:  

 

Não são as escolas que barram e expulsam os pobres da seleção positiva. É a 

estrutura de classes sociais que impede qualquer forma de distribuição das 

oportunidades educacionais entre todas as classes, marginalizado as classes 

subalternas da participação educacional, cultural e política ‘equitativa’ e 

‘democrática’. (FERNANDES, 1995, p. 9). 

 

A terceira consideração diz respeito às políticas públicas. Elas que deveriam expressar 

os interesses da população, com prioridades para os setores populares e movimentos sociais, 

buscando atender aos interesses da participação da população no todo social. No entanto, no 

capitalismo – sociedade formada sobre a negação da participação e a negação do 

conhecimento como expressão do trabalho livre, marcada pelo ajuste fiscal e por uma lógica 

de alinhamento econômico –, os direitos universais são reduzidos a “direitos possíveis” e 

substituídos por políticas compensatórias. 

Logo, é preciso construir espaços pedagógicos que busquem sua superação por meio 

de uma crítica social. “A análise crítica adquire sua força e identidade ao ser uma crítica da 

totalidade que aninha o encontro das contradições.” (LE MOIGNE, 1999 apud LIMA; 

PALAFOX, 2010, p. 79).  

Nesse sentido, “jogam” um importante papel os movimentos sociais. Essa presença 

torna-se, assim, a expressão dos direitos negados, a partir dos quais, mobilizam-se, organizam 

os sujeitos. Ela traz algo de novo, que é confrontar-se coletivamente com a realidade de 

inexperiência democrática, como fruto das trajetórias históricas, enfrentando-a, buscando 

confrontá-la com a necessidade de universalidade dos direitos, por meio de características ou 
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questões pontuais que se relacionam, necessariamente, com as relações sociais de produção 

definidas pelo modelo de desenvolvimento.  

As lutas dos MSC pela garantia de direitos, entre eles, a educação, foram e são 

responsáveis pelos avanços legais, políticos e pedagógicos construídos até hoje na defesa 

desses sujeitos na legislação educacional brasileira. Essa legislação expressa não apenas os 

processos de lutas e afirmações desses sujeitos, mas também a correlação de forças postas no 

momento de sua constituição. Um exemplo dessa relação é o Pronera, que, apesar de tantos 

embates e boicotes sofridos ao longo dos últimos quinze anos, continua existindo e 

viabilizando convênios com universidades públicas para a formação em níveis médio-técnico 

e superior de camponeses ligados a áreas de Reforma Agrária e de remanescentes de 

quilombos. Na constituição da política pública, os marcos legais ou marcos regulatórios 

tornam públicas e legitimam as ações que deverão ser realizadas pelo Estado. Sua existência 

não condiciona a aplicação imediata, porém, em uma sociedade que se afirma democrática, as 

leis se colocam como precedentes pelos quais a sociedade organizada pode reivindicar sua 

aplicação. 

A quarta consideração diz respeito à existência de programas no espaço da política. 

Parte da consideração de que todo programa é política, mas nem toda política é feita na forma 

de programas. Os programas são formas de viabilizar em termos imediatos as demandas da 

sociedade por meio da experimentação de instrumentos, métodos, tempos e dinâmicas que 

podem consolidar-se ou não na forma de políticas mais permanentes. Comumente não nascem 

com data de término, mas são monitorados a fim de que cumpram sua função de laboratório. 

Alguns outros programas, a exemplo do Programa Escola Ativa, são expressões da captação 

da necessidade e da negação da participação popular, pois se trata de um implante, que, só 

depois de iniciado, começa a receber, por força dos conflitos instalados com setores ligados à 

educação do campo (sobretudo MSC), uma série de ajustes e recriações importantes, ainda 

que nem sempre cheguem essas mudanças a quem o desenvolve na ponta, os educadores. 

Mônica Molina (2004, p. 56) contribui para essa análise ao explicitar o caráter contraditório 

dos programas ao afirmar: “Os Programas educacionais vêm atender pressões e necessidades postas 

pela realidade atual, trazendo presente a existência dos limites e potencialidades dos programas 

gerados e alimentados pelas contradições.” 

Compreende-se que sua existência não se constitui em positividade ou negatividade 

compulsória, mas sua efetividade é testada, e dela tomam parte pela ação e pela omissão os 

sujeitos do Estado e os sujeitos destinatários da política. O caso das “bolsas” (bolsa-escola, 
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bolsa-família...) que existem atualmente pode ser um exemplo emblemático nessa reflexão. 

Elas não são um bem nem um mal em si mesmas, mas carregam contradições que podem ou 

não ser potencializadas.  De positivo, pode-se dizer que recoloca o debate sobre a questão 

salarial dos trabalhadores domésticos, que são os que menos ganham por seu trabalho; por 

outro lado, amortecem os sintomas da crise enevoando muitas vezes o que são causas e o que 

são efeitos da existência dos programas, e contribuindo para a desmobilização das lutas, por 

exemplo, pelo direito ao emprego. No campo da educação, os programas têm cumprido um 

caminho similar e diferente; por um lado, reconhecem a existência do que se convencionou 

chamar de “demandas reprimidas”, por outro, mantêm-se de forma compensatória e 

fragilizada sem garantir as condições desejáveis de funcionamento, chegando a criar 

expectativas que não poderão cumprir-se no marco do capitalismo, como no caso da 

empregabilidade apregoada como resultado de vários programas de escolarização com 

qualificação profissional. 

 O ProJovem Campo – Saberes da Terra nasce em um momento de descenso da luta de 

massas (2005), trazendo consigo elementos rastreados das pedagogias criadas e vivenciadas 

pelos movimentos que desde aí implicam sua primeira forma de participação, que não foi 

direta.  

A participação direta vai ocorrer no início do programa quando O PJCST carregou 

consigo uma série de contradições e boa parte delas marcou toda a sua existência. Algumas 

merecem destaque, como o fato de iniciarem em vários estados e municípios sem “abertura” 

para o diálogo com os movimentos sociais, seus interlocutores por excelência, inclusive 

apontados como parceiros do programa em seus documentos; a formação dos educadores 

como processo que esteve em descompasso com os tempos da prática pedagógica, 

contribuindo, muitas vezes, para que se aprofundassem as dificuldades do trabalho docente.  

As condições materiais para a realização da “qualificação profissional” também 

marcaram o campo das contradições desse programa; aspecto que seria preferível chamar de 

dimensão prática dos estudos, visto que estaria mais próximo do que o programa propõe em 

seus princípios e bases conceituais na tentativa de ampliar a perspectiva de trabalho. Sobre 

essa questão, pairaram algumas dúvidas, que parecem fundamentais para a compreensão desse 

aspecto, tais como: O que se está propondo a qualificar? A agricultura camponesa para que 

tenha o camponês melhores condições de permanecer na comunidade com dignidade ou a 

mão de obra de reserva, para quando a indústria e o comércio requererem? Qualificar que 

práticas? Fortalecendo que modelo? Qualificar como?  Em uma relação com as demandas das 
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comunidades e estreita ligação com os estudos, ou como uma experiência pontual? Afirma-se, 

portanto, a necessidade de fazermos perguntas sobre o que é qualificar e como essa prática 

pode efetivamente contribuir para a consolidação da educação do campo por meio deste 

programa.      

Por fim, até mesmo a forma como ocorreu o fim do programa também é sintomática, 

pois seu último edital foi simplesmente suspenso, sem que nenhuma informação fosse 

prestada sobre os motivos e os desdobramentos desse fato e sobre as ações que viriam como 

desdobramento para sanar a necessidade que o programa atendia e não deixou de existir com a 

suspensão do edital.  As contradições que se explicitaram em conflitos tomaram muitas vezes 

a forma de criações e avanços, sobretudo na leitura de mundo dos sujeitos envolvidos, de 

maneira especial, dos educadores, educandos e movimentos sociais.  

A questão da atuação integrada de educadores, por exemplo, do currículo vivenciado 

de forma interdisciplinar, das formas de avaliação “forçou” uma participação de caráter 

distinto, o que muitas vezes deixou tensa a relação entre os sujeitos, mas cujas respostas 

implicaram a criação de soluções instigantes, por exemplo, as formas de lidar com os 

diferentes níveis de aprendizagem, as formas de avaliação individual e coletiva. A avaliação 

coletiva constituída de elementos aprofundados por pesquisas e momentos socioculturais de 

socialização para a comunidade ou em intercâmbio com outras turmas. Essas criações também 

não foram elementos pacíficos, “a favor da corrente,” na relação com o Estado, mas também o 

Estado teve a possibilidade de vislumbrar outras possibilidades, em que pese o seu peso 

burocrático e acatar algumas elaborações.  

Por fim, encerrando este momento para abrir de distintas maneiras o diálogo, como 

quinta e última consideração, trazemos o papel pedagógico exercido pelas tensões e conflitos 

para a construção da práxis. Parte-se do entendimento de que as contradições são 

componentes pedagógicos e metodológicos, mas, sobretudo, políticos, centrais desta análise; 

uma vez que permite superar os sectarismos ou determinismos em uma leitura mais dinâmica 

da realidade, que nos impulsiona sempre à busca do movimento desta realidade como 

expressão das forças que a constituem. Uma realidade em que a defesa da homogeneidade é a 

regra comum da ideologia dominante, mas que, dialeticamente, não pode aniquilar o seu 

oposto, sofrendo o impacto dessa existência na conformação de seus objetivos.  

Uma escolha acertada pode agregar os diferentes olhares dos sujeitos envolvidos, além 

de analisar os documentos, pois a experiência desses sujeitos conduziu a uma ampliação do 

foco, tanto da positividade do programa, que de diversas maneiras esteve presente nas falas 
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desses sujeitos, trazendo-o como fundamentado pedagogicamente e significativo socialmente. 

Ampliou também nosso olhar sobre a dimensão negativa em razão da fragmentação, 

burocracia, fechamento do Estado em vários momentos e descontinuidade da ação 

institucional voltada para a escolarização de jovens (e também adultos invisibilizados) do 

campo. O ProJovem Campo – Saberes da Terra mostrou-se a saída para uma política de 

educação do campo como espaço de construção, tensão coletiva e como vivência de práticas 

significativas de construção do conhecimento e inserção crítica nas práticas: sociopolíticas, 

culturais e pedagógicas da comunidade. Mostrou-se também uma encruzilhada ao manter 

aspectos conservadores e lacunas significantes, sobretudo no tocante à estrutura física e de 

gestão do programa e à sua continuidade.  

A síntese desta pesquisa implica a afirmação do conflito como explicitação das 

contradições como elementos eminentemente pedagógicos desde uma educação democrática e 

que, no tocante às políticas públicas de educação do campo, não são os marcos institucionais 

que vão garanti-las, ainda que estes sejam pressupostos importantes, mas o processo político e 

organizativo da população. A educação do campo como política pública, gratuita e de 

qualidade, em coerência com as conquistas universais e com respeito às formas locais, só será 

possível com o processo de luta e organização mais ampla, que envolva não apenas os 

camponeses e trabalhadores rurais, mas a sociedade em suas diversas categorias, ampliando 

ao máximo possível a lista de alianças, contribuindo, assim, para a própria democratização do 

Estado.  

Considerando que em uma sociedade a ideologia dominante é a ideologia da classe 

dominante (MARX; ENGELS, 2001), é preciso desconstruir as relações e a sociabilidade 

existentes, recriá-las por outra lógica, para assim obter nas políticas as formas dominantes, 

tendo por base uma sociedade da maioria. Se for certo que essa mudança não se faz por 

decreto ou fenômeno da natureza, é preciso reafirmar Marx quando afirma que a sociabilidade 

burguesa em suas contradições, e exatamente pela força do seu caráter contraditório, não 

apenas sacrifica dramaticamente os trabalhadores, mas, ao mesmo tempo, “cria a 

possibilidade de surgirem expressões vivas dessa contradição, como os instrumentos de luta 

dos explorados associados e as formas embrionárias de sociabilidade superior e livre” 

(SOUZA JÚNIOR, 2010, p. 25). 

É nessa perspectiva que as políticas públicas em geral e as de educação em particular 

podem ser entendidas como expressão das relações sociais em movimento, portanto, 

permanentemente passíveis de transformação.  
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