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RESUMO 

 
Esta pesquisa tem como objetivo analisar o Princípio da Alternância nos cursos de Militantes 
do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e na Escola de Formação 
Missionária (EFM). O referencial teórico usado para tal é a Teoria do Discurso de Laclau e 
Mouffe em um diálogo com a tríplice mimese de Paul Ricoeur. Utilizou-sea análise de 
documentos escritos e de entrevistas com educandos, educadores e coordenadores de curso do 
MST e da EFM. O Centro de Formação Paulo Freire em Caruaru, PE, e o Centro de Formação 
de Mogeiro, PB, foram a base territorial para esta investigação.Ao longo dos capítulos, expõe-
se o princípio da alternância como parte de uma cadeia “equivalencial”, explicitando como, ao 
participar dela, o MST e a EFM procuram construir uma leitura própria da alternância, 
visando, com isso, legitimar-se como experiência educativa. A análise dos documentos e das 
entrevistas permitiu a percepção de que o princípio da alternância vivido em cada uma das 
experiências de educação popular tem diferenças, mas ambas se confirmam como uma prática 
contra-hegemônica que se procura apoiar na autogestão dos estudantes como eixo que articula 
os fazeres pedagógicos nos diversos tempos e espaços educativos. Percebeu-se ao longo da 
pesquisa como as diversas espacialidades sociais se articulam em torno da finalidade do ato 
educativo e cada uma das experiências se fia em uma perspectiva de transformação da 
sociedade, procurando atuar sobre o discurso da educação como um elemento que visa 
desestabilizar a narrativa hegemônica. 
 
Palavras-chave: Contra-hegemonia. Educação popular. Princípio da alternância. Teoria do 
discurso. 
 
 



 

ABSTRACT 

 
This research objetive to analyze the principle in militants courses of Rural Workers Landless 
Movement (MST) and the Missionary Training School (EFM). The theoretical framework 
was based on the theory of Laclau & Mouffe remarks in a dialogue with the triple mimesis of 
Paul Ricoeur. We used the analysis of written documents and interviews with students, 
teachers and course coordinators of the MST and the EFM. The Training Centre Paulo Freire 
in Caruaru, PE and the Mogeiro Training Centre, PB, were the territorial basis for this 
investigation. Throughout the chapters, it sets up the principle of alternation as part of a 
equivalencial chain, explaining how, by participating in it, the MST and the FSM seeking to 
build its own reading of alternation, aiming thereby to legitimize itself as an educational 
experience . The analysis of documents and interviews allowed the perception that the 
principle of alternation lived in each of the experiences of popular education have differences, 
but both are confirmed as a counter-hegemonic practice that seeks to support the self-
management of students as that co pedagogical doings in different times and educational 
spaces. It was noticed throughout the research as the various social spatiality are organized 
around the purpose of the educational act and each experiment relies on a perspective 
transformation of society, seeking play on the discourse of education as an element aimed at 
destabilizing the hegemonic narrative. 
 
Keywords:Counter-hegemony. Popular education. Principle of alternation. Discourse theory.
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1 INTRODUÇÃO  

 

Os agentes sociais que protagonizam mudanças, seja dando visibilidade às demandas 

sociais/políticas da população, seja alterando uma determinada narrativa, recebem na 

literatura sociológica (DOIMO, 1995; GOHN, 2010; MUTZENBERG,2011) a definição de 

Movimentos Sociais. Sua atuação expande-se por todo o tecido social, sendo, por isso mesmo, 

uma forma representativa das diversas expressões de luta-pressão popular que se dão 

motivadas por demandas existentes no “corpo” da sociedade.  

Eles atuam em diversos campos da vida social: nos movimentos de luta pelas questões 

econômica, cultural, política, tecnológica, religiosa, de gênero, etc. Mutzenberg (2011) 

adverte sobre a impossibilidade de uma definição única do que sejam Movimentos Sociais e 

também do que venha a ser seu campo de atuação, dado que, do ponto de vista teórico,se 

encontram nas mais diversas correntes ideológicas, distintas conceituações de movimentos 

sociais. Por outro lado, porém, é consenso o fato de que os movimentos sociais propiciam a 

difusão de ideais emancipatórios e promovem articulações com outros segmentos sociais por 

meio das demandas e da difusão do ideário emancipatório. 

Esse papel normatizador da instituição discursiva, que se liga a seu poder de promover 

articulações segundo as próprias regras (estrutura), relaciona-se com o que Laclau e Mouffe 

(1987) definem como um momento. Ou seja, aquele objeto/valor que está sincrônica e 

diacronicamente identificado em uma totalidade estruturada ou sistema de significação 

(discurso). Aqui as relações entre objetos estariam estabilizadas segundo as supracitadas 

regras da instituição discursiva. Ocorre que, segundo Laclau e Mouffe, todo discurso depende 

da existência de um exterior radical,1 potencialmente capaz de desestabilizar seu sistema de 

significação. Isso é o que se tem em mente quando se estuda o potencial contra-hegemônico 

da alternância nas experiências em tela.  

Considerando que o próprio campo da Educação Popular (EP) vem sendo interpelado 

por valores basilares da forma escolar hegemônica, a Alternância – ao articular espaços 

sociais constituídos por diferentes sistemas de significação – surge como um elemento 

potencialmente desestabilizador do que hoje possa significar “educação popular”. Ou seja, um 

valor radicalmente excluído do sistema de significação da forma escolar hegemônica no 

                                                           
1 Tal entendimento remete a uma noção de antagonismo não afeita às explicações mais racionalistas: “A 

construção de qualquer interior constituirá apenas uma tentativa parcial de dominar um exterior que sempre 
excederá aquelas tentativas [...]. O antagonismo pressupõe a heterogeneidade porque a resistência da força que 
é antagonizada não pode derivar logicamente da forma da força antagonista.” (LACLAU, 2013, p. 220, 222). 
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sentido de ser “posto de lado” (LACLAU, 2013, p.220) por não ser facilmente 

articulável/incluído como uma diferença (momento) em tal sistema. 

A pressão em torno desses ideais evidencia os conflitos sociais que se dão na disputa 

pela hegemonia. Laclau e Mouffe (1987) definirão esse conflito como parte do jogo de semi-

identidades. O espaço social onde atua determinado movimento social, as relações e disputas 

nas quais esteja envolvido, proporciona o delineamento de seu “ser”; ou seja, sua “natureza” é 

acessada mediante os processos que intentam imprimir inteligibilidade à sua narrativa. Dessa 

maneira, a identidade de um movimento se constrói nessa relação, não sendo então uma 

construção essencialista que se fie na necessária continuidade de movimentos anteriores. Cada 

época proporciona a articulação de demandas e por meio delas é que emergem e se organizam 

os sujeitos. 

As demandas sociais existentes como moradia, saúde, gênero, juventude, transporte, 

acessibilidade, etc. provocam respostas que surgem por meio da organização social dos 

setores excluídos por uma sociedade que, sendo excludente, falha, incita os sujeitos políticos à 

promoção de um fechamento do social. Trata-se, no jargão filosófico de Laclau, da tentativa 

de se promover uma sutura do social, que se dá na busca de estabilizar, naturalizar as relações 

garantindo o controle da vida social.  

Segundo Laclau e Mouffe (1987), todo discurso tende a um fechamento, a momentos 

de amarrações, que confiram segurança. Porém, essa segurança é sempre ameaçada por um 

exterior excluído, que confere aos discursos uma potencial situação de desestrutura. Assim, 

todo momento – situação em que um objeto social tem seu sentido fixado – é carregado de 

uma possibilidade de desestabilização e consequente disputa de sentido, ocasião em que se 

torna um elemento (LACLAU; MOUFFE, 1987). Essa discussão traz à baila o fato de que 

toda hegemonia, vista como de poder, é ameaçada por um exterior radicalmente excluído e, 

potencialmente, desestabilizador. 

Elemento e momento constituem parte da definição de discurso que buscamos em 

Laclau e Mouffe. A definição de discurso que se utilizará nesta pesquisa ancora-se em uma 

abordagem pós-estruturalista que o define como uma construção política de sentidos 

constituída por duas dimensões inextricavelmente articuladas, a saber, a linguística e a 

extralinguística (LACLAU; MOUFFE, 1987). 

Assim, no ensinamento de Laclau e Mouffe, compreende-se que o fazer político dos 

movimentos sociais, suas relações com outros sujeitos e o agenciamento de demandas por 

parte deles constituem um discurso que não se fecha em uma totalidade e só pode ser 

entendido em relação a outros discursos. Nessa lógica não se pode compreender um discurso 
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isolando-o do contexto em que ele opera, ou seja, da relação com outros discursos. A análise 

dos movimentos sociais só pode então ser feita em uma relação direta com outros agentes 

sociais, quer seja eles outros movimentos, quer seja até mesmo o governo/Estado com o qual 

eles se relacionam. Contudo, é preciso ter presente que os movimentos podem organizar-se 

em torno de demandas próprias, particulares, que, ao serem atendidas, são incorporadas pelo 

modelo hegemônico – é o que Laclau (2013, p. 122) define como “demanda democrática”.  

Em sua análise sobre a Educação Popular nos anos 1990, Mesquita (2013) alude ao 

fato de que nesse período houve enfraquecimento da EP uma vez que parte de suas demandas 

foi atendida, o que a tornou hegemonizada pelo Estado. Desse modo, ela perdeu parte de sua 

potência contra-hegemônica. Pode-se perceber isso, por exemplo, com a incorporação da 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) à forma escolar hegemônica.  

Semelhante quadro se repete nos anos 2000 com a Pedagogia da Alternância (PA), que 

será incorporada pelos programas governamentais de educação do campo. O que acaba por 

promover – se pensar naqueles movimentos que resistem a tal incorporação – uma polissemia 

de sentidos em torno do termo “pedagogia da alternância”, acarretando uma perda no 

potencial contra-hegemônico do princípio norteador de tal pedagogia. 

Esta investigação tem como objetivo a análise do Princípio Pedagógico da Alternância 

em duas experiências educativas consideradas aqui contra-hegemônicas, o Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), por meio da experiência do Centro de Formação 

Paulo Freire, situado em Caruaru, Pernambuco, e a Escola de Formação de Missionários 

(EFM) mediante a experiência desenvolvida em Mogeiro, Paraíba. 

O interesse por essas duas experiências surgiuem razão da relação de ambas com a 

PA, trazida para o Brasil pela Escola Família Agrícola (EFA) nos anos 1960. A alternância 

lastreia-se na existência de dois tempos fundamentais, como partes interligadas do processo 

formativo, que são o tempo escola e o tempo comunidade. Mesquita (2014) afirma que, desde 

o século XIX, essa relação trabalho-escola, escola-comunidade, far-se-á presente na literatura 

do marxismo e também de segmentos católicos romanos. Segundo ele, deve-se tratar a 

alternância pela nomenclatura “princípio da alternância”.   

Para compreender o princípio da alternância – doravante chamado de alternância, em 

contraste com a referida PA– e sua “vagueza conceitual”, no sentido da possibilidade que se 

abre de vir a ganhar sentidos distintos segundo interesses em constituição a que venham a se 

vincular contextualmente, é precisoentender as variações que nele ocorrem ao longo do 

tempo. Tal princípio é parte da PAtrazida da Itália e implantada no Brasil, em 1964, pelo 

jesuíta padre Humberto Pietrogrande. Segundo Pessotti (1978), padre Pietrogrande percorreu 
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vários municípios do Rio Grande do Sul e do Espírito Santo, vindo, em 1968, a colaborar na 

criação do Movimento de Educação Profissionalizante do Espírito Santo (Mepes) com a PA.   

Embora tenha chegado ao Brasil como estratégia da Igreja Católica Romana para 

implantação do que em seguida se denominou Escola Família Agrícola, a “alternância” foi 

apropriada por vários segmentos, dentre os quais os movimentos sociais.  

A alternância, nos anos 1990, apropriou-se por diversas práticas educativas como é o 

caso do MST e das Escolas Missionárias. Como ocorre com outros segmentos (Estado, EFA, 

programas de educação entre outros), para as experiências de educação em tela, a alternância 

tem significados próprios. O objetivo geral, ao longo desta investigação, tendo em mente 

tanto a dupla dimensão – linguística e extralinguística – do discurso como seu caráter 

relacional, será analisar o potencial político do princípio metodológico da alternância em 

práticas contra-hegemônicas de educação, evidenciando como tal princípio pode contribuir 

para superação de impasses no campo da educação popular. Os objetivos específicos são: 

1) Analisar o sentido político do princípio metodológico da alternância na experiência 

educativa do MST. 

2) Analisar o sentido político do princípio metodológico da alternância na experiência 

educativa da EFM. 

Ambas as experiências apontam em seus documentos sobre educação o desafio de 

trabalhar com o meio rural e com a periferia urbana por meio de uma pedagogia que se baseie 

na vivência de períodos presenciais e não presenciais. Além de se apresentarem como 

experiências de educação popular de caráter contra-hegemônico e utilizarem elementos da PA 

em suas práticas pedagógicas.  

A EFM tem um histórico de vinte e cinco anos;iniciada em Juazeiro da Bahia, vindo 

logo em seguida a espalhar-se por outros estados como Paraíba, Maranhão, Pará e 

Pernambuco, tem uma forte influência da Teologia da Libertação (TL). Seu projeto 

pedagógico (MUGGLER, 2014) apresenta como objetivo formar militantes cristãos para atuar 

no meio popular como agentes da organização popular. Já o MST, tem um histórico de trinta 

anos organizando camponeses em assentamentos e acampamentos, e dentre seus diversos 

setores, tem um que se ocupa da formação de militantes do movimento. 

Para especificar o objetivo do ato educativo nas duas experiências, recorrem-se, em 

linha com o argumento tecido acima, às dimensões analíticas propostas por Mesquita e 

Nascimento (2014): metodologia, espacialidade do social e finalidade da ação educativa. 

Segundo ele, a finalidade do ato educativo liga-se diretamente ao projeto social que alimenta a 

prática e a teoria da organização social. No caso da EFM, o projeto social liga-se à utopia do 
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Reino de Deus, que só pode ser compreendido por meio da vida real de Jesus de Nazaré 

(BOFF, 1972). O militante cristão é, nessa perspectiva, um animador da luta popular. A 

vivência do ato educativo ocorre no espaço social da militância; assim, no caso da EFM, as 

diversas realidades vividas pelos participantes dos cursos são parte da formação; e a 

experiência prática do cotidiano torna-se parte do conteúdo trabalhado, que está voltado para 

formar militantes que se somam às lutas pela mudança social. Valorizando e dialogando com 

as bases, desde o início, aprendem a lidar com a construção coletiva da formação. 

No caso específico do MST, há programas definidos que procuram assumir um 

discurso científico de perfil marxista. Porém, a espacialidade do social, o locus onde vive e 

milita o formando, também vem para o interior dos espaços de formação no modo de 

ambientes educativos, expressão usada na Pedagogia do Movimento (PdM) para descrever os 

espaços formativos. 

Este trabalho constitui-se de 6 capítulos, que abordam o Princípio da Alternância por 

meio da Educação Popular. No capítulo 2, descreve-se a abordagem metodológica da pesquisa 

com base na Teoria do Discurso de Ernesto Laclau e Chantal Mouffe e na tríplice mimese de 

Paul Ricoeur e, por elas, construir as dimensões analíticas a serem usadas na pesquisa. 

O capítulo 3 trata da leitura do princípio da alternância no Brasil e de como ele vai 

adquirindo um sentido “polissêmico” na história. Nele se trabalhaa relação da alternância com 

seu contexto de origem, os sujeitos que diretamente influem sobre ela e como se vai 

constituindo um eixo articulador das referidas experiências no campo da Educação 

Popular.No capítulo 4, aborda-se a relação entre a alternância e a experiência de formação do 

MST, que é hoje um dos principais agentes dos movimentos sociais do campo, trazendo para 

esta narrativa uma análise baseada em documentos produzidos pelo MST sobre a construção 

da PdM. 

No capítulo 5,discorre-se sobre a relação entre a Alternância e as Escolas 

Missionárias. Estas surgidas com a militância do padre Comblin, importante teórico da 

Teologia da Libertação na América Latina. Analisa-se a relação tempo-espaço na vivência 

pedagógica das Escolas Missionárias. Desse capítulo, alça-se ao desafio de construir as 

considerações finais, mas tendo clara a impossibilidade de produzir uma análise respaldada 

em suposta racionalidade universal, uma vez que esta só faz sentido caso se pressuponha uma 

unidade e fechamento do social, crença que se tem contestado. Nesse caso, reforça-se, em 

linha com a teoria do Discurso de Laclau, a necessidade de levar a cabo pesquisas 

empiricamente embasadas.   
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2 ASPECTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

 

2.1A pesquisa desde a Teoria do Discurso 

 

Como já se mencionou, esta pesquisa se insere no campo da Educação Popular, tendo 

por base a Teoria do Discurso de Laclau e Mouffe, de matriz pós-estruturalista. A abordagem 

metodológica utiliza três dimensões analíticas, a serem mais bem desenvolvidas, presentes na 

ação educativa, e se interconectam de forma inextricável: metodologia – diz respeito à lógica 

procedimental do fazer educativo; espacialidade do social – liga-se à tensão entre os espaços 

concretos onde se realizam os fazeres educativos e a necessidade/possibilidade ontológica de 

“abertura de mundos” que alberguem tais fazeres; e finalidade da ação educativa – que une o 

projeto, o sonho da construção “do novo”, com o fazer cotidiano (MESQUITA, 2014). 

Tendo tais dimensões em mente, analisa-se, conforme o objetivo geral deste trabalho,a 

relação entre o princípio da alternância e as práticas contra-hegemônicas de educação, com 

vista a evidenciar como tal princípio pode contribuir para superação de impasses no campo da 

educação popular. 

 

2.2A construção do objeto: como abordar “alternância”? 

 

Na esteira da Educação Popular, inscrevem-se inúmeras práticas educativas, o que 

torna impossível o esforço de descrever uma definição única de Educação Popular (STRECK, 

2010). Dentre elas, algumas experiências educativas vivenciam em suas práticas o princípio 

da alternância,2 embora não se filiem à corrente historicamente situada da “Pedagógica da 

Alternância” (PA). Interessaneste estudo, dentre os valores da PA – articulação entre saber 

empírico e teórico, autogestão da experiência educativa, etc. –, o princípio metodológico da 

alternância, ou simplesmente alternância, o qual se entende como a prática geral de articular 

mais de um espaço-tempo educativo, de maneira a fazer implicar mutuamente diferentes 

saberes em nível empírico e teórico. Tal princípio ganha sentido/significação contextual 

quando, inseridos em vivências pedagógicas concretas, aparecem vinculados a valores e 

intencionalidades específicas. 

Os cursos de formação de militantes do MST e da EFM são duas experiências que 

mobilizam a alternância em seus fazeres educativos. Para ambos, tal fazer deve articular o 

                                                           
2 Para uso do termo princípios da alternância, vale a definição de Mesquita (2014), quando analisa que, no caso 

do MST, há uma apropriação de princípios da alternância na construção de sua pedagogia. 
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saber empírico com o saber científico, borrando, inclusive, suas fronteiras, o que, pressupõe-

se, promove (re)aproximação entre a doxa, opinião construída na vida para além dos espaços 

formais de educação, e a episteme,saber científico, formal, normatizado. Essa articulação 

pode, em maior ou menor grau – a depender da postura dos sujeitos da ação educativa –, 

trazer para o espaço educativo escolar a diversidade vivida em outros espaços igualmente 

educativos, como o acampamento, o assentamento, o grupo de mulheres, o grupo de jovens, a 

cooperativa, o grupo produtivo, para citar alguns dos espaços educativos no interior do MST.  

No tocante à Escola de Formação Missionária, podem-se enumerar os espaços 

educativos da favela, do sindicato, da Igreja, do partido, da vida monástica, da associação de 

moradores, do movimento estudantil, da associação de deficientes físicos, etc. 

Ao promover essa aproximação entre diversos espaços educativos, a alternância vivida 

nessas experiências afirma a existência, nem sempre percebida/refletida pelas pedagogias 

hegemônicas, de inúmeros loci da educação e construção de saber. Promove, assim, 

potencialmente, uma ressignificação do que seja espaço educativo e do seu horizonte de 

possibilidades uma vez que as práticas vividas pelos sujeitos em espaços não escolares 

tornam-se eixo central da ação educativa. Tal articulação gera, supostamente, um grau de 

comprometimento entre os participantes dos cursos e a realidade onde vivem/militam, uma 

vez que esses não são convidados a sair de seu lugar de origem, mas, ao contrário, a 

desenvolver seu fazer militante nos (e contra os) espaços onde assentam sua vida.  

Aproximando teoria-prática, a alternância possibilita a visibilidade/criação e 

legitimação de vários espaços formadores do sujeito. Superaas abordagens que concedem 

privilégio ao espaço da escola como formador de sujeitos e que conferem ao professor o papel 

de libertador que recebe o aluno em um espaço pretensamente iluminado. Tal superação 

rompe com a perspectiva de um locus único, templo do saber, e promove uma visão de 

educação como algo que ocorre também para além do espaço escolar. 

O desenvolvimento de uma pesquisa por uma perspectiva pós-estruturalista sugere a 

profanação deste “templo do saber” chamado escola na medida em que exige repensar a 

relação sujeito-objeto, imbricando-os ontologicamente. Supera-se, assim, a análise positivista 

de que a episteme é produto da neutralidade conquistada pelo investigador mediante a 

utilização de métodos e procedimentos isentos de interesses. Isso como se a ciência se 

produzisse sem contato com o mundo e em uma situação de total imparcialidade, o que 

representaria pensá-la como verdade apodítica. Advertindo sobre o fato de ser a ciência 

produzida por análises elaboradas por sujeitos, a quem denominamos cientistas, Gilson 

Oliveira, Anna Oliveira e Mesquita (2013, p. 1.329) afirmam que o conhecimento e a própria 
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realidade investigada são produzidos discursivamente e “a discursividade é uma condição 

ontológica de constituição de todo o objeto” e de toda a realidade experienciada pelos 

sujeitos. Tal percepção, por sua vez, ancora-se no entendimento laclauniano de discurso como 

uma totalidade estruturada, composta pelas dimensões linguística e extralinguística, e desde a 

qual os sujeitos produzem sentidos.  

Compreende-se, assim, o discurso como uma construção política de sentidos, que não 

se reduz “apenas” à fala, à ação verbal; nele se incluem– de modo radicalmente imbricado – a 

“materialidade das instituições, práticas e produções econômicas, políticas e lingüísticas” 

(LOPES, 2006, p. 38). É por esse prisma que se abordará a mencionada dimensão espacial da 

metodologia deste trabalho. 

A alternância, nessa direção, ao articular diferentes espaços, estruturados segundo 

lógicas diferenciadas, tende a desestabilizar os regimes prévios de produção discursiva, 

abrindo possibilidades inauditas de significação. É por essa via que se pode questionar a 

superioridade do saber “científico” elaborado hegemonicamente no âmbito acadêmico e 

supostamente portador de uma universalidade passível de aplicação em quaisquer contextos.  

Quando uma pesquisa ganha o status de científica, ela é normatizada e avaliada dentro 

de determinadas regras institucionais que extrapolam o campo mais tradicional e estrito da 

“linguística” estrutural, no sentido de sua formalidade, cujo foco analítico se restringe ao 

âmbito da produção verbal. Assim, o discurso acadêmico submete-se a regras produzidas por 

uma “instituição discursiva” específica, ao que Maingueneau (1997, p.55) denomina o núcleo 

legitimador do discurso, e que tem “duas faces, uma que diz respeito ao social, e a outra à 

linguagem”. O discurso científico em tela, assim como todo discurso, pode sofrer variações de 

significado a depender do contexto em que venha a se inserir. Em uma posição muito 

próxima, que permite ver as marcas institucionais e organizacionais nas enunciações 

discursivas, é que, como visto acima, Laclau e Mouffe (1987) consideram que o discurso 

constitui-se por duas dimensões inextricavelmente articuladas.  

Em outros termos, o campo da EP tem herdado, de certa forma, muitos valores 

presentes na forma escolar hegemônica. Ao tomar a alternância como um “elemento”, segue-

se a intuição de Laclau e Mouffe (1987) de que sempre há valores e objetos sociais que não se 

apresentam com seus sentidos fixados ou estabilizados, como é o caso daqueles caracterizados 

como momento. Essa não fixação remete a uma vagueza conceitual que permite, por sua vez, 

que ditos valores e objetos sejam articulados segundo lógicas relacionais alternativas. Dessa 

maneira, trazendo à tona a vagueza conceitual, porque articula diferentes instituições 

discursivas, a alternância possibilita o questionamento da superioridade da episteme vis-à-vis 
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adoxa, evidenciando o caráter precário e contingente de toda sutura, fechamento de um 

sistema de significação; estabilização de sentidos do social – sutura essa perseguida pelo 

conjunto articulado de conceitos a que chamamos de teorias científicas. 

Segundo Laclau e Mouffe (1987), a identidade do agente social é vista em relação a 

esse fechamento do social. Porém, como visto, todo fechamento de sentidos é precário e 

incompleto, o que possibilita o cambiamento – eventualmente emancipatório – identitário dos 

referidos agentes. Esses últimos, então, não podem ser vistos como sujeitos portadores de uma 

essência que, enfim, seriam enunciadores do “correto” discurso sobre uma educação 

emancipatória. Assim o discurso da educação do MST e da EFM, por mais que articule 

elementos da Alternância e agregue a eles significações diversas, não pode ser visto como 

plena ou “racionalmente” constituído. Tais organizações, valendo-se de uma vagueza que é, 

em última instância, constitutiva do social (LACLAU; MOUFFE, 1987), serão percebidas 

nesta pesquisa como produtoras de diferentes sentidos por articulações contextuais 

(doxa/dimensão espacial) com a alternância, mobilizando, assim, intencionalidades (dimensão 

de finalidade) que não se formulam exclusivamente no plano abstrato dos conceitos 

(episteme). 

Assim, ao ampliar o conceito de tempos pedagógicos – constituídos por tempo escola 

e tempo comunidade – para tempos educativos (CALDART, 2000), constituídos por diversos 

tempos, como mística, trabalho prático, estudo em grupos, etc., o MST estaria atuando sobre 

essa vagueza conceitual da alternância. Também, ao trazer a discussão sobre a organização 

dos tempos internos de cada curso e sua ligação com a vivência na comunidade, a EFM acaba 

por fazer o mesmo. Pela abordagem analítica que ora se propõe, ambos promovem essa 

articulação tendo por base a dimensão da finalidade de seus atos educativos. 

Portanto, assumindo certa perspectiva política, para investigar a alternância nas 

experiências em tela, faz-se preciso explicitar o potencial antagonístico (no sentido de 

heterogêneo; não dialetístico) desse princípio pedagógico quando articulado com o discurso 

da “educação popular”. Enquanto a forma escolar hegemônica “funciona” como um momento 

no sistema nacional de educação, tendendo à estabilização social de sentidos (legitimadora da 

racionalidade científica) e a certa noção de apreensão reificante de conceitos, a educação 

popular mobiliza potencialmente valores e demandas excluídas – presentes em espaços sociais 

não plenamente integrados em nossa sociedade (acampamentos, lixões, favelas) –que tendem 

a desestabilizar os sentidos hegemonicamente fixados. Traz, então, à tona, como fato positivo 

para o campo da EP, que se abre à doxa, à questão da vagueza conceitual (LACLAU, 2013).  
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Essa tensão entre momento (forma escolar hegemônica) e elemento (alternância no 

seio da EP) ocorre em torno de demandas não atendidas pelo sistema nacional de ensino e que 

pode encontrar na EP um ambiente ideologicamente fértil. Nesse sentido, ao 

favorecer/promover a estabilização do social, a forma hegemônica citada acima, evidenciando 

– na lógica analítica laclauniana – a existência de um exterior radical, tende a excluir e/ou 

disputar aqueles valores potencialmente articuláveis à “alternância”. Segundo Laclau (2013, 

p.130), isso demonstra que “não existe totalização sem exclusão e que essa exclusão 

pressupõe a cisão de toda identidade”, rompendo com a imagem de pureza dos agentes 

sociais, uma vez que ambos, sujeito e sociedade, se contaminam nesse conflito.  

Só há um exterior se esse for um elemento excluído, expelido pela totalidade. Ele, para 

ter efetividade social (potência), precisa construir equivalências com outros excluídos em 

torno de demandas não atendidas pelo sistema. Entretanto, a equivalência construída em razão 

dessas demandas não anula as diferenças ou particularidades articuladas, fazendo com que 

toda equivalência seja ameaçada pelas diferenças. Essa tensão também ocorre, por outro lado, 

em sentido contrário. A equivalência, porém, é precisamente aquilo que subverte a diferença, 

e assim toda identidade é construída no bojo da tensão entre a “lógica da diferença e a lógica 

da equivalência”. Isso quer dizer que no locus da totalidade encontra-se apenas essa tensão 

(LACLAU, 2013, p. 119). 

A cisão de toda identidade ocorre por essa tensão entre lógicas relacionais, pois ao 

participar em uma cadeia de equivalências todo objeto também se vincula a uma formação 

hegemônica/momento (lógica da diferença), dado que ele não perde suas particularidades 

diferenciais. Analisando-se, por exemplo, uma cadeia de equivalências da alternância, pode-se 

observar que o sentido atribuído à“autonomia estudantil” para o MST e para a EFM difere da 

compreensão desse valor pela educação escolar e, do mesmo modo, há diferenças nos sentidos 

dessa “autonomia” entre as experiências em tela. 

Alternância, por esse raciocínio, tem como princípio metodológico uma vacuidade – 

capacidade de sair de seu contexto local e se alçar à condição de universalidade – que a 

possibilita ser mobilizada por diferentes discursos ou cadeias de equivalências. Aqui, tão 

somente,se vai analisar o potencial contra-hegemônico de sua inserção em duas dessas cadeias 

(MST e EFM) que dialogam com o campo da EP, e eventualmente captar o que tais 

experiências têm a ensinar ao referido campo ou ambiente.  
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Para os sujeitos da Educação do Campo3, a necessidade de criar conexões entre 

espaço-tempo, promovendo um diálogo de saberes, tem-se mostrado mais evidente. Entende-

se, para além de quaisquer conteúdos específicos que venham a ser mobilizados, que o que 

define ou não a alternância como elo de uma cadeia de equivalências contra-hegemônica é a 

forma como nela se articulam espaço-tempo no diálogo entre o saber empírico e teórico. Teria 

assim de haver uma radical incorporação das vivências sociais, políticas e culturais ocorridas 

nos tempos e espaços extraescolares, como práticas educativas a serem tomadas como parte 

efetiva do percurso formativo. A cadeia de equivalências se organiza como espaço que se 

desloca e se contrapõe aos espaços sociais inseridos em uma lógica diferencial: promove, 

assim, uma abertura de mundo – um ambiente narrativo – e daí sua dimensão ontológica. 

A vagueza conceitual da alternância possibilita articulações diversas, desde diferentes 

abordagens políticas e pedagógicas. Desse modo, tanto o campo da educação popular como o 

campo da educação escolar hegemônica, podem mobilizar a“alternância” como parte de suas 

cadeias de equivalências que se deslocam por meio de significantes flutuantes. Laclau (2013, 

p.227) afirma: “as fronteiras são instáveis e em processo de constante deslocamento.” 

 

2.3Educação como dispositivo e construção de cadeias de equivalência por meio da 

alternância nas experiências do MST e da EFM 

 

O fim da década de 1970 e o início dos anos 1980 fizeram eclodir do campo e das 

periferias urbanas gritos e bandeiras que atualizaram as pautas sociais fazendo surgir novos 

sujeitos e novos espaços que apontavam uma expansão da luta social para além do chão da 

fábrica. Como afirma Gohn (2010), tal fato passa a configurar, na cena social, espaços antes 

não tão evidenciados como as favelas, as ruas, etc., o que transformou a educação popular em 

uma das variadas frentes dessas novas formas de luta. Mesquita (2009) alerta para a 

necessidade de reconhecer que novos sujeitos – mulher, jovem, gay, hip-hop, sem-terra, sem- 

teto, desempregados – requerem novos espaços políticos (periferia urbana e rural, centros 

urbanos ocupados nas noites, escolas, igrejas, centros sociais urbanos, associações de 

moradores, e outros), ou seja, os sujeitos não se forjam de maneira dicotômica à materialidade 

do social. 

                                                           
3 O termo Educação do Campo surge nos anos 1990, ganhando maior visibilidade após o I Encontro de 

Educadores da Reforma Agrária 1997 e a I Conferência por uma Educação Básica do Campo em 1998. 
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O clima de abertura política vivido nos fins dos anos 1970 propiciou o surgimento de 

novos espaços políticos que brotam do cotidiano das mais diversas práticas sociais. Assim, 

ensina Sader (1988, p. 210): 

 

as ‘lutas do dia-a-dia’ eram o aprendizado da cidadania, o modo pelo qual 
pensavam suas privações enquanto injustiças que poderiam ser sanadas se as 
pessoas injustiçadas se dispusessem a lutar por seus direitos. Elas brotavam 
das queixas do cotidiano, regadas por informações sobre modos possíveis de 
mobilizar-se para alterá-lo.  

 

Essa mudança no cenário sociopolítico representa novos desafios no que tange aos 

perigos de absorção da EP como momento de um jogo nacional de significações. Tal 

percepção leva a se concordar com Gohn (2010), que identifica nesse contexto a necessidade 

de atualizar a discussão sobre a relação entre movimentos sociais e educação na América 

Latina. Para se acercar desse desafio, procura-se discutir os corolários dos “usos” da 

alternância nas duas experiências ora pesquisadas para o campo da educação popular. 

Entende-se que as narrativas em torno da formação de militantes do MST e da EFM 

articulam, por meio da alternância, no fim da década de 1980, uma série de valores políticos e 

educativos que se desprendem como elementos no contexto histórico em tela. Pode-se captar 

a construção dessas narrativas pelo conceito laclauniano de cadeias de equivalências vis-à-

visa caracterização da alternância como “significante flutuante”, ou seja, aquele cujo sentido é 

disputado por diferentes cadeias de equivalência (LACLAU, 2013, p. 228). Tais cadeias, para 

que ganhem efetividade social – impossibilitando a integração da alternância como momento 

do sistema educativo hegemônico –, têm uma necessária dimensão material ou 

extralinguística, porque a alternância, desde a perspectiva contra-hegemônica aqui assumida, 

deve trazer, como dito acima, a doxa para o centro do fazer educativo, desafiando o que 

Bolívar Botia chama de “modo paradigmático de conhecimento”.4 Uma verdadeira troca de 

saberes, não raro tensa, nesse sentido deve partir do reconhecimento e legitimidade dos 

espaços sociopolíticos de que se falou acima, articulando diferentes regimes de significação 

(instituições discursivas). 

Tal abordagem promove um rompimento com a forma escolar, que, de acordo com 

Canário (2005), investe no princípio da revelação (o mestre ensina ao aluno ignorante). Tal 

perspectiva torna a educação parte de um aparato de controle e adestramento para a vida 

                                                           
4 Estudos “cuja análise” procede de “tipologias paradigmáticas, taxonomias ou categorias, para chegar a 

determinadas generalizações” sobre o que está sendo estudado (BOLÍVAR BOTIA, 2002, p. 12, tradução 
nossa).  
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social (ILLICH, 1977, p.21), o que caracteriza a educação como parte de um “dispositivo”. A 

definição de educação como um dispositivo busca-se em Agamben (2009, p. 29) que, partindo 

de Foucault, afirma: “O dispositivo tem sempre uma função estratégica concreta e se inscreve 

sempre numa relação de poder.” Ampliando a noção de instituição discursiva em 

Maingueneau, o dispositivo é um sistema de regras discursivas, institucionalmente 

estabilizado, portanto, delimitador do que é ou não factível de enunciação. 

 

Generalizando posteriormente a já bastante ampla classe dos dispositivos 
foucaultianos, chamarei literalmente de dispositivo qualquer coisa que tenha 
de algum modo a capacidade de capturar, orientar, determinar, interceptar, 
modelar, controlar e assegurar os gestos, as condutas, as opiniões e os 
discursos dos seres viventes. Não somente as prisões, os manicômios, o 
Panóptico, as escolas, a confissão, as fábricas [...],cuja conexão com o poder 
é num certo sentido evidente, mas também a caneta, a escritura, a literatura 
[...] e– por que não – a própria linguagem que talvez é o mais antigo dos 
dispositivos. (AGAMBEN, 2009, p.40-41). 

  

No ensinamento de Agamben (2009), conclui-se que tudo, que de alguma forma, 

oriente, determine e assegure práticas, comportamentos e opiniões, é dispositivo. Há aqui 

também uma aproximação com a definição de discurso, que não pode ser entendida sem que 

se traga à tela a relação entre o significado e o sentido das palavras. Burity (1999, p.7, grifo 

do autor) afirma que: “a existência (objetiva) de qualquer objeto está sempre já involucrada, 

ou melhor, investida de um sentido relativo à posição que ocupa num sistema de diferenças.” 

Assim, o discurso da educação, para produzir sentido (ser), precisa promover sutura, 

fechamento, exclusão (LACLAU, 1993, p.152), que será sempre ameaçado pelo excluído, que 

representará uma ameaça a essa zona de conforto gerada pela sutura. Assim, como antevisto 

na seção anterior, se o “momento” representa o fechamento do discurso, este último sempre é 

ameaçado por um exterior radicalmente excluído, fazendo com que não ocorra um completo 

fechamento do social. Como lembra Laclau (1993, p. 152, tradução nossa): “o momento da 

sutura final nunca chega.” Isso dá margens, nas suas palavras, para a compreensão de que 

“nãohaverá descanso no sétimo dia”, pois toda configuração social é uma configuração 

significativa ameaçada por um exterior; o que torna a educação um dos grandes palcos de 

representação do ato criador de um povo, de um Estado e possibilita conformar a cultura local 

nos parâmetros de uma narrativa nacional.  

A educação é um espaço privilegiado da formação do cidadão republicano; “ensina a 

história e a geografia da nação” (DUBET, 2011, p. 291). Combinando elementos da cultura 

local com valores da pátria, a escola tornou-se o espaço que treina o cidadão para exercer a 
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defesa e a pertença à República. Estabelecendo um encadeamento de fatos agenciados em 

forma de uma sequência histórica temporal naturalizada, que dá vida a uma narrativa 

hegemonizada. 

Em sua análise, Agamben (2009) apresenta uma relação entre os seres viventes 

(substâncias) e os dispositivos. Dessa relação resulta o fato de que o sujeito não existe sem 

mediação com o meio e com outros sujeitos; ele é em função da relação que constrói com os 

dispositivos o que o torna único (singular) e capaz de manter uma relação com múltiplos 

processos de subjetivação: o aluno na relação com a escola, com o clube de futebol, com o 

grupo do cursinho profissionalizante que frequenta, com o grupo do barzinho no fim semana, 

é o mesmo sujeito em uma relação com uma infinidade de dispositivos que, por sua vez, 

fazem, moldam o comportamento do ser no interior dos grupos e organizações sociais. 

 

De fato, todo dispositivo implica um processo de subjetivação, sem o qual o 
dispositivo não pode funcionar como dispositivo de governo, mas se reduz a 
um mero exercício de violência. Foucault assim mostrou como, numa 
sociedade disciplinar, os dispositivos visam, através de uma série de práticas 
e de discursos, de saberes e de exercícios, à criação de corpos dóceis, mas 
livres, que assumem a sua identidade e a sua ‘liberdade’ de sujeitos próprios 
do processo de assujeitamento. (AGAMBEN, 2009, p.46). 

 

O processo de subjetivação liga-se, também, à relação entre o indivíduo e a 

coletividade, o grupo social no qual ele exerce sua militância, sua ação. Nessa relação se dá o 

processo de subjetivação em que o indivíduo assume uma verdade, um programa de vida, 

fazendo de si mesmo um novo sujeito por meio da relação com uma ideia que passa a assumir 

como sua. Badiou (2012, p. 143) adverte que, por meio da “incorporação”, o sujeito se 

oferece como corpo militante de uma ideia: “A história, inclusive como reservatório de nomes 

próprios, é um lugar simbólico [...] A função dessa ideia é sustentar a incorporação individual 

na disciplina de um processo de verdade.” 

Essa incorporação ocorre no espaço social, em uma determinada localização 

(BADIOU, 2012). Dessa forma, ao se fazer referência ao princípio da alternância no MST e 

na EFM,significa referir-se à espacialidade do social, o locus de cada uma das duas 

experiências educativas que se articulam no campo da educação popular. O discurso 

educativo contra-hegemônico do MST e da EFM ocupam, como cadeias de equivalências 

alternativas a partir do significante flutuante “alternância”, um espaço próprio na (e não 

inteiramente coincidente com a) cadeia “equivalencial” da EP. Laclau (2013, p.195) adverte 

que um significante vazio de sentidos, livre para articular uma pluralidade de demandas, 
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constitui e expressa uma cadeia de equivalências. Comprovando, como afirma ele, que uma 

cadeia “equivalencial” está sempre no limite da “subordinação e da autonomização”. Ao se 

inserirem na cadeia “equivalencial” da EP, tanto o MST como a EFM, acabam por se 

assumirem como parte dela, adotando os elementos universalizantes dessa cadeia, embora não 

se desprendam por completo de sua particularidade, que é o que lhes confere diferença dentro 

da cadeia de equivalência. 

O discurso contra-hegemônico da EP existe por estar ameaçado pela educação 

hegemônica e cria equivalências em torno de si. Pinto (1999) chama a atenção para a 

complexa rede de sujeitos existentes desde o século XX; dentre eles, localiza-se a educação 

popular. 

O princípio metodológico da alternância seria um momento na Pedagogia da 

Alternância (a se estudar mais detidamente no capítulo 2) que passa a se configurar como 

elemento, uma vez que alçado à condição de elo “equivalencial” em várias experiências no 

campo da EP, entre elas a do MST e da EFM. Dessa maneira, a alternância na EP torna-se um 

conceito que adquire inúmeros significados e quanto mais experiências vivenciem seus 

princípios, mais a cadeia tende a crescer, ampliar-se e modificar o conceito que se esvazia de 

seu significado inicial/particular. Isso faz com que a lógica “equivalencial” da cadeia se 

enfraqueça na medida de seu crescimento. Os elos “equivalenciais” se esmaecem de maneira 

que a alternância se abre (flutua) para fazer parte de cadeias “equivalenciais” outras, como é o 

caso do MST e da EFM. 

O espaço social e a metodologia serão determinantes para se compreender como certa 

experiência articula espaço-tempo em seu fazer educativo. Segundo Mesquita e Nascimento 

(2014, p. 1.071), metodologia é “uma dimensão no processo de estruturação do social”, ela 

diz respeito a como os sujeitos se movem para obter determinados fins. Assim, ela acaba por 

perpassar a finalidade do ato educativo e a espacialidade do social. A metodologia apontará o 

entendimento de alternância e o sentido dela vivenciado no MST e na EFM. Constrói, assim, 

uma triangulação com o projeto de educação e o espaço social que também compõe a 

educação. Em conjunto, a metodologia e a espacialidade onde se vivencia a alternância é 

determinante para conferir sentido contra-hegemônico a determinado fazer pedagógico 

assumido como “alternância”. 

A educação atua no meio social ligado aos projetos de vida, anseios de ascensão 

social, de reconhecimento; enfim, ligado a esse dispositivo, está diretamente a fantasia de que 

estudando se consegue “mudar de vida”. Voltando à tese de Agamben, sem que 

necessariamente haja um princípio ordenador, a educação se põe nesse papel de um 
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dispositivo que molda comportamentos. Na entrevista feita com Francisco em 2014,5ele 

destaca o importante papel que tem a Educação como um tentáculo do Estado no meio dos 

grupos sociais, ao afirmar: “A educação é um meio para que o Estado treine força de trabalho 

para alimentar as necessidades das grandes empresas.” O que tangencia com a argumentação 

de Mesquita (2014) sobre a relevância da espacialidade do social no ato educativo. 

Encontra-se aí a força da atuação da educação como dispositivo. Independentemente 

do regime político, a educação escolar é uma atividade regida pelo, e com, controle direto do 

poder hegemônico. Na relação com tal dispositivo, o sujeito vai treinando sua relação com o 

mundo do trabalho, com a competição pelo melhor lugar, vai descobrindo-se consumidor. Em 

sua relação com o dispositivo, o sujeito vai descobrindo o prazer de pertencer a tal grupo 

social; aí também está a função do dispositivo. 

A educação como um dispositivo é também parte de um contexto que envolve: o lugar 

ocupado pelos sujeitos (professor, educando), as relações de poder entre eles, o lugar de fala 

de cada um na educação, a posição em que se colocam as carteiras escolares e a mesa do 

professor, tudo isso se liga ao ritual da educação, ao discurso como totalidade estruturada em 

Laclau. A articulação de todos esses pontos é o Discurso/dispositivo, que se põe como uma 

indissociável ligação entre as dimensões linguística e extralinguística.  

Uma formação discursiva compõe-se então dos vários “elementos” que estão postos 

em uma cena, desde os aspectos linguísticos à ação propriamente dita. Tudo o que se passa no 

universo da educação relaciona-se com a formação discursiva hegemônica na educação.     

 

Nossa análise rechaça a distinção entre práticas discursivas e não discursivas 
e afirma que: a) todo objeto se constitui como objeto de um discurso, na 
medida em que nenhum objeto está à margem de toda superfície discursiva 
de emergência; b) que toda distinção entre os aspectos lingüísticos e práticos 
(de ação) de uma prática social são distinções incorretas, ou melhor devem 
ter lugar como diferenciações internas de produção sociais de sentido que se 
produz sob a forma de formação discursiva.  (LACLAU; MOUFFE, 1987, p. 
179). 

 

Com o conceito de formação discursiva, amplia-se a análise da educação como 

dispositivo, conferindo a nossa narrativa a possibilidade de inúmeras configurações 

performáticas que apenas ganham sentido no contexto em que estão inseridas. Assim, entre o 

narrador e seu auditório, estabelecem-se inúmeras conexões (RICOUER, 1994) que levarão a 

novas articulações e leituras, fazendo surgir novas articulações.  

                                                           
5 Nome fictício de professor da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) que atua como educador nos cursos das 

EFM. 
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O signo “educação popular” em nossa narrativa é alçado à função de “ponto nodal”.Na 

Teoria do Discurso (TD), atribui-se essa definição à força social que, em uma determinada 

disputa, assuma a função de significar uma totalidade anulando as diferenças e criando 

equivalências em torno de si. O desafio, ao estudar as experiências de formação de militantes 

do MST e da EFM, é abstrair, nesse contexto, o potencial contra-hegemônico da alternância 

nas cadeias inauguradas pelo MST e pela EFM no campo da EP.  

Na ampla lista das experiências de educação, articulam-se inúmeras práticas 

educativas ancoradas nos movimentos sociais, que alimentam “uma rica experiência 

pedagógica que funciona como um manancial subterrâneo que alimenta novas práticas” 

(STRECK, 2010, p. 302).   

Assim, o princípio da alternância chega ao Brasil em um contexto de opção pelos 

pobres vivido por setores da Igreja Católica Romana, que encontra sua ancoragem nos 

documentos do magistério da Igreja Romana, o que difere de seu contexto de surgimento na 

Europa dos anos 1930. Os sujeitos do ato educativo são diferentes nos dois contextos, 

consequentemente há também mudanças na finalidade do ato educativo, o que adverte para se 

abrirem várias interpretações/investimentos sobre “alternância”. 

No caso aqui, trata-se de experiências de educação que se inscrevem no campo da EP 

que têm um período de emergência nos anos 1970-1980 (MESQUITA, 2013) marcado por um 

profundo ecletismo sobre sua definição (FALEIROS, 2005; PAULO NETTO, 2002); por um 

arrefecimento nos anos 1990, causado pelo fortalecimento da hegemonia neoliberal. A 

primeira década do século XXI marcou-se por uma rearticulação de práticas contra-

hegemônicas no âmbito da educação popular. A tentativa de fechamento/sutura no discurso da 

educação como totalidade discursiva (LACLAU; MOUFFE, 1987) é ameaçada pelos 

elementos excluídos (educação popular) da educação contra-hegemônica. 

No campo da EP, a alternância faz parte de uma cadeia de equivalências que se 

expande e à medida de sua expansão, enfraquece os elos da mesma cadeia. A alternância 

passa a se configurar, então, como um elemento (significante flutuante) que se desprega de 

uma lógica diferencial mobilizando outros agentes com suas cadeias de equivalências 

alternativas, como é o caso do MST e da EFM. 

A espacialidade do social é onde ocorrem as tensões do fazer pedagógico. Assim a 

articulação entre a metodologia e os espaços que albergam o ato educativo define o horizonte 

de significação da experiência educativa (finalidade). No espaço social dos movimentos 

sociais, o signo alternância investe-se de diversos significados, assumindo uma representação 

tendente ao universal (vazia), mas carregada de significações que ganham sentido concreto na 
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particularidade de cada experiência. Para as duas propostas de educação em tela (MST e 

EFM), a alternância tem definições distintas, a temática do tempo-espaço e suas articulações 

no fazer pedagógico ocorrem de forma diferente. Assim o universal, que emergiu de um 

particular (princípio da alternância na década de 1930 na França), só pode ser entendido 

novamente no particular, no exercício concreto e contextual do fazer educativo. 

Para se compreender essa articulação entre o universal e o local, usam-se duas 

definições de Laclau (2011), a saber, metáfora e metonímia. Segundo ele, a metáfora – 

aproximação/fusão de imagens sem que elas tenham quaisquer vínculos naturais – tem 

ancoragem no universal, no vazio de um significante que se desloca da sua particularidade, 

sendo objeto de identificação de outras tantas demandas. Assim, ao pronunciar “alternância”, 

ocorre a noção de articulação espaço-tempo na experiência educativa, mas tal articulação 

pode assumir distintas direções, distintos telos. O modo como se verifica essa articulação liga-

se à contiguidade e à contingência como é construído pela metonímia. A metáfora da 

alternância então, para ter efetividade, carece de um campo de discursividade para ocorrer 

(um ambiente metonímico; nossa dimensão da espacialidade por meio das cadeias de 

equivalência).  

O interessante do princípio da alternância é que, articulando diferentes espaços, funde 

diferentes ambientes metonímicos, desestabilizando os diversos valores (momentos) dos 

espaços articulados –saber empírico e científico, autogestão da experiência educativa, etc. 

Essa particularidade, esse modus operandi da alternância, chama a atenção para a importância 

constitutiva da espacialidade (ambiente metonímico) no ato educativo: ao articular diferentes 

espaços, evidenciam-se as demandas por um constante investimento político-ideológico na 

construção de unidades ou continuidades.     

Isso cria uma ligação entre o sentido mais distante e esvaziado das primeiras 

interpretações de “alternância” e as substituições metafóricas mais recentes, as quais só 

vigorariam mediante a construção de metonímias em cadeias de equivalência, como é o caso 

do MST e da EFM. Atribuindo novos significados ao signo alternância, ocorre, 

potencialmente, uma ligação entre metáfora e metonímia gerando unidade do campo 

discursivo sobre o caráter contra-hegemônico da alternância. 

Em Laclau (2011, p.196), há uma tensão entre metáfora e metonímia e na mesma 

proporção uma inseparabilidade entre as duas. O que faz com que “contigüidade (metonímia) 

e analogia (metáfora) não sejam indiferentes uma da outra, mas dois polos de um continuum”. 

Ora, a cadeia de equivalência da educação popular vai ampliando sua rede de articulação, o 
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que demanda e gera a vacuidade de “alternância”, e nessa flutuação é que se podem criar 

equivalências.  

Essa vacuidade ocorre porque as cadeias “equivalenciais” não têm um telos
6imanente, 

o que lhes abre possibilidade de criar outras cadeias. Assim a cadeia da educação popular 

acaba servindo de solo fértil de onde brotam cadeias como as que ora se estudam.A 

alternância vivida no Brasil tem sua “origem” aparente na Pedagogia da Alternância, uma 

experiência particular que surgiu na França nos idos 1930. A PA está ancorada no discurso da 

inclusão escolar de jovens do campo, configurando esse significado como expressão de sua 

analogia. Por outro lado, as diferentes interpretações/leituras sobre o princípio da alternância 

configuram-se como atos de transgressão.  

A EFM e o MST, que estão na cadeia da Educação Popular, acabam por provocar 

substituições metafóricas que criam outras imagens e vivências aos princípios da PA, 

configurando aí uma disputa de sentidos em torno da alternância.À medida que a cadeia de 

equivalências da EP se expande, aumentando a quantidade de experiências particulares que 

investem no significante alternância, menor será sua capacidade de fixar-se em uma luta 

concreta por um objetivo (o discurso “inaugural” da PA na França) mais evidente, pois este se 

dilui com a ampliação da referida cadeia. O que, por um lado, representa seu sucesso, seu 

crescimento, revela, por outro, seu ponto de fragilidade, o arrefecimento (estratégico) de seus 

objetivos, porque,conforme visto, outras cadeias com distintostelos são formadas como 

corolário da expansão de uma cadeia prévia. 

Coaduna-se, portanto, com a visão de Mendonça (2008) de que a ampliação da cadeia 

também representa seu enfraquecimento, embora represente sua capacidade de articular novos 

agentes sociais com a narrativa (metonímia) em construção. Isso torna inevitável e constante a 

criação de enredos, emaranhando, como nos fios de um tear com as linhas da equivalência e 

da diferença, os valores que circulam na sociedade. Segundo Ricoeur (1994), a articulação de 

novos agentes liga-se à capacidade de convencimento do público-alvo da narrativa. 

 

                                                           
6 Laclau (2011, p. 195) afirma: “em certo sentido a metáfora é o telos da metonímia.” Ou seja, o que lhe atribui 

sentido. Não seentenderia uma sem outra, o que remete novamente à necessidade da transgressão, como ato de 
caráter revolucionário.  
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2.4 Educação popular como contradispositivo: da identificação das cadeias de equivalência à 

tríplice mimese de Paul Ricoeur  

 

As substituições metafóricas em torno de alternância, como afirmado anteriormente, 

carecem de um ambiente metonímico (narrativo) que lhe confira verossimilhança, garantindo-

lhe materialidade, ou seja, efetividade social. Não se poderá analisar seu potencial isolando-a 

como parte (diferença) de um discurso, mas sim observando as relações que ela estabelece 

com outros valores e agentes sociais. Se se considerar a vacuidade do significante “Educação 

Popular”, pode-se identificar em torno dela um conjunto de substituições metafóricas, 

podendo, por exemplo, ser associada a participação popular, horizontalidade de relações, 

diálogo de saberes, diferentes loci da educação, etc. 

Na direção de Laclau, entende-se que a metáfora funciona à proporção que a 

substituição acionada ganhe factibilidade nas relações, no fazer pedagógico, no acontecer do 

ato educativo no espaço social. A metáfora opera, então, como um telos, uma porta de 

abertura que transgride arranjos metonímicos prévios, mas que apenas produz sentido efetivo, 

ganhando legitimidade na medida em que se inauguram esteios metonímicos. Nesse contexto, 

Laclau (2011, p.195) afirma: “em certo sentido se pode dizer que a metáfora é o telos da 

metonímia, o momento em que a transgressão das regras de combinação, ou seja, as regras 

metonímicas, atingiu um ponto em que não tem volta.” Quando as experiências educativas de 

formação de militantes do MST e da EFM constroem narrativas que evidenciam e legitimam a 

associação de determinados valores, como substituições metafóricas à alternância, elas dão 

materialidade a uma cadeia de equivalências que podem romper mais ou menos – 

independentemente do sentido político efetivo que essa operação venha a assumir – com a 

lógica diferencial que constitui o campo de discursividade da EP.  

Esse jogo de tensões entre diferença e equivalência no campo de discursividade da EP 

não se verifica à parte da forma escolar hegemônica que, como dispositivo vinculado a uma 

lógica diferencial mais ampla na sociedade, tende ao controle, à regulamentação de toda vida 

social,  educação popular inclusive. Para que esse controle ocorra, a educação hegemônica 

necessita criar uma unidade, uma totalização do social (LACLAU, 1983) em uma relação 

sintagmática de contiguidade/linearidade. Essa unidade –no sentido do exercício de sua 

hegemonia –ancorada em uma narrativa mais “ampla” que a EP, tende a interpelar esta última 

como um momento de seu discurso, reduzindo quaisquer cadeias de equivalência que aí 

venham a se forjar (MST, EFM) ao telos linear de sua narrativa. 
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Concorda-se, nesses termos, com Illich (1977), para quem “a educação baseada na 

escolarização torna-se fonte de um duplo processo de alienação, separando a educação da 

realidade e o trabalho da criatividade”. O telos da educação escolarizada – assentada em 

valores como o controle social, separação e superioridade do saber científico em detrimento 

do saber empírico, desqualificação de múltiplos loci do saber – é ameaçado em sua 

contiguidade, metonímia, pelas necessidades locais e pelas inúmeras compreensões do que 

deva ser o ato educativo.  Isso configura por si conflito entre a universalidade de uma noção 

de escolarização descolada da vida e as necessidades reais vividas pelas comunidades.  

A comunidade, o movimento social, os setores progressistas das Igrejas Cristãs, que se 

movem por dentro da cadeia de equivalências da EP, acabam por criar fissuras nessa 

formação discursiva, desvencilhando-se de sua força diferencial e passando a se caracterizar 

como elemento. Abre-se, então, a possibilidade de se inaugurarem, como contradispositivos, 

espaços sociais em que a ação educativa esteja organicamente relacionada com as vicissitudes 

dos coletivos educados, descolando-se das amarras dos processos de escolarização.  

 
E se consagrar (sacrare) era o termo que designava a saída das coisas da 
esfera do direito humano, profanar significava restituir ao uso livre dos 
homens [...] Mas aquilo que foi ritualmente separado pode ser restituído pelo 
rito à esfera profana. A profanação é o contradispositivo que restitui ao uso 
comum aquilo que o sacrifício tinha separado e dividido. (AGAMBEN, 
2009, p.45, grifo do autor). 

 

A dimensão analítica da espacialidade serve então de apoio para compreender a 

profanação/contradispositivo uma vez que a articulação entre o fazer pedagógico dos agentes 

e a finalidade do ato educativo ocorre no cotidiano específico (particular) que ganha 

materialidade nos vários loci da educação. A vinculação ou não entre o “ser”– visto aqui pelo 

ângulo de sua contingência – e o agir entre os sujeitos e os ambientes onde habitam é que 

possibilita definir ou não uma profanação/contradispositivo. 

Nas formações, debates e avaliações das práticas de educação de setores como MST e 

EFM, pautam-se temas como relações humanas, conflitos locais, funcionamento dos grupos 

produtivos, entre tantos outros. Essas questões evidenciam a experiência local e a organização 

dos espaços sociais onde ocorre tal experiência.   

A educação nesses espaços ou contradispositivos pode envolver, em uma cadeia de 

equivalências, inúmeras demandas, por exemplo, a “qualidade” da educação, a 

horizontalidade nas relações de poder, o empoderamento da comunidade em relação à escola, 

a questão de gênero, a alternância, a ligação entre episteme e prática, etc. Ante essas 
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demandas, a EP se demonstrará um ambiente mais ou menos propício para o agenciamento de 

uma cadeia de equivalências, conferindo a elas,uma lógica articulatória e os elementos que 

tornam possível a inteligibilidade ou unidade narrativa – que fica precária na medida de sua 

expansão – de uma “pluralidade de demandas”(LACLAU, 2013, p.195). O surgimento dessa 

unidade, metonímia, como se tem visto, não é natural, mas construída retórica e 

politicamente. Ou seja, ela ocorre pela articulação de fatos, sujeitos e cenários na narrativa, 

representando o que Ricoeur (1994,p.201) chama de “intriga”. O que dá sustentação à intriga 

são os fatos nos quais os sujeitos estão envolvidos como sujeitos do fazer; como narradores. 

Os fatos ganham status, reconhecimento, em razão de seidentificarem com demandas que se 

tornam públicas. Assim, na construção da narrativa, é que se entrelaçam os conceitos de 

demandas e intrigas, como aparecerá ao longo desta pesquisa.  

Na educação popular dos anos 1970 e início dos anos 1980, significantes como 

democracia, defesa dos direitos humanos, liberdade de expressãoeram demandas políticas não 

atendidas, portanto elementos a serem articulados em uma miríade de cadeias de 

equivalências emergentes. Isso se relaciona com o caráter potencialmente vazio desses 

significantes. Laclau (2011, p.72) afirma: “o significante vazio não é um ser que tenha 

efetivamente se realizado, mas que é constitutivamente inacessível.” Sendo assim, o 

significante vazio é fundamental para a compreensão de ponto nodal, pois ele cria a 

possibilidade de “articular a equivalência dos significados de diferentes elementos de um 

discurso” (DIAS; LOPES, 2009, p. 85). As inúmeras compreensões que têm os movimentos 

sociais, as igrejas progressistas, de “democracia”, “direitos humanos”, entre outros, 

possibilitaram diferentes e inúmeras equivalências dentro da EP. 

Nos anos 1990 e na primeira década do século XXI, algumas das demandas da EP, 

como é o caso da alternância, passaram a fazer parte até mesmo dos cursos de graduação 

ofertados por meio de convênios com o governo federal, como é o caso do Programa Nacional 

da Educação na Reforma Agrária (Pronera), como destaca Silva (2013).   

Porém, a demanda por alternância, por um lado incorporada pelo discurso 

hegemônico, é também disputada pelas inúmeras experiências do campo da EP, gerando uma 

disputa por significação de caráter indecidível, uma vez que opera na tensão entre lógica da 

diferença e da equivalência (LACLAU, 2013, p.195).  

Para o MST e a EFM, a alternância articula diversos tempos pedagógicos, que ganham 

materialidade na vivência dos grupos constituídos por estudantes e até mesmo por 

professores. Porém, como se verá em mais detalhes nos capítulos que se seguem, a 

compreensão acerca de tal princípio é diferente nas duas experiências. Para o MST, na 
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vivência há de se empregar uma intencionalidade que conduza em certa medida o tempo 

dentro de um programa pré-configurado, ao passo que, para a EFM, os tempos são vividos e 

planejados com uma ampla participação dos educandos. Ocorre aqui um deslocamento de 

sentido no que concerne à compreensão de cada experiência do que venha a ser a vivência dos 

tempos. Esse deslocamento de sentido, que se evidencia na inserção do significante 

alternância em diferentes lógicas “equivalenciais”, pode ou não possibilitar a efetividade de 

novas formas de lidar com o princípio por meio da articulação com valores pedagógicos 

agregados ao fazer pedagógico da EFM e do MST. Nesse ponto é que se tem a possibilidade 

de ligar a ampliação da cadeia de equivalências (LACLAU 2011) com as novas intrigas 

(RICOEUR, 1994). 

A construção da intriga imprime certa estrutura/inteligibilidade (contiguidade 

metonímica) à narrativa que constrói a cadeia de equivalências. No assentamento, na periferia 

urbana, diferentes loci da produção do saber constituem-se como espacialidades onde 

interagem os sujeitos por métodos que se referem às finalidades educativas. Forjam-se então 

novas interpretações do que seja a alternância. Esse terreno do cotidiano configura o que 

Ricoeur define como mimese I, o momento do pré-configurado. O terreno da possibilidade do 

social é o espaço onde há pré-configuração. 

 

Vê-se qual é, na sua riqueza, o sentido de mimese I: imitar ou representar a 
ação, é primeiro, pré-compreender o que ocorre com o agir humano: com sua 
semântica, com sua simbólica, com sua temporalidade. É sobre essa pré-
compreensão, comum ao poeta e a seu leitor, que se ergue a tessitura da 
intriga e, com ela, a mimética textual e literária [...] A despeito da ruptura 
que ela institui, a literatura seria incompreensível para sempre se não viesse 
a configurar o que, na ação humana, já figura. (RICOEUR, 1994, p. 101, 
grifo do autor).    

 

Na mimese I, atuam agentes sociais que representam ou imitam a ação. No caso aqui, 

o MST e a EFM são agentes que atuam em situações sobre as quais têm um conhecimento 

prévio. Ambos formulam suas estratégias de ação, que estão ligadas à finalidade do ato 

educativo e articulam a metodologia, o fazer e o como fazer. Essa representação tem uma 

semântica, um significado, que se liga a uma simbologia que confere sentido a uma ação e 

que, por sua vez, ocorre em um tempo.  

Assim, tanto o MST como a EFM, têm pré-conhecimento do que querem como ato 

educativo, que ganha materialidade na finalidade do ato educativo e no fazer desse mesmo ato 

educativo. Contudo, o pré-conhecimento não isenta essas organizações da diversidade de 

possibilidades existentes e dispostas em seu cotidiano.  
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No cotidiano, mais que o conhecimento prévio, é preciso contar com a possibilidade 

de criar por meio do contato com a realidade. Os envolvidos articulam um prévio 

conhecimento sobre alguns aspectos da vida nos espaços sociais onde atuam (favela, 

assentamento, acampamento). Para qualificar a atuação, é preciso contar com a criatividade 

dos agentes sociais, pois a realidade não é estática nem se movimenta por si própria. Laclau 

(2013) alerta que a realidade não tem um telos, que mesmo quando se tenta atribuir aela um 

sentido, este se modifica de acordo com as demandas que surgem no cotidiano. 

No cotidiano, surgem os fatos, que ocorrem nos cenários, e para isso, é preciso que 

existam sujeitos. Esse agenciamento de fatos e sujeitos ocorre na intriga (aquilo que estrutura 

e imprime inteligibilidade a uma narrativa). Para que se possa explorar essa riqueza do 

cotidiano, então, é preciso localizar as intrigas na narrativa. Tal procedimento metodológico 

permite analisar empiricamente os discursos, observando como se tornam eles ambientes mais 

ou menos férteis à criatividade. Na intriga, os sonhos, os desejos, os projetos, ou seja, a 

finalidade do ato educativo se encontra com a vida. O que quer dizer que o futuro se encontra 

com o presente, os quais que se ligam à finalidade do ato educativo. Esse encontro ocorre no 

campo prático da mimese I.  

Ricoeur (1994) define mimese como a arte de representar, que é marcadamente 

dinâmica, o que a configura como uma imitação aberta à criatividade. A mimese não é apenas 

um representar, um imitar. Para compreender a mimese, faz-se necessário compreender 

muthos (tessitura da intriga).  

 

De um lado, encontrei no conceito de tessitura da intriga (muthos) a réplica 
invertida da distentio animi de Agostinho. Agostinho sofre a coerção 
existencial da discordância. Aristóteles discerne no ato poético por 
excelência – a composição do poema trágico – o triunfo da concordância 
sobre a discordância. [...] Por outro lado, o conceito de atividade mimética 
(mimese) colocou-me no caminho da segunda problemática, a da imitação 
criadora da experiência temporal viva pelo desvio da intriga. Esse segundo 
tema é dificilmente discernível do primeiro em Aristóteles, na medida em 
que a atividade mimética tende, nele, a confundir-se com a tessitura da 
intriga. Só desenvolverá, pois, sua envergadura e conquistará sua autonomia 
na seqüência desta obra (RICOEUR, 1994, v. 1, p. 55-56, grifo do autor). 

 

Se a mimese não é apenas um imitar a realidade, ela é também, como as cadeias de 

equivalência que se forjam por meio de telos inaugurados pelas metáforas, uma ruptura, uma 

transgressão (RICOEUR, 1994). Segundo Ricoeur, a experiência que se dá pelo desvio da intriga 

possibilita ruptura e abertura para novas intrigas. Na narrativa da educação, a EP representa 

potencialmente–uma vez que não se deixe absorver como momento no campo da educação 
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escolar hegemônica– essa atividade produtora de novos enredos, que promove mudanças. A 

mimese passa assim do representar para o criar, que é diferente de duplicar, o que a torna aberta a 

novas ficções (RICOEUR, 1994). Essa possibilidade de não ser apenas representação e abrir-se a 

novos enredos Ricoeur denomina de mimèsepraxeôs(RICOEUR, 1994, v. 1, p. 60, grifo do 

autor). 

Contudo, “compreender uma história é compreender ao mesmo tempo a linguagem do 

'fazer' e a tradição cultural da qual procede a tipologia das intrigas” (RICOEUR, 1994, v. 1, p. 

91). Assim, a solução do conflito entre tempo efetivamente vivido, o tempo narrado e o tempo 

futuro encontra sua ancoragem na narrativa. A espacialidade do social, que possibilita 

infinitas articulações nas pedagogias do MST e das EFM (tempo vivido), encontra-se com o 

fazer educativo dos sujeitos (tempo narrado) e seus projetos pedagógicos. Esses últimos 

idealizam uma sociedade (tempo futuro) que, para ganhar efetividade – quando o futuro se 

confunde com o presente, indagando as tentativas de estabelecer um telos unilinear à história 

–, necessita da abertura de espaços, ou seja, da invenção de novas intrigas ou ambientes 

metonímicos.  

No tempo narrado, o saber pré-configurado encontra-se com a falta de objetividade do 

cotidiano, uma falha estrutural. Ali as intrigas tendem a criar redes, articular agentes, 

alargando a cadeia de equivalências por meio de demandas não atendidas. Isso é exatamente o 

que Ricoeur (1994) define como mimese II. 

Assim, as experiências localizadas, individualizadas, de agentes como MST e EFM, 

praticando princípios da alternância, passam a compor uma tessitura de intriga (abertura a 

novas intrigas, ampliação da cadeia de equivalência), e novas intrigas demandam nova 

inteligibilidade e nova temporalidade. 

Essa realidade pré-configurada que se orienta por princípios éticos, por um 

determinado modelo pedagógico, como é o caso das experiências em tela (mimese I), 

promovem alterações no significante “alternância” (mimese II), e esse processo não pode ser 

tomado como simples inclusão. Tais mudanças precisam ser reconhecidas, aceitas como parte 

de uma cadeia de equivalências que as referendam, mimese III. Esse momento do encontro da 

configuração, que é o momento da criação, com a reconfiguração, que dá legitimidade ao ato 

criador, é, segundo Ricoeur, o encontro entre a narração e o “leitor”, que ao ler o “texto” toma 

posições diante dele.  

A mimese e a intriga não estão dispostas como estruturas fixas, são dinâmicas e 

sofrem alterações de acordo com o atuar dos sujeitos. Desse modo, tendo em mente o caráter 

contingente da história, chega-se à compreensão de que a resposta à pergunta acerca de quais 
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seriam os parceiros e os inimigos dos sujeitos da narrativa depende muito das 

intencionalidades – conformadas pelas intrigas – desenvolvidas contextualmente. Chegando, 

assim,à cadeia de equivalências em torno da qual se movem a EFM e o MST.  

Os diferentes loci da educação como os grupos de trabalho, a convivência na 

comunidade ou no acampamento/assentamento, o sindicato, para o MST e para a EFM são 

alçados à condição de espaços pedagógicos. Nesses espaços a relação entre o tempo vivido e 

o tempo narrado ocorre como expressão da empiria produzida por meio da espacialidade do 

social. Essa relação em certa medida faz da educação uma experiência, potencialmente, 

contra-hegemônica, pois o que se promove nesse caso não é uma experiência de controle do 

social, mas sim uma abertura a novas conexões mediante a aproximação entre o saber 

empírico e a episteme.  

A mimese II é, assim, uma atividade produtora, o momento da configuração; nela a 

cadeia de equivalências da educação popular, em que se inscrevem a EFM e o MST, 

incorpora e provoca mudanças por meio de seu atuar. A dinâmica do funcionamento dos 

grupos e os elementos da PA vivenciados por ambos os segmentos sofrem alterações e 

ressignificações como se verá nos capítulos 3e 4. Nesse atuar/representar próprio dos sujeitos 

na narrativa também o conceito de EP sofre alterações vindo a assumir sentido diferente para 

cada sujeito. A intriga permite verificar como se realizam as práticas educativas efetivas dos 

sujeitos, enxergando seu dinamismo e as conexões que fazem. A atuação dos sujeitos nesse 

caso passa pela pedagogia vivida/experienciada.  

O campo da educação popular, onde surge a mimese II, abre espaço para que o 

agenciamento dos fatos, a organização dos segmentos por meio da observação das 

articulações estabelecidas por eles, inscreva a EFM e a PdM entre as práticas de educação 

contra-hegemônica, dando margem ao surgimento do que Agamben (2009) nomeia 

contradispositivo.  

Agamben (2009) propõe a elaboração de um contradispositivo como meio para alterar 

a relação com os dispositivos, em nosso caso, a forma escolar hegemônica. O 

contradispositivo é, segundo o autor, produto da profanação, da ação humana. A profanação 

seria o ato de subverter o sagrado, o não humano, tornando-o produto da ação humana. Em 

educação, seria criar espaços de uma educação contra-hegemônica. O contradispositivo 

permite outra maneira de construir contra-hegemonia: a estratégia política envolve a 

construção de espaços com relativa autonomia em relação ao Estado. Nesses espaços haveria 

maior plausibilidade para a construção de equivalências.  
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Então, construir práticas contra-hegemônicas não é construir práticas educativas como 

produto de uma formação discursiva saturada. É, ao contrário, investir na possibilidade de 

novas equivalências por meio de pontos nodaisquando, em um dado momento, um 

significante assume a função de totalidade. Agamben (2009, p. 45) afirma: “Pode-se definir 

religião [...] como aquilo que subtrai coisas, lugares, animais ou pessoas do uso comum e as 

transfere a uma esfera separada”; e a restituição daquilo que é subtraído verifica-se por meio 

da profanação. A EP, assim, deve criar intrigas, equivalências, práticas articulatórias. Porém a 

profanação não é produto da descoberta da essência, do princípio primeiro que separa 

sujeito/objeto, e sim da distinção entre ambos por meio da relação. Trata-se do dispor objetos 

para outras relações que não as ditadas pelas lógicas sociais hegemônicas, ampliando sua 

equivalência que ocorre como parte da espacialidade do social e traz para a cena novos 

sujeitos que articulam, de forma diferente, elementos da EP. 

Na condição de experiência contra-hegemônica, a EP torna-se possibilidade de uma 

prática educativa horizontalizada, com um projeto político-pedagógico que valorize o 

experiencial vivido no cotidiano das comunidades, dos assentamentos, das periferias. Isso 

pode vir a representar uma relação diferente com a construção do saber. 

A educação como contradispositivo deve dar conta de um desafio: libertar-se das 

amarras estruturalistas que tende a uma ruptura entre a episteme e a prática. Mesquita (2011, 

p.358) aborda essa questão ao enfatizar a necessidade de se promover “a desnaturalização e 

estranhamento imediatos das fronteiras do social”.   

A análise da educação popular como um contradispositivo exige que sejam trazidas 

para o centro desta narrativa as demandas que operam a formação de cadeias de 

equivalência/diferença em torno dela. Para que se possa desenvolver tal procedimento, faz-se 

necessário descrever sujeitos, cenários, acontecimentos que envolvem a EP promovendo uma 

aproximação entre a tríplice mimese de Ricoeur e o contradispositivo de Agamben. Busca-se 

na seção 1.5 avançar nessa abordagem por meio do conceito de contra-hegemonia na Teoria 

do Discurso.  

 

2.5 Contra-hegemonia na Teoria do Discurso de Laclau e Mouffe: o caráter retórico dos 

contradispositivos 

 

Em Laclau e Mouffe, a hegemonia constitui-se como um conceito basilar. Aqui surge 

a fissura teórica entre esses autores e o marxismo, que atribui a um ente social, classe 

operária, a função de ser, em sua essência, agente da libertação dos oprimidos. Laclau e 
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Mouffe, ao contrário, negam a existência de um sujeito ontologicamente privilegiado da 

libertação. 

Diante do exposto, se por um lado a hegemonia representa o esforço de um setor em 

construir uma “ordem” mediante consensos, por outro, não há anulação das particularidades 

dos sujeitos envolvidos nessa construção hegemônica.  

O pós-fundacionalismo presente em Laclau e Mouffe consiste em um rompimento 

com projetos teóricos essencialistas que buscam um fundamento subjacente às práticas 

políticas. Um fundamento que explicasse e fechasse todos os sentidos de uma totalidade. Não 

se deve, entretanto, confundir o pós-fundacionalismo com o antifundacionalismo, porque o 

pensamento de Laclau não despreza os fundamentos, e sim enfraquece seu status ontológico 

(MOUFFE, 2014). Isso impossibilita uma dimensão escatológica, salvacionista, da política, 

fazendo vir à tona uma visão do político como um momento sempre parcial e instável.  

O corolário pedagógico de tal abordagem é a possibilidade de fazer o agente 

descobrir/inventar sua tarefa contextual no processo de emancipação das “classes” 

subalternizadas. 

Romper com a perspectiva de um “etapismo” histórico lastreado em um racionalismo 

fechado é superar a necessidade de um porvir pretensamente desprendido da ação humana e 

totalmente previsível. É superar uma narrativa em busca de agentes sociais imbuídos de um 

papel redentor, libertador, a imagem do homem que na “Alegoria da Caverna” de Platão 

regressa para libertar seus semelhantes (BRAYNER 2010, p.161). É tensionar com a 

existência de um sujeito privilegiado da libertação. 

Não havendo um sujeito privilegiado, qualquer sujeito pode ser alçado à condição de 

ponto nodal, capaz de articular as diferenças de sentidos que se colocam em tensão no 

discurso da educação. No caso aqui, a EP, ao assumir essa posição, cria em volta de si 

inúmeras articulações que se fazem por meio das cadeias de equivalências. Nos casos 

pesquisados, as equivalências criadas no campo de discursividade da educação popular 

ocorrem mediante a disputa por substituições metafóricas ao significante alternância, porque, 

na vivência dos tempos pedagógicos, as organizações MST e EFM apoiam suas propostas de 

formação no uso desse princípio pedagógico como um diferencial para disputar a hegemonia 

com a educação escolar.  

 Laclau (2011), ao tratar da interpendência entre metáfora e metonímia em Proust e 

Genette, adverte que a metonímia estabelece uma relação espacial de contiguidade, o que 

alimenta a percepção (estética) de unidade. A hegemonia ocorre dentro dessa unidade 

instável, no campo de discursividade, aproximado do ambiente da pré-configuração, 
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denominado por Ricoeur (1994) mimese I. No entanto, para ganhar legitimidade, essa 

hegemonia precisa ligar-se a investimentos metafóricos de substituição, como possibilidade 

de ganhar novos sentidos, significados, ou seja, a mimese II. Esse encadeamento leva a uma 

situação de contágio entre metáfora e metonímia. A hegemonia, como operação retórica, diz 

da capacidade de um significante particular –por causa de sua vacuidade– gerar substituições 

metafóricas e ser alçado à condição de universalidade. Essas substituições metafóricas, 

poéticas, só ocorrem, entretanto, à medida desse contágio com a metonímia, ou seja, é 

necessária uma narrativa (prosa, romance) que gere um ambiente propício a essas 

substituições.  

 A EP configura-se como uma cadeia de equivalências que articula agentes contra-

hegemônicos, como é o caso do MST e da EFM, construtores de cadeias alternativas. Na 

proporção de sua expansão, ao longo das últimas três décadas do século XX, tal cadeia vai 

ampliando-se, passando a articular no seu fazer pedagógico expressões como democracia e 

defesa dos direitos humanos. Em igual sentido, controle social, gênero e relações humanas, 

combate às inúmeras formas de discriminação, novas configurações familiares, etc. vão 

assumindo espaço na EP nos anos iniciais do século XXI. Por conseguinte, representando a 

ampliação da cadeia em tela.  

 As cadeias de equivalência funcionam como ambientes férteis para a ampliação das 

fronteiras internas. Na espacialidade das cadeias “equivalenciais”, o ato educativo dos agentes 

sofre e promove alterações em seu fazer pedagógico, possibilitando mudanças em sua 

narrativa. Para melhor compreender tal ação, tome-se como exemplo o que ocorre com a 

definição de tempos educativos na PA e no MST. Quando se implantaram as primeiras 

experiências da PA no Brasil, o modelo articulava apenas dois tempos educativos nomeados 

de tempo escola e tempo comunidade. No fazer pedagógico do MST, a esses tempos, 

agregaram-se outros, e a definição dada pelo MST para essa articulação foi de sistema de 

alternância. Nesse exemplo percebe-se como a definição de tempo escola/tempo comunidade 

abriu possibilidades para novas narrativas na educação. 

 O cenário que fortalece a educação popular nos anos 1980 marca-se por um ambiente 

político altamente radicalizado. Nesse momento de fim de ditadura, tem-se uma externalidade 

desejável e necessária, o movimento contra-hegemônico, as Comunidades Eclesiais de Base 

(CEBs), os novos movimentos sociais, a esquerda sindical, os partidos de esquerda. Há em 

torno desse movimento um investimento metafórico simbolizado pela educação popular, que 

desestabiliza a hegemonia do controle social, porém, ao mesmo tempo, serve para abrir novos 
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sentidos, novas frentes, novas articulações, novos agentes sociais, configurando um 

investimento metonímico.   

 Essa ampliação do significado da educação popular como cadeia de equivalências vai 

tornando-se possível pelo fato de essas substituições metafóricas ganharem corpo nas práticas 

pedagógicas das organizações sociais, movimentos sociais, Igrejas e outros agentes que 

passam no transcorrer do tempo a dar materialidade a tais substituições em suas pedagogias, 

definindo então um investimento metonímico.  

 No cenário da educação popular, inúmeros são os tensionamentos, dentre eles, o 

debate em torno dos conceitos classe social e oprimido, mencionados por Freire (2002). O 

sujeito da educação popular deixa de ser um ente genérico e universal, a classe operária, 

ontologicamente designada a ser vanguarda da revolução comunista, e passa a ser o oprimido, 

um sujeito de carne e osso (singular), passível de ser tocado.   

 A narrativa da educação popular permite uma substituição de sentidos, em que o 

significante (educação popular) é entendido como espaço de conhecimento que articula o 

fazer e o saber, agregando uma horizontalidade de relações entre educador e educando. A 

educação se torna então uma imagem, um símbolo, uma metáfora; dentro do raciocínio de que 

a EP começa como uma cadeia que vai expandindo-se e diminuindo sua coesão entre elos 

“equivalenciais”.  

A EP guarda em si diversos tensionamentos, desde a definição conceitual à vasta lista 

de experiências que se identificam como experiências de educação popular. A narrativa da EP 

se põe como uma metonímia que garante contiguidade da ação. Tal contiguidade cria 

equivalências no campo da educação contra-hegemônica questionando o modelo educativo.  

Tencionando as relações de poder, os conteúdos e o locus da educação, a EFM e o 

MST vão caracterizar uma educação contra-hegemônica. Porém, ainda que tal educação seja 

vivenciada fora da educação escolar, os sujeitos que a compõem mantêm relações com a 

educação escolar. Não há um processo educativo que se desenvolva em tal grau de pureza que 

não seja contaminado e contaminador em sua relação com outras formas de educação.  

Há um processo de tensionamento constante que conduz a uma relação de novas 

equivalências, gerando conflitos que necessariamente não são produzidos pelos mesmos 

agentes e tampouco têm a mesma intencionalidade. Laclau (2013) defende o não descuidar de 

um eixo do populismo em função do eixo institucional, que ele chama de eixo da hegemonia. 

Nesse sentido, ele adverteque pensar contra-hegemonia/emancipação não é fundar uma 

sociedade completamente nova, mas imprimir modificações estruturais no eixo hegemônico, 

institucional. 
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Não se trata de criar a partir do nada, mas partindo do que já existe como experiências 

emancipatórias, promover a adesão de novos sujeitos sociais que garantam legitimidade e 

ampliação (mimese I) do ato contra-hegemônico. Essa ação Ricoeur (1994,p.110) define 

como mimese III, que, segundo ele,“marca uma intercessão entre o mundo do texto e o 

mundo do leitor”. A reconfiguração é que possibilita a narrativa ganhar corpo por meio da 

ação do leitor que,ao aprová-la, a assume. Tomando como referência essa abordagem de 

Ricoeur sobre a reconfiguração, percebe-se que há uma estreita relação entre o mundo do 

texto e o mundo do leitor. Essa abordagem se aproxima da análise de Laclau para quem o ato 

contra-hegemônico não ocorre em um campo neutro criado por meio do rompimento, mas sim 

mediante fissuras no modelo hegemônico. 

 Laclau (2013) pensa a hegemonia como um local alçado à condição de universal, mas 

tal universalidade é sempre incomensurável consigo mesma em razão da vacuidade do 

significante. Ao tratar de educação popular, está-se pautando uma expressão carregada de 

tensionamentos e de aberturas a novos tensionamentos.  

Contudo, no interior dessas experiências, gestar-se-á uma teia de possibilidades de 

uma prática educativa contra-hegemônica, que também precisa ser problematizada e 

atualizada como toda leitura de mundo. As próprias leituras de mundo que segmentos como o 

MST e EFM produzirão serão diferentes entre si embora guardem alguma aproximação no 

tocante à valorização do ato de problematizar sobre a realidade local vivida pelos educandos. 

 

2.6 Metodologia usada na pesquisa  

 

Nesta investigação, ancora-se na Teoria do Discurso (TD) para, por meio dos 

conceitos de hegemonia, discurso, significante vazio, cadeia de equivalências, procederà 

análise sobre as pedagogias do MST e da EFM. Para analisar o corpus da pesquisa, utilizam-

se três dimensões analíticas inspiradas na TD: metodologia, espacialidade do social e 

finalidade da ação educativa (MESQUITA; NASCIMENTO, 2014). 

A experiência do MST e da EFM se insere como cadeias alternativas na cadeia de 

equivalências da Educação Popular. O MST está ligado, na narrativa da educação popular, a 

uma demanda específica do campo – escolas do campo, formação de militantes do campo – e 

a EFM (jovens e líderes adultos da periferia urbana e rural) está ligada a uma teologia 

popular. Para compreender como funciona na prática cada uma das experiências, foi 

fundamental o uso das dimensões analíticas supracitadas. Mesquita e Nascimento (2014) 

afirmam que o MST se propõe a um discurso científico, estruturado com base no marxismo, 
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fazendo com isso uma ressignificação do Princípio da Alternância, e acaba por valorizar a 

experiência coletiva vivida até mesmo por outros movimentos camponeses que incorporam a 

Via Campesina.7 

A EFM também se apropria de princípios da alternância por meio da vivência dos 

tempos pedagógicos. Procura, por meio destes, uma aproximação com a realidade vivida e 

com a formação dos militantes, alçando assim a realidade de onde vêm seus formandos à 

qualidade de um ambiente educativo. 

A percepção dessas mudanças promovidas por esses agentes no significante 

alternância passa pela finalidade do ato educativo. Mesquita e Nascimento (2014) alertam 

para a necessidade de observar o projeto de sociedade para se compreender a identidade do 

agente social no caso da educação, o que faz com que o epistemológico seja visto como parte 

do desejo de universalizar a estrutura do social. Assim, o constante afirmar-se como 

socialista, no caso do MST, e também a construção de uma prática cristã entre os pobres, no 

caso da EFM, estão ligados à complexidade do cotidiano encontrada pelas duas experiências 

em seu campo específico de atuação.  

O epistemológico – projeto pedagógico, princípios de educação, objetivos do ato da 

educação – encontra-se com a realidade não como uma mediação entre o que se pretende, 

entre o tempo futuro e o tempo narrado, mas como parte do fazer cotidiano, alimentado por 

ritos como a mística (ritos, poesias, representações teatrais, etc.), que procuram antecipar o 

tempo futuro trazendo-o para o tempo narrado, presente. O linguístico, aquilo que se afirma 

pela representação, encontra-se com o extralinguístico, que remete à subjetividade produzida 

em torno desse fazer pedagógico alimentado pela mística.     

 A observação do caráter político e contingente da finalidade do ato educativo exige 

que se atente para os efeitos da interação dos diversos espaços educativos envolvidos em uma 

ação educativa específica. Isso remete à necessidade de trazer para a análise a espacialidade 

do social.  A relação direta entre a espacialidade do social e a finalidade do ato educativo só 

será possível se se conseguir trazer para a narrativa a metodologia. Ela possibilita que se 

observe como funcionam os tempos pedagógicos e cria uma ligação direta entre as duas 

outras dimensões analíticas. A metodologia perpassa a finalidade do ato educativo e a 

espacialidade do social. 

Ao utilizar as três dimensões analíticas – metodologia, espacialidade do social e 

finalidade da ação educativa – na abordagem sobre as experiências supracitadas, trazendo 

                                                           
7 Articulação internacional de movimentos camponeses da qual participa o MST. 
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para a cena da narrativa suas práticas educativas, espera-se poder analisar se elas se inscrevem 

no campo das experiências contra-hegemônicas. Sem perder de horizonte o fato de que “uma 

formação discursiva não deve ser concebida como um bloco compacto que se oporia a outros 

[...] mas como uma realidade heterogênea por si mesma” (MAINGUENEAU, 1997, p.113). 

 

2.7 A vivência da pesquisa 

 

Para responder ao problema que guia esta pesquisa – podem os elementos da 

Alternância vividos nas Pedagogias do Movimento e das Escolas de Formação de 

Missionárias se constituírem em uma prática de educação contra-hegemônica? – é preciso 

analisar cuidadosamente os corpora: documentos escritos e entrevistas narrativas. 

No tocante a documentos escritos, levantou-se uma série de cadernos de formação 

produzidos pelo setor de educação do MST além de obras de formadores internos do MST, 

como é o caso de Ademar Bogo, um dos expoentes da formação política do referido agente 

social. A análise de tais documentos levanta informações sobre a Proposta Político-

Pedagógica do MST. 

No caso da EFM, houve muitos problemas em levantar material escrito. Há alguns 

textos escritos pelo padre Comblin e por alguns seguidores dele que apontam elementos do 

que se pode identificar como uma pedagogia combliana.  

Compreende-se a análise de tais textos como parte da mimese I das pedagogias 

investigadas, o terreno do pré-configurado, o momento do ser falado antes do ato. Dessa 

forma,o diálogo com esses textos buscou compreendê-los por meio da relação com a prática 

dos agentes sociais. 

Dialogando com os textos, passa-se à etapa das entrevistas narrativas. O psicólogo e 

pedagogo americano Bruner (1997, p.34) afirma: “a narrativa é um modo de pensamento, pois 

ela se apresenta como princípio organizador da experiência humana no mundo social.” Assim, 

a entrevista narrativa se torna um compartilhar de experiências, as quais se ligam à forma de 

entender e de narrar o experienciado nas relações com outros sujeitos. Uma narrativa conduz a 

outras falas, outros sujeitos. 

Barthes (1976, p.25) afirma que “o ser humano é essencialmente um contador de 

histórias que extrai sentido do mundo através das histórias que conta”.  O que confere à 

entrevista narrativa um grande valor como parte de uma estratégia de pesquisa, pois ela se 

torna o momento em que, tecendo sua fala, o sujeito visita o pré-configurado (mimese I), 

criando agora outra narrativa (mimese II).  
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A possibilidade de dar ao sujeito entrevistado o poder de guiar livremente seu 

pensamento acaba favorecendo o momento de recriação da narrativa. Cabendo ao 

entrevistador, nesse caso, o papel de facilitador. Somos todos contadores de história e na 

mesma proporção participamos das histórias contadas por outros e por nós mesmos o que 

envolve todos em narrativas. 

Há nessa direção uma construção de sentidos, de valores que aparecem ao longo do ato 

narrativo, ato que confere à palavra um poder criador. O pensamento torna-se, então, parte do 

criativo. Narrada no presente, a memória ganha um status de presença-ausente, pois embora 

seja fruto do já vivido, ela ganha significado no presente. Nesse sentido, adverte Heidegger 

(1988), passado e futuro são presentes-ausentes que se articulam na narrativa. Segundo o 

autor, na obra de Homero, o que faz o vidente falar, isto é, o que lhe confere articular passado 

e futuro, é que ele está fora de si, o que o torna um presente ausente. 

A fala dos sujeitos entrevistados torna-se, dessa forma, uma presença ausente, por 

proporcionar uma articulação do passado com o futuro mediante a narrativa que se faz no 

presente. O presente cria, então, a possibilidade de uma existência ausente do determinado, do 

condicionado, do previsível.  Por meio da experiência da entrevista, os sujeitos entrevistados 

agenciam um telos (tempo) em que podem analisar a relação entre o MST e a EFM com a EP. 

Perceber-se-ão nesse contexto as tensões existentes nessa relação e a influência da forma 

escolar hegemônica.  

A valorização da fala do sujeito como parte da narrativa é ponto de partida nessa 

estratégia de pesquisa. “Nada melhor do que ouvir as pessoas, escutar suas lembranças, 

comparar suas falas, percebendo diferenças e semelhanças entre elas.” (ALMEIDA, 2001, p. 

147). Goldenberg (1999) salienta a necessidade de o investigador ter uma questão-chave que 

garantirá o rumo da entrevista. Mollica e Roncarati (1991) enfatizam a impossibilidade de se 

extrair toda a riqueza dessa estratégia em uma única abordagem.  

O ser humano como contador de história também produz uma análise diferente da 

mesma história cada vez que a conta, o que evidencia a capacidade de alterar os fatos à 

medida que a história é contada. A essa capacidade de alterar os fatos, Ricoeur (1994) nomeia 

de mimese II, momento do ato criativo que se dá tendo por base o ato pré-configurado. O que 

alça o ato de contar a história à condição de um fazer a história. 

 

As entrevistas narrativas são infinitas em sua variedade, e nós as 
encontramos em todo lugar. Parece existir em todas as formas de vida 
humana uma necessidade de contar; contar histórias é uma forma elementar 
de comunicação humana e, independentemente do desempenho da 
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linguagem estratificada, é uma capacidade universal. (JOVCHELOVITCH; 
BAUER, 2002, p. 91). 
 

Realizar entrevista narrativa foi, neste caso, uma forma de contato com uma enorme 

diversidade de leituras de mundo produzidas pelos sujeitos. Leituras que foram apresentando-

se na proporção em que se foram construindo as narrativas. 

Compõem o corpus da pesquisa as entrevistas narrativas, que foram aplicadas a dois 

coordenadores de curso de cada segmento investigado, dois educadores, dois educandos, 

totalizando um conjunto de doze pessoas que vivenciaram os processos formativos na EFM e 

no MST. Aplicaram-se as entrevistas partindo da narrativa livre dos entrevistados sobre o 

lugar que ocupam ou ocupavam no processo de formação das experiências investigadas.  

No caso da EFM,a prioridade foi entrevistar educandos do estado da Paraíba, em 

especial da cidade de Bayeux, onde residiu o padre José Comblin, presbítero católico que 

criou as EFM. Sentiu-se tal necessidade ao analisar a entrevista concedida em 2014 por 

Calado e Magalhães, que enfatizam em suas falas a relevância dessa escola para a 

compreensão da pedagogia das EFM. A estratégia da entrevista narrativa foi de grande 

importância no tocante à experiência da EFM dada a escassez de material impresso sobre ela. 

Segundo Thompson (1992), a história oral confere ao objeto o status de sujeito da 

própria narrativa. Faz assim surgir um encadeamento de fatos que permitem compreender 

determinado contexto já vivido. Quanto ao MST, foram colhidas em Caruaru, onde se 

encontra o Centro de Formação Paulo Freire, principal espaço de formação do MST em 

Pernambuco.  

Faz parte também do corpus, a análise de documentos escritos pelo MST e pela EFM, 

que constituem o objeto desta pesquisa. No caso do MST, destacam-se: 

• Caderno de Educação n.º01 

• Caderno de Educação n.º04 

• Caderno de Educação n.º06 

• Caderno de Educação n.º 11 

• Caderno de Formação n.º 18 

• Boletim de Educação n.º06 

• Boletim de Educação n.º09 

• Che e os quadros de Direção8 

• Como organizar a massa 

                                                           
8  Esses quatro últimos documentos são mimeografados e de circulação interna no MST. 
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• Manual de organização dos núcleos 

• Alianças 

No caso da EFM, analisaram-se: 

• Proposta pedagógica da EFM 

• As Escolas de Formação de Missionária: uma visão geral 

• A Formação nas Escolas de Formação Missionária 

• Formando para a missão. 

 

A análise do corpus documentos escritos desenvolveu-se procurando identificar na 

narrativa dos agentes sociais a aproximação da EP com a Pedagogia da Alternância. Desde os 

primeiros contatos com a produção teórica das experiências, ficou claro que ambas vivenciam 

princípios da alternância, e não estão associados à PA. A busca na leitura dos documentos 

escritos foi para analisar o objetivo do ato educativo, procurando, assim, ligar os aspectos 

teóricos à vivência cotidiana da experiência educativa. Mesquita (2014), ao citar uma 

entrevista feita com um líder do MST, traz expressões como: “refazer o caminho, guiar 

próximos caminhantes”. Às quais, pode-se agregar, quebrar as cercas do latifúndio do saber, 

abrir outros caminhos.  

Essas metáforas associam-se à formação de um sujeito coletivo em uma pedagogia 

chamada pelo MST de Pedagogia do Movimento, que procura o cotidiano com a episteme. A 

vivência dos princípios da Alternância torna-se aqui uma contiguidade metonímica. Sendo 

assim, há elementos (princípios) do método apropriados pela PA, que são experienciados pela 

PdM. Se a definição teórica possibilita descrever o método, sua aplicação se dará na 

metodologia. Quando os cadernos de formação citam a expressão tempo comunidade, 

referem-se a um princípio da alternância, porém esse princípio sofre modificações ao ser 

vivenciado pela PdM ou pela EFM.  

As modificações no método da PA promovidas pelas experiências de educação do 

MST e da EFM ligam-se diretamente à finalidade do ato educativo, ou seja,ao projeto social 

defendido por ambas as experiências. Só podem ser analisadas pela possibilidade do social 

como relações entre educandos e educadores na vivência do trabalho, articulação entre 

empiria e episteme. 

 Ao longo da investigação dos cadernos de educação do MST e dos escritos do padre 

Comblin, perseguiu-se uma narrativa que possibilitasse em uma forma pré-figurada criar uma 

configuração que abrisse portas para novas intrigas. 
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O tratamento teórico dado aos corpora desenvolveu-se pela Teoria do Discurso (TD) 

de Laclau e Mouffe e da Tríplice Mimese de Ricouer, procurando construir, com base neles, 

uma narrativa sobre educação popular. A opção metodológica se fiou em uma leitura 

antiessencialista e pós-fundacionalista, rompendo assim com uma visão paradigmática da 

pesquisa em educação, permitindo a aproximação, como citado acima,da TD e dos estudos de 

Ricoeur sobre a tríplice mimese.   

A configuração, a refiguração e a leitura se encontram na tríplice mimese, que 

funciona como uma espiral, a mimese II. Para ser aceita como ato/configuração, a mimese II 

passa pela leitura que é a mimese III. Aqui também se localiza um diferencial com a 

metanarrativa marxista, visto que, na tríplice mimese, o círculo não se fecha, mas se abre a 

novas intrigas dando seguimento na narrativa. Porém esse continuar da narrativa não se dá 

como repetição, e sim como possibilidade de abertura a novas narrativas.   

Compreende-se que a construção do problema é parte inicial da pesquisa; tal 

construção envolve a capacidade de abertura do pesquisador e ao mesmo tempo uma 

construção teórica que lhe possibilite desnaturalizar as relações e cadeias de relações que 

existam em torno da pesquisa. Esse esforço deve iniciar pela quebra das amarras 

estruturalistas que, visando explicar as razões pelo funcionamento do fenômeno, acaba por 

criar um círculo que não permite perceber as inúmeras articulações que se abrem por meio das 

equivalências presentes na narrativa.   

Associada à construção do problema, está a capacidade de se livrar de uma perspectiva 

paradigmática, que se funda na busca do que Oliveira (2009, p. 88) vai denominar 

de“predição das ciências sociais”. Como se a simples investigação dos fatos pudesse deliberar 

racionalmente uma mudança sobre eles, tornando o agir do sujeito histórico um 

condicionamento a regras e métodos previamente comprovados pela ciência. Tornando a 

formulação de hipóteses para central da investigação. 

A capacidade humana de transformar o cenário deve ser ponderada em toda 

investigação. Tal atitude demanda uma mudança de atitude do investigador, que passa a se 

relacionar com a ciência e com os métodos como um fazer científico que não entende o 

sujeito, como se esse fosse falado pela estrutura; mas como autor/ator da cena da vida. 

Nesta pesquisa não se fez a busca pela construção de hipóteses ou pela aposta em um 

resultado previamente definido, mas procurou-se, partindo do problema levantado, analisar os 

corpora que compõem a investigação. Observando-os desde a sua precariedade e 

contingência, o que os torna passíveis de transformação ao longo da pesquisa, ao invés de 
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fazer previsão de cenários e apostar em resultados, a abertura para a criatividade que em si 

representa abandonar o ônus da prova. 

Partimos da abordagem de Oliveira (2009), que define a pesquisa como atividade 

social que não está isenta da ação do investigador e das ferramentas teóricas de que ele lance 

mão no seu fazer científico, o que torna a pesquisa uma relação entre o investigador e a 

realidade por ele analisada.  

Toma-se aqui a realidade não como expressão que define o abstrato, o geral, o 

universal, mas como expressão para definir o vivido, o experienciado por uma prática 

educativa, produzida por sujeitos concretos, singulares, palpáveis. A relação entre o problema, 

a realidade e a teoria foi um movimento constante ao longo da pesquisa.Nela a observação do 

ato educativo é fundamental para compreender a relação existente ou não do fazer educativo 

das ditas experiências com as práticas contra-hegemônicas. Para que isso ocorra, é necessário 

observar as demandas do MST e da EFM e como se relacionam nas cadeias de equivalências. 

Assim, a maneira como cada uma das experiências lida com a organização dos tempos e o 

grau de interação de militantes com formadores, coordenação será de grande relevância nos 

capítulos que se seguem.  

Ao relacionar as demandas e o lugar que cada organização ocupa na cadeia de 

equivalência, proceder-se-á à análise das inteligibilidades da intriga, procurando entender 

como essas demandas abrem espaço para a criação decenas nesta investigação, fazendo fluir 

novas práticas, novos cenários por meio do ato educativo e, por consequência, que tensões são 

vividas nessa relação. 

A compreensão do funcionamento dessa cadeia de equivalência exige que se fique 

atento a como o Princípio da Alternância vai ligar-seà cadeia “equivalencial” da EP e como 

dentro dela sofrerá também disputas de segmentos como MST e EFM. Para isso, faz-se 

preciso trazer para a cena da narrativa do princípio da alternância o papel que teve o ensino 

social católico e a EP no Brasil dos anos 1960 e 1970 de que se tratará no capítulo 3. 
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3A ALTERNÂNCIA NO BRASIL  

 

Neste capítulo analisa-se a relação entre a alternância e a EP no Brasil desde os anos 

1960. Utilizam-se, para essa abordagem, as três dimensões analíticas: metodologia, 

espacialidade do social e finalidade da ação educativa (MESQUITA; NASCIMENTO, 2014) 

das quais se tratou anteriormente. O capítulo constitui-se das seguintes seções: OPrincípio da 

Alternância e o Ensino Social Católico (como nos anos 1960 e 1970, o ensino social católico 

romano articulou uma aproximação de segmentos do catolicismo romano com a questão 

social no caso com a EP); Olhando a alternância desde a educação popular(em que se 

promove a articulação do ensino social da Igreja Romana com a EP, a alternância e a 

educação contra-hegemônica). Por fim, uma Conclusão.  

Como se verá no transcorrer do capítulo, a alternância será, em um primeiro momento, 

agenciada por um setor da Igreja Católica Romana, tanto na França (a partir de 1930) como 

no Brasil (nas décadas de 1960 e 1970), fazendo-se necessária, então, uma descrição da 

doutrina social católica. Contudo, como antecipado no capítulo anterior, a ampliação das 

demandas sociais no campo da educação faz com que o princípio em tela se insira na cadeia 

de equivalência da EP, vindo esta, por sua vez, a sofrer –como significante flutuante, aquele 

cujo sentido é disputado por cadeias mais específicas, como a da EFM e do MST – 

influências da forma escolar hegemônica. 

 

3.1 O princípio da alternância e o ensino social católico  

 

As incontáveis demandas que emergem nos anos 1960-1970, acesso a terra no campo, 

moradia na cidade, educação, saúde, no Brasil fazem surgir inúmeras expressões de lutas 

políticas reivindicativas na sociedade. Mesquita e Nascimento (2014) caracterizam esse 

período como de efetiva vitalidade, e Mutzenberg (2011) enfatiza esse como um momento da 

presença de multiformes agentes sociais que atuam em diversas frentes, como ocorre com a 

EP.  

A existência de um Estado ditatorial incapaz de absorver/atender tais demandas, que 

Laclau (2013, p.122) define como “demanda popular”– em contraste como as “demandas 

democráticas”, ou seja, aquelas que, sendo atendidas, se integram à lógica estrutural 

dominante –, faz com que se articule em torno da EP (com sua vacuidade) um conjunto de 

experiências educativas contra-hegemônicas. Tal configuração alça a EP à condição de um 

“significante tendencialmente vazio”, aquele que é constitutivamente inacessível (LACLAU, 
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2011, p.72), que vai esvaziando-se de sentidos, podendo assim vir a articular toda uma cadeia 

de equivalência. Por essa razão, a EP se torna um ponto nodal privilegiado de fixação de 

sentidos, que domina um campo de discursividade. Articulam-se, assim, em torno da EP, em 

um processo de substituição metafórica, sentidos como democracia, participação popular, 

igualdade social, nãoviolência.Ou seja, a EP extrapola sua particularidade e se alça à condição 

de universal em uma cadeia de equivalências composta de demandas não atendidas pelo 

Estado ditatorial. Nessa cadeia participa também a alternância no Brasil como será 

aprofundado nos capítulos seguintes por meio das experiências do MST e da EFM.  

O local, nesse caso, passa a influir sobre o universal, a experiência europeia com 

“alternância” não é simplesmente replicada no Brasil. Ao contrário, uma vez implantada, 

encontra atores e cenários diversos do encontrado na Europa e que promovem um 

deslocamento no sentido originário do significante alternância. Esse cenário influi diretamente 

nas mudanças que ocorrem na experiência brasileira, o que leva Nosella (1977) a considerar 

os aspectos contra-hegemônicos do Projeto Pedagógico,em torno do princípio metodológico 

ora analisado, aqui vivenciado.  

Nos anos 1950, a EPera tratada como uma função do Estado, que deveria ser o 

promotor da educação dos pobres como destacam Paiva (1983) e Teixeira (2008). No 

transcorrer das décadas de 1960-1970, esse significante sofre inúmeras mudanças, vindo a ser 

também expressão de atos educativos desenvolvidos por setores contra-hegemônicos da 

sociedade. Nosella (2014) e Pessotti (1978) destacam, nesse contexto, a relevância da EP nos 

anos 1960 para a emergência da alternância no Brasil, trazendo para esse cenário o papel que 

teve o Ensino Social Católico para muitas das organizações de esquerda na América Latina.  

Utiliza-se aqui o termo Ensino Social ao invés de Doutrina Social, associando-se à 

análise de Silva (1993, p.775), que assim nomina o conjunto de documentos da Igreja 

Católica sobre os desafios sociais e as ações dessa instituição. Tal nominação remete ao 

caráter de vacuidade existente no significante “social”, o que permite que a ele sejam 

articulados novos desafios. Ao passo que “doutrina”, em contrate com “ensino” social, 

despotencializa a vacuidade do social. A ideia de doutrina remete a um corpo coerente de 

preceitos, relacionável com certa noção de fechamento objetificante do social. 

O significante “social” adquire nas encíclicas do Concílio Vaticano II o sentido 

metafórico de relação com a sociedade, situação vivida pelos pobres em qualquer que seja o 

cenário, defesa da vida, defesa dos direitos humanos.Nesta análise essas questões sofrem 

mudanças em cada contexto, de maneira que a elas se agregam outras temáticas como a 

questão de gênero, da segunda união (casamento entre divorciados), entre tantos outros. Dessa 
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maneira, ao tratar tais questões como doutrina, provoca-se uma sutura no discurso, negando a 

relação com o exterior excluído (LACLAU 1993). O que, segundo nossa abordagem, 

reduziria as possibilidades de substituições metafóricas na construção de uma narrativa que 

fosse além da lógica estrutural/diferencial dominante.    

Em 1891, Leão XIII publica a Encíclica Rerum Novarum (Sobre a situação dos 

Operários). Com ela, a Igreja Romana assume uma leitura do social com base na situação em 

que vivem os operários. Em comemoração aos quarenta anos da Encíclica Rerum Novarum, 

em 1931, Pio XI lança Quadragesimo anno (Sobre a ordem social). Essas duas encíclicas 

fundamentam o surgimento da Ação Católica que, na França, se envolveu diretamente com as 

Escolas Famílias Agrícola.  

 A instalação do Concílio Vaticano II (1962) em Roma foi, no século XX, a maior 

expressão de vitalidade do cristianismo católico romano. João XXIII (1958-1963) e Paulo VI 

(1963-1978) foram os grandes protagonistas desse evento, que serviu como inspiração a 

diversas formas de presença de setores progressistas da Igreja Romana no meio popular. Dada 

a relevância de tal evento, abordam-se alguns tópicos das encíclicas produzidas sobre 

influência direta dos ventos do Concílio. 

O Mater et Magistra (Mãe e Mestra), divulgado em 1961, de autoria de  João XXIII, 

surge em um contexto marcado por situações como a guerra fria, a Aliança para o Progresso e 

as lutas libertárias na América Latina. Nesse contexto também se insere a Ação Católica. O 

documento vem a ser um alerta sobre o papel do Estado, a necessidade de se promover a 

justiça social, a defesa do salário justo e o papel da agricultura. Em 1963,Pacem Terris (A Paz 

de todos os Povos) vem a trazer uma reflexão sobre os direitos da pessoa, a solidariedade 

entre as pessoas, o bem comum e a corrida armamentista.  

 A Gaudim et Epes (Sobre a Igreja no Mundo de Hoje), de 1965, define-se como uma 

constituição pastoral, por tratar em específico do papel que deve ter a Igreja no mundo atual. 

Essa encíclica definirá o “Desenvolvimento econômico, político e social como o novo nome 

da Paz” (GS, 05). Populorum Progressio (Sobre o Progresso dos Povos), de 1967, de autoria 

de Paulo VI, é uma reflexão sobre o desenvolvimento integral da pessoa e sobre a 

solidariedade como expressão de uma sociedade desenvolvida. Esse documento surge um ano 

após a conclusão do Concílio e expressa a preocupação do Papa Paulo VI com o modelo de 

desenvolvimento econômico-social do capitalismo. 

Com essa descrição, pretende-se trazer elementos contrastantes para ilustrar como, 

antes do Concílio, a Igreja tem seu aparato de funcionamento atrelado ao Estado. Sua 

estrutura interna estava baseada na manutenção do controle social, assumindo o papel de um 
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dispositivo (AGAMBEN, 2009). Em seu esforço de naturalização do discurso liberal-

capitalista, ela exclui os setores que em seu interior procuram promover um debate sobre o 

papel transformador da Igreja na sociedade.  

Analisando o sentido do social no período da Encíclica Rerum Novarum (1891) até 

Populorum Progressio (1967), percebe-se como o significante “social” adquire o status de 

investimento metonímico. Emancipando-se, assim, de uma referência unívoca e provocando 

um deslocamento retórico por meio da ampliação de sentidos “equivalenciais” que vai 

agregando. Essa abertura para o social,ocorrida com Leão XIII, possibilita a articulação de um 

significante tendencialmente vazio que se expande para além dos limites da atuação da Igreja 

Romana, e será nessas diversas fases interpretado de forma diferente não só no interior da 

Igreja. 

 No período da abertura política, marcado pelo governo Sarney no Brasil (1985-1990), 

usou-se o social como lema para definir democracia. No século XXI, o termo 

“responsabilidade social” será usado para definir uma postura de cuidado, de boa gestão da 

coisa pública. Vê-se, assim, que um mesmo significante servirá para articular diferentes (e até 

opostas) significações em torno dele, que vão desde o compromisso social com os pobres à 

definição de práticas políticas tecnocráticas, descompromissadas com os referidos pobres. 

 O Concílio representa, então, o que Laclau (2013) define como prática articulatória, 

quando um discurso torna equivalentes, metaforicamente, certos “elementos” antes separados 

(no sentido de dispersos ou cujos significados não estão completamente fixados), e os põe em 

tensão ou transgride o que é hegemônico, no caso, o discurso tradicional da Igreja. É uma 

ruptura de modelo. Para além da mera assistência aos pobres, emerge a promoção social dos 

pobres. Mesmo a definição de Igreja, altera-se com o Concílio, passando de uma concepção 

hierárquica, centrada no clero, ao conceito de Igreja Povo de Deus (TEIXEIRA; SILVA, 

2010). As práticas sociais e litúrgicas da Igreja Romana passam por uma grande 

transformação, cujo ápice será o Pacto das Catacumbas assinado em 1965, por um grupo de 

bispos que se comprometem a romper com as regalias de seu cargo e assumem um estilo de 

vida próximo ao de seu povo. 

 Essa prática articulatória constituiu a cadeia “equivalencial” da “opção pelos pobres”, 

assumida de cheio por setores da Ação Católica: Juventude Agrária Católica (JAC), Juventude 

Estudantil Católica (JEC), Juventude Independente Católica (JIC), Juventude Operária 

Católica (JOC), Juventude Universitária Católica (JUC). Os beneditinos da França e Bélgica, 

por outro lado, contribuíram com a reforma litúrgica trazendo maior sobriedade/austeridade 

aos ritos. O Movimento Bíblico fez a ponte entre a narrativa de Deus nos textos bíblicos e a 
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narrativa dos pobres nas lutas populares, tecendo novas intrigas (teias, como diria Ricoeur, 

que articulam novas narrativas mediante o agenciamento de novos fatos) ou ambiente 

metonímico capaz de gerar substituições metafóricas (aproximações entre elementos) antes 

impensáveis.   

As encíclicas, como parte central dessa prática articulatória, promoveram na Igreja 

Católica uma grande renovação, fazendo-a assumir uma identificação com as demandas não 

atendidas da população nos países “pobres”, em especial na América Latina. A identidade 

com essas demandas promoveu, no interior da Igreja, outras mudanças como foram a 

Conferência Episcopal Latino-Americana de Medellín (1968) e a Conferência de Puebla 

(1979).9 O Concílio e as encíclicas sociais10 aprovadas no período 1961-1971 promovem 

mudanças de cunho político-pedagógico no funcionamento da Igreja Romana. Esse período 

marcou o movimento de retomada das primeiras comunidades cristãs e teve forte ligação com 

o campo da Educação Popular. 

O ambiente narrativo (metonímico) gerado após o Concílio no interior da Igreja 

Romana, como já afirmado, evidencia uma busca da mística das comunidades cristãs 

primitivas. Ricoeur (1994) define essa orientação de retorno às fontes como um momento da 

mimese I, em que o representar/imitar constitui-se parte do pré-configurado. A mimética 

textual nesse caso dá espaço para o surgimento de intrigas, trazendo para a cena novos 

sujeitos. Tais sujeitos, no que tange à EP, inauguram espaços sociais específicos e neles 

atuam, promovendo tensões com os espaços hegemônicos do fazer pedagógico. Apontam, 

assim, para a possibilidade de abertura de “mundos”, o que remete à relação entre a finalidade 

e a espacialidade do ato educativo. Essa volta às fontes é nominada por Gutierrez (2000) 

como um beber no próprio poço. Porém, como um movimento espiral, o pré-configurado 

(mimese I) reclama a abertura de outros espaços, para que o então configurado (mimese II), o 

ato criativo, possa emergir. 

Tal reconfiguração (RICOEUR, 1994) abre a possibilidade de novas intrigas (relação 

espacialidade/finalidade) e, nessa esteira, novas metodologias de organização da ação 

político-educativa na narrativa cristã católica. Esse é o caso das CEBs, da Teologia da 

Libertação, do Movimento Bíblico, do Movimento de Educação de Base (MEB), da Comissão 

Pastoral da Terra (CPT), que se organizam em torno das primeiras ocupações de terra nos 

                                                           
9 Após o Concílio, os bispos da América Latina organizaram por meio das Conferências Nacionais uma 

Conferência Latino-Americana para aprofundar mediante seu país as decisões do Concílio. Essa foi a 
Conferência Episcopal Latino-Americana de Medellín (1968).  

10 Encíclicas Sociais – conjunto de documentos oficiais da Igreja Romana apresentados pelo Papa oficializando 
um olhar da Igreja sobre determinada realidade vivida pela macrossociedade. 
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anos 1970 e 1980. Se nos anos 1950 a EP era vista, conforme destacado acima, como uma 

ação de Estado voltada para a “educação” das massas, nos anos 1970 e 1980, ela 

encontra/abre outro ambiente para se desenvolver. Assim, o significante flutuante “social”, 

por meio da ampliação da cadeia de equivalências que se articula em torno de si, contribui 

para o surgimento de outra cadeia “equivalencial”, que será a da EP. Essa receberá influência 

das CEBs, cuja finalidade do ato educativo volta-se para a organização dos pobres, que com a 

narrativa bíblica se descobrem sujeitos de sua história. Isso possibilita a emergência de 

diversas experiências metodológicas de educação popular, como é o caso, no campo da saúde 

alternativa, do Centro Nordestino de Saúde Popular (GOMES; MERHY, 2011), ou a 

Pedagogia do Movimento do MST, a Teologia da Enxada, proposta por Comblin. 

Na cadeia “equivalencial” da TL, o pobre é visto conforme seu lugar social; dessa 

forma, ele não é o sujeito da encarnação de uma missão que o transcende e o transforma no 

que Laclau (2011, p.51), referindo-se à noção de classe no marxismo, define como “agente 

privilegiado da história”. O pobre não é um sujeito universal, coeso, desprovido de 

particularidades, pois todos têm suas peculiaridades, tais como ser mulher, homem, negro, 

menor de rua, homossexual, da cidade, do campo, migrante. Por serem sujeitos que reúnem 

particularidades, seu agir pedagógico também se dá por meio de um lugar social, embora em 

certa proporção todas essas particularidades sejam também, desde sempre, contaminadas por 

universalidades.  

O sujeito social pobre tece sua atuação em uma interação com a espacialidade social. 

Isso implica que – ainda que a finalidade do ato educativo, no caso em questão, seja a 

superação da situação de pobreza (miséria) – ela reúne condições e possibilidades diferentes, 

no sentido de sua particularidade. Isso de acordo com o lugar social do sujeito e com os 

deslocamentos que esse sujeito porventura promova no dito lugar (abertura de mundo, com o 

estabelecimento de novas intrigas). A pobreza não é a mesma no campo e na cidade, para a 

mulher, o negro, o gay, o menor, ou o favelado; para cada realidade e sujeito em questão, a 

pobreza manifesta faces diferentes e nunca completamente previsíveis, sendo inúmeras as 

possibilidades de tessitura da intriga. 

A opção pelos pobres que resultou como definição na Conferência Episcopal Latino- 

Americana em 1979 é resultado de um radical esforço de compreensão dessa diversidade de 

situações vividas na América Latina, valor que se deve sobrepor a outros.  

 

Os bens e riquezas do mundo, por sua origem e natureza, segundo a vontade 
do Criador, são para servir efetivamente à utilidade e ao proveito de todos e 
cada um dos homens e dos povos [...] Todos os outros direitos também o de 
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propriedade e livre comércio lhe estão subordinados. 
(CONFERÊNCIAGERAL DO EPISCOPADO LATINO-AMERICANO, 
1979, n. 492, p. 162). 

 

A opção pelos pobres assume nessa situação um sentido metafórico de substituição 

(Deus/pobre), legitimado por um ambiente metonímico em que o discurso de comunhão 

incondicional com os pobres resulta do cumprimento da Lei de Deus. Essa metáfora 

movimenta religiosos, padres, freiras, leigos, bispos e militantes em geral, que passaram a 

encontrar no atuar entre os pobres a razão de sua atuação. Ao longo dos anos 1970 e 1980, 

esse serviço assume diferentes significados metonímicos, inclusive em ambientes 

oficialmente laicos, como o Partido dos Trabalhadores (PT), com sua polêmica vocação 

“basista”.11
Gloria, Dei, vivens homo; gloria autem hominis Visio Dei (A glória de Deus é o 

ser humano vivo, a glória do ser humano é a visão de Deus); esse pensamento de Santo 

Ireneu12 (LITURGIA..., 2000,p.1.384) ilustra o sentido metafórico da associação entre Deus e 

os pobres.  

Essa metáfora assume uma dimensão metonímica nas multiformes expressões da 

presença social da Igreja Romana no meio dos pobres. Richard (2006) descreve como nos 

anos 1970 a opção pelos pobres se torna uma marca do atuar pastoral da Igreja. As periferias 

urbanas e as comunidades rurais viriam a ser áreas privilegiadas de atuação dos líderes 

católicos que vivem entre os pobres.13 Novos espaços, sujeitos e intrigas se anunciam. 

A partir do mundo dos pobres, surge a Teologia da Libertação (TL) como expressão 

de uma narrativa baseada no cristianismo primitivo, que se fundamenta, por sua vez, na 

crença de que é preciso construir o Reino de Deus na Terra. Isso estabelece outra 

temporalidade, que articula uma rede de intrigas e um agenciamento dos fatos que se 

diferenciam da narrativa clássica da esquerda marxista. Há, assim, do ponto de vista 

metodológico, a mobilização de um conjunto de valores ligados ao comunitarismo e à 

visibilidade das experiências dos pequenos grupos, assim como da oralidade como expressão 

da construção coletiva. As diversas expressões da TL tornam-se terreno então fértil para o 

surgimento de novas intrigas. Para a TL, como antevisto, o pobre não é um ente genérico 
                                                           
11 Em sua tese, Mesquita (2009) descreve como basista o discurso petista que se afirma fechando-se para dentro 

de si mesmo e com determinado grau de purismo. Segundo ele, tal discurso tem uma influência do pensamento 
cristão ancorado na manutenção dos pequenos grupos que procuram manter-se distante das influências 
externas.  

12 Considerado Padre (Pai) da Igreja, nascido em 130, chegou a ser bispo de Lyon em 177, vindo a morrer mártir 
segundo os relatos.  

13  A Conferência dos Religiosos do Brasil (CRB), entidade que agrega as Congregações, Ordens e Religiosos 
criará um núcleo chamado de Vida Religiosa Inserida, também chamado de Pequenas Comunidades. Criou-se 
em 1983 e articula todos os religiosos que saem dos claustros dos conventos para morar no meio popular, 
partilhando em igualdade de condições a vida do povo com quem trabalha.  
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descrito por categorias formais universalizantes, ele assume forma humana, história humana, 

passando a atuar e constituir sua identidade nos vários loci que fazem parte de sua vida. 

A narrativa da TL tem por base, com efeito, o método ver-julgar-agir idealizado pelo 

padre Cardjin na França. Esse método, com o pensamento freireano, está na base do fazer 

pedagógico de muitas das experiências de educação popular. Ambas as metodologias são 

responsáveis por inúmeras mudanças de cunho pedagógico na atuação pastoral. Uma dessas 

mudanças é a possibilidade e prerrogativa do outro dizer sua fala. Essa mudança não é apenas 

linguística, no sentido de possibilitar a fala do oprimido, mas é também, e inseparavelmente, 

extralinguística. Ela representa o rompimento com uma forma de funcionamento (com 

contornos institucionais) e passa a configurar um “tensionamento” com um modus operandi já 

sedimentado hegemonicamente. Boff (2014), Richard (2006) e Sobrino (2000) serão alguns 

dos pensadores que representam, nesse movimento, uma reflexão teológica comprometida 

com as mudanças sociais. 

Procede-se a essa contextualização para trazer elementos que ilustrem como a atuação 

de um setor da Igreja Romana no social vai contribuindo para uma ação educativa entre os 

pobres; e como esse significante tendencialmente vazio – social – expressa uma cadeia de 

equivalência em que configuram sujeitos como as CEBs, as experiências ligadas à saúde 

popular, os Movimentos Sociais do Campo, a Comissão Pastoral da Terra (CPT), Cimi, MEB, 

entre tantos outros; ainda, como a ampliação dessa cadeia possibilita o surgimento da cadeia 

equivalência da EP em que a alternância encontrará solo fértil para se desenvolver.  

Essa mudança na narrativa pastoral, que, como visto, provoca alterações quanto ao 

espaço, finalidade e metodologia no campo da EP, corresponde a novos investimentos 

metonímicos que servem de ambiente aos discursos do MST e da EFM.  Ou seja, libera uma 

série de elementos que servem à construção de uma cadeia de equivalências da EP por meio 

de demandas não atendidas. As duas experiências, do MST e da EFM, constituem-se, em uma 

lógica diferencial, como parte desse investimento metonímico que tem forte influência da 

narrativa cristãcatólica. Elas são amplamente influenciadas pelo pensamento de Freire e pelo 

princípio da alternância.  

A vivência da alternância no Brasil liga-se diretamente à demanda da educação dos 

jovens pobres do campo e à questão de sua permanência no campo. Pessotti (1978) relata o 

papel que teve a Igreja Católica na implantação da PA no Brasil, construindo sua 

argumentação na experiência localizada no Espírito Santo, uma das experiências pioneiras.   

Nosella (2014), porém, situa a relevância que teve o Concílio Vaticano II como parte 

de uma mudança na PA. O Concílio teria provocado o que se define como uma mudança 
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ontológica na PA ao permitir uma aproximação entre ela e a educação popular. Fato que 

possibilita novas substituições metafóricas que ganham efetividade social na medida em que 

estejam ancoradas em narrativas que comportam novos espaços, metodologia e finalidade 

como ocorre com a Igreja Romana nos anos 1970. As mudanças operadas com o Concílio 

levam um grande setor da Igreja Romana a se comprometer com as mudanças sociais, vindo a 

assumir uma atitude de solidariedade para os pobres.  

A PA surgiuna França nos anos 1930, nas Maisons Familiales,com o objetivo de 

garantir escolarização aos jovens camponeses por meio de uma metodologia de estudo que 

garantisse um tempo de convivência na escola e outro na comunidade. Em geral, isso ocorria 

na propriedade da família, onde os jovens executavam o que aprendiam na escola, porém, 

ainda não havia uma metodologia que unisse a empiria à episteme. Em 1945, essa 

metodologia passou por alterações em vista do debate no interior das Maisons sobre a 

possibilidade de ingresso de jovens vindos do meio urbano e sobre a “qualidade” dessa 

educação.14 

Entretanto, as mudanças promovidas pelo Concílio Vaticano II também atingem o 

fazer pedagógico da alternância (ARAÚJO, 2005). Uma dessas mudanças está na maneira de 

enxergar os pobres; eles são agora, depois do Concílio, vistos como sujeitos políticos que 

protagonizam suas histórias. No Brasil, essa mudança na forma de enxergar o pobre promove 

uma aproximação com o pensamento freireano, como afirmado anteriormente. Uma dessas 

aproximações com Freire se percebe no entendimento dos movimentos sociais e das EFAs 

sobre alternância, compreendido aquicomo princípio metodológico, e no uso da ação-

reflexão-ação, que possibilita uma leitura do cotidiano vivido como parte da aprendizagem 

escolar (FREIRE, 1987). 

Essa valorização do saber local será um traço do trabalho desenvolvido pelas CEBs, 

queconstroem relações humanas de solidariedade conforme o cotidiano das periferias urbanas 

e rurais. O local (comunidade, grupo, assembleia) é então alçado à condição de espaço de 

construção do político. 

O Social constitui assim um significante tendencialmente vazio, ou seja, aquele que, 

segundo Laclau (2011, p.57), “dá a uma demanda particular a função de representação 

universal, isto é dar-lhe o valor de um horizonte, concedendo coerência à cadeia de 

equivalência e, simultaneamente, mantendo-a indefinidamente aberta”. No caso, o significante 

                                                           
14 A partir de então, discute-se a articulação entre os saberes, e os educadores professores recebiam a formação 

voltados para essa finalidade educativa. Assim, o fazer pedagógico passa a ter uma intencionalidade mais 
definida, que serve de parâmetro para o julgamento de “qualidade”.  
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Social se abre a uma infinidade de sentidos no interior da Igreja e de outras forças sociais. No 

entorno desse significante, articula-se também a cadeia de equivalência da EP, que recebe 

influência do setor progressista da Igreja Romana e do marxismo. Estes, por sua vez, exercem 

influência nas propostas que assumem a alternância como prática pedagógica. No tocante ao 

fazer educativo das experiências, também se percebe essa influência.  

Pesquisadores sobre a alternância no Brasil como Begnami (2004), Estevam (2003), 

Nosella (1977), Pessotti (1978) e Silva (2003) relatam a importância do ensino social da 

Igreja Católica Romana na implantação de experiências como a PA. 

Desde sua origem na França em 1930, há nessa pedagogia uma preocupação com a 

vivência do tempo/lugar da formação dos jovens, quando a grande questão era procurar criar 

possibilidades de educar jovens do campo no campo. 

  

Neste tempo/lugar fariam um curso de agricultura por correspondência e, 
junto com este curso, receberiam uma formação geral, humana e cristã, 
orientada pelo padre. Assim nasce a Pedagogia da Alternância, onde se 
alternam tempos/lugares de aprendizado, sendo uma formação geral e 
técnica em regime de internato, em um centro de formação, e um trabalho 
prático na propriedade familiar e na comunidade. (RIBEIRO, 2006, p. 2). 

 

 A definição de Ribeiro (2006) ilustra bem como no contexto inicial da PA ocorre a 

articulação da realidade vivida pelos educandos com o ambiente da escola. Nosella (1977) 

enfatiza como, no contexto original da proposta, é relevante a atuação do padre Granereau, do 

camponês Jean Peyrat e de Yves, seu filho. Destaca-se, nesse contexto, a educação como uma 

demanda a ser atendida e o uso do latim como uma das grandes dificuldades, especialmente 

para os pobres. Segundo o padre Granereau, a finalidade do ato educativo está em garantir a 

escolarização dos jovens camponeses sem necessariamente proceder a uma análise da razão 

do analfabetismo entre jovens. O projeto social que anima seu fazer educativo é a inclusão 

social desses jovens no sistema social hegemônico. 

A atuação desses agentes não está imbricada de um telos, que passa pela encarnação 

(Laclau, 2011) de um universal, que lhes elege como sujeitos privilegiados da história. A 

grande questão aqui é perceber como uma demanda particular localizada em uma comunidade 

tem a capacidade de se ampliar vindo a gerar uma prática educativa que se definirá depois 

como alternância. Portanto, nesse caso, não se tem um universal que se particulariza, mas sim 

um particular que articula elementos do universalizado. 

 A expansão do movimento e o acercamento à Ação Católica dão um novo rumo à 

experiência. Em 1942, organiza-se na França a Union Nacionale de las Maisons Familiales 
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Rurales (UNMFR), vindo já a se constituir como uma demanda atendida, o que torna a 

alternância disputada pelos programas de educação uma aliança entre a Igreja e o Estado. A 

ampliação da experiência associa-se diretamente à crise europeia do pós-guerra como atestam 

Estevam (2003), Nosella (1977) e Silva (2003). 

 Chama a atenção o fato de que, ao ser hegemonizado pelo Estado na aliança com a 

Igreja, a terminologia escola-família permanece. Essa aproximação só ganha sentido no 

momento em que a cadeia de equivalências em que se insere a alternância promove uma 

contiguidade entre os dois termos, escola-família. Laclau (2011, p.197) afirma: “O nome de 

um movimento social, de uma ideologia, de uma instituição política é sempre a cristalização 

metafórica de conteúdos cujas ligações analógicas resultam da ocultação de contiguidade 

contingente de suas origens metonímicas.” 

Assim, a relação família-escola permite que os sentidos de ambas as instituições se 

perpassem, em uma lógica camponesa em que pensar a escola como extensão da família 

confere confiabilidade: o ambiente familiar é uma espacialidade facilmente compreensível 

para o universo simbólico dos camponeses. Isso faz com que o ambiente da não escola não 

soe como um distanciamento, e sim como um prolongamento das relações familiares que se 

estendem agora para a escola. 

No caso brasileiro, Frazão e Dália (2010), Nosella (2014) e Passador (2006) 

descrevem a presença de dois tipos de Centros de Formação ligados à PA, quais sejam, as 

Casas Familiares Rurais (CFR) e a Escola Família Agrícola (EFA). Ambas oferecem Ensino 

Fundamental, Médio e Profissional em uma concepção integral. Há uma mudança não apenas 

na nomenclatura, mas metodológica: as EFA são mais ligadas à Igreja Romana e as CFR são 

experiências geridas pelas próprias comunidades, sem interferência da Igreja. Porém, em 

ambos os casos, prima-se por manter a relação escola-família.  

Se, por um lado, há nas EFA essa ênfase na relação escola-família, por outro, no caso 

da CFR, tem-se uma complexa relação família-alunos-monitores,15 e essa teia de relações 

desemboca na construção de uma infinidade de outras relações que, de acordo com Gimonet 

(2007), envolvem a comunidade, a família e a escola. Essas práticas servem de espaço para 

novas intrigas, cenário para a construção de uma metodologia que envolva os diversos 

sujeitos que ocupam essa espacialidade como as cooperativas, os líderes, os jovens, as 

mulheres, etc. Essa abertura a novas relações/conexões que se fazem por meio da relação 

escola-família-comunidade passa a figurar como “pedagogia da partilha” (GIMENET, 2007, 

                                                           
15 Expressão usada para designar o professor na EFA e CFR. 
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p. 80), também presente nos métodos da Ação Católica,VER-JULGAR-AGIR. O “ver” liga-se 

diretamente à capacidade do grupo, seja ele qual for, de se descrever na relação com outros 

grupos. Mais que uma análise de conjuntura, é a possibilidade de dizer a própria palavra, 

descrever-se em uma relação com outros, apontar limites, potencialidades. Esse princípio 

metodológico será muito forte nas Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), configurando-se 

como uma análise de conjuntura construída pelo próprio grupo. 

 A criação das CEBs em áreas rurais e o comprometimento de seus líderes com as 

camadas populares foram também fortes colaborações na implantação das CFR no meio rural 

brasileiro. No caso das CEBs, destaca-se o papel organizador e mobilizador dessa organização 

eclesial e popular, que acaba tendo raízes também no surgimento da Comissão Pastoral da 

Terra e do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, assim como de um sindicalismo 

rural e urbano comprometido com os projetos de mudanças sociais e o embate com a ditadura 

militar no Brasil. 

 Essa preocupação com a vivência do método e com a observação da realidade será um 

traço importante do perfil dos padres e outros agentes sociais católicos, também como 

observação para definir passos de atuação – finalidade da ação educativa. O relato da 

conversa entre padre Pietrogrande e Nosella (2014) traz a importância da observação do 

religioso sobre a realidade brasileira antes da implantação da escola no Espírito Santo. 

 

O sacerdote já tinha estado no Brasil e se encontrava em Florença apenas 
para completar sua formação. Durante suas andanças pelo Brasil, ficara 
impressionado com a situação socioeconômica do povo interiorano capixaba 
[...] A comparação com os filhos de emigrantes gaúchos ou, mais ainda, com 
a população das regiões italianas de onde saiu a emigração para o Brasil era 
simplesmente desanimadora: porque o nível socioeconômico desses 
emigrantes capixabas seria tão baixo? O que se fez ou se está fazendo por 
eles? Enfim, precisamos fazer algo para esse povo! (NOSELLA, 2014, p. 61-
62). 
 

 
Essa descrição trazida por Nosella ilustra a sensibilidade do padre Pietrogrande com a 

realidade onde estava atuando. Evidencia o comportamento de uma geração de líderes 

religiosos católicos romanos com o social. Desde sua implantação no Brasil, foram surgindo 

diferentes formas de lidar com a alternância, o que demonstra que a experiência brasileira vai 

assumindo um caráter flutuante, ganhando diferentes desenhos curriculares que se articulam 

em torno do tempo escola e tempo comunidade. O que configura um rompimento com um 

modelo de educação escolar ainda hoje hegemônico.Gimonet (2007), que discute essa 
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temática, destaca que a Pedagogia da Alternância surge primeiramente na prática para depois 

ser sistematizada pela teoria.  

 Nosella (1977, p. 54) destaca que, em sua implantação, a Proposta Político- 

Pedagógica das CFR já trabalhava conteúdos como a “participação, igualdade, 

conscientização, democracia, fim da exploração entre as classes”. Isso já representa um 

grande avanço e configura um tensionamento com o discurso escolar hegemônico, que não 

tem nenhum compromisso com o campo. 

Compõe esse cenário, no qual se implanta a PA no Brasil, o surgimento, na década de 

1970, de organismos criados pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), como 

é o caso do Cimi e da CPT. Ambas as organizações são expressão de um comprometimento 

entre setores da Igreja Romana e as populações excluídas, no caso, indígenas e camponeses. O 

surgimento desses organismos significa a presença de um discurso contra-hegemônico no 

interior da CNBB. 

A alternância, vivenciada no Brasil por inúmeras experiências de educação, desde os 

movimentos sociais até os programas de educação governamentais de âmbito nacional ou 

estadual, sofreu, em sua origem, uma influência direta da Igreja Católica e de experiências 

ligadas à EP entre outras. O cenário político brasileiro dos anos 1970 e 1980, marcado por um 

Estado ditatorial, construiu uma zona de exclusão de setores que se articulavam mediante 

significantes vazios como democracia, participação popular, fim da ditadura. 

No entorno desses significantes, articularam-se muitas cadeias de equivalência, desde 

a luta armada às experiências ligadas à EP, para onde acabaram migrando grupos ligados à 

TL. Razão pela qual se procedea essa contextualização histórica que abre espaço para um 

novo cenário, em que vários sujeitos articulam a alternância desde a EP.  

Ao longo desta seção, percebe-se como a alternância vai constituindo-se como um 

significante flutuante, uma vez que, segundo Laclau(2013), ele se constitui de fronteiras 

instáveis em processo de constante deslocamento uma vez que são disputadas por diversos 

sujeitos que disputam seu sentido. 

 

3.2 Olhando a alternância desde a educação popular 

  

As várias narrativas da EP nos anos 1960, 1979 e 1980 foram marcadamente 

influenciadas pelo pensamento freireano. Suas reflexões em obras como Pedagogia do 

Oprimido, Extensão ou Comunicação e Educação como Prática da Liberdade tiveram grande 

relevância nesse período. Freire faz parte de uma camada de intelectuais que sistematiza as 
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experiências de organização no campo da EP. Torna-se uma referência importante para a 

educação. Respaldado por um pensamento humanista cristão, influi muito facilmente os 

círculos ligados à Teologia da Libertação, vindo a ser um dos idealizadores do MEB. 

Mesquita (2011), ao abordar a relevância do pensamento de Freire nos anos 1960 e 1970, 

destaca que, embora ele fosse avaliado como escolanovista, nacional-desenvolvimentista, 

indutivista, espontaneísta, não diretivo, neoanarquista católico, era uma referência político-

pedagógica inegável. Segundo Brayner (2009), o pensamento de Freire representa uma 

importante resposta pedagógica à definição de uma identidade nacional. 

Essa hegemonia do pensamento de Freire no campo da EP associa-se ao seu papel no 

MEB, uma ação de educação voltada para a educação de adultos, que também será alcançada 

pelas mudanças promovidas pelas encíclicas sociais, descritas no tópico anterior. O MEB 

assumirá uma postura de crítica ao modelo de educação escolar vigente, assim como ao 

modelo social excludente (FÁVERO, 2002). Esse movimento, iniciado no Rio Grande do 

Norte, teve assessoria direta de Paulo Freire. Igualmente ao MEB, o Movimento de Cultura 

Popular (MCP) representa outra grande expressão da educação popular. Bezerra (1982) 

destaca o papel importante que tiveram esses dois movimentos populares como animadores de 

organizações sociais.  

As reformas de base promovidas pelo governo federal nos anos 1960 eram a expressão 

de que as demandas populares iam pouco a pouco dando corpo a programas de governo, 

transformando-se, assim, em demandas democráticas. Crescia uma articulação de setores 

como movimento estudantil, com a Igreja e os trabalhadores, em uma cadeia de equivalências 

que se articula em torno da pressão por uma ruptura no sistema político. 

Entre os anos 1960 e 1970, surge um ambiente de clandestinidade, luta armada e 

pressão popular pela redemocratização do Brasil. Em 1962, lança-se em Natal, Rio Grande do 

Norte, a “Campanha de Pé no Chão também se Aprende uma Profissão”, que se propaga na 

gestão de Darcy Ribeiro como ministro da Educação (TEIXEIRA, 2008, p.90). A pedagogia 

implantada nessa campanha, ao instalar barracões em diversos locais da cidade de Natal, onde 

jovens estudavam e conviviam, promove um deslocamento do locus da educação. Esse 

deslocamento rompe com um modelo de educação escolar, que institui a escola como espaço 

privilegiado da educação. Opera-se aqui uma mudança que passa pela espacialidade do social 

e pode, potencialmente, favorecer a construção de projetos políticos e educacionais contra-

hegemônicos (finalidade; mimese 2). 

Esses dois exemplos evidenciam que a interpretação do significante educação popular 

tem um sentido polissêmico, não se apresentando de forma estruturada como uma totalidade 
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sistêmica (LACLAU, 2013). Cunha (1977), Manfredi (1978) e Paiva (1983) analisam que a 

expressão EP pode designar uma ação educativa do Estado voltada para as camadas populares 

da população ou a organização de setores populares em função de demandas populares 

vividas em um dado contexto. O que valida a análise de que não há uma descrição única do 

que seja educação popular (STRECK, 2010). 

A tensão social vivida nos anos 1960 proporciona um ambiente fértil para articulação 

de muitos setores. Em tal cenário, emergem práticas discursivas (movimentos populares de 

cultura e de educação, setores da Igreja progressista da Igreja Católica) que articulam 

demandas – reforma agrária, educação, moradia, trabalho. Essas demandas, ou a prática de 

articulá-las, fazem eclodir agentes sociais, como é o caso das Ligas Camponesas e, 

posteriormente, das CEBs, que passam a se organizar em sua função.  

Uma primeira aproximação entre a alternância e a educação popular pode ser feita por 

meio da análise de Begnami (2003) ao relatar que, em sua origem no Brasil, a CFR funciona 

como curso livre com duração de dois anos. Isso dentro dos princípios da alternância, sem ter 

a escolarização como meta principal da ação educativa. A ênfase da ação educativa estava 

então no aprimoramento das práticas agrícolas por parte dos estudantes. Para se compreender 

a relação de aproximação e diferenças entre o pensamento de Freire e aPedagogia da 

Alternância (PA), expõe-se no Quadro 1 uma descrição segundo Zanella (2007). 

  

Quadro 1 – Aproximação e diferenças do pensamento de Paulo Freire e da PA 
 

Semelhanças/diferenças Paulo Freire Pedagogia da Alternância 
Conteúdo  Tema gerador extraído do 

cotidiano vivido pelos educandos 
Plano de estudo que tem por base a 
relação entre o empírico vivido no 
cotidiano dos educandos e a 
episteme como construção coletiva 

Metodologia  Problematização acerca da 
realidade, que se dá a partir do 
tema gerador 

Tempo escola-tempo comunidade 
 
Prática-teoria-prática  

Professor  Apenas coordena a reflexão 
construída, procurando facilitar o 
debate 

Monitor que coordena a reflexão 
sobre as vivências atuando como 
facilitador 

Escola  É círculo de cultura. Muito 
gestora de conhecimento social, 
mais formativa e menos 
informativa (GADOTTI apud 
ZANELLA, 2007) 
 

A CFR é uma instituição que forma 
sujeitos por meio da relação entre a 
prática e a teoria. 

Fonte: Autoria própria com base em Zanella (2007, p.118). 
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O quadro aborda de forma sintética a relação entre a PA e o pensamento freireano com 

base em pesquisadores como Begnami e Burghgrave, Caldart, Gimonet, Nosella e Silva, 

ilustrando os pontos de aproximação entre eles. Embora nesta pesquisa o objetivo perseguido 

seja a análise da alternância, compreende-se como relevante essa descrição dada à influência 

que exercem no pensamento pedagógico dos movimentos sociais. 

Tomando-se por base a Pedagogia do oprimido (FREIRE, 1987), vê-se que nela Freire 

afirma que a relação entre educando e educador deve expandir-se para além dos muros da 

escola. Isso sugere uma relação direta entre os diversos espaços educativos frequentados por 

ambos (educador e educando). Na proposta das CFRs, abordada desde Begnami e Burghgrave 

(2013), Nosella (2014) observa a preocupação com o cotidiano vivido na comunidade, como 

ocorre a relação entre o saber transmitido empiricamente no senso comum e a episteme, ou 

seja, a análise desse saber em uma relação direta entre prática-teoria-prática. Zanella (2007, 

p.111) considera que, em Freire, a educação ocorre como uma forma de “pronúncia do mundo 

pela palavra que é ação”. 

O pensamento pedagógico de Freire evidencia então uma formação discursiva que, 

segundo Mesquita (2011), rompe com as versões ortodoxas do marxismo, tensionando com as 

categorias universalizantes utilizadas para descrever a relação de classe. Aponta a necessidade 

de se postular um corpo para o universal, rompendo a visão de fiador da razão universal 

(LACLAU, 2011). Assim, em Freire, percebe-se uma valorização do particular que não se 

desvincula de um universal, e não perde sua particularidade, vindo a configurar na narrativa 

como um sujeito de carne e osso, e não como um ente genérico. 

Ricoeur (1994), ao contextualizar a mimese, afirma que toda atividade mimética é 

imitação e criação, e, seguindo sua análise, ensina que a mimese I é composta do ato pré-

configurado, que não é um simples imitar. Uma vez que esse ato envolve certo conhecimento 

prévio, que será base – e não um manual rígido a ser seguido – para a atuação dos sujeitos 

sociais na construção dos seus projetos políticos. 

Na narrativa freireana de educação, assim como na PA, o cotidiano, palco da mimese I 

e espaço do ato pré-configurado, tem grande relevância como parte do ato educativo. É nesse 

cenário que os sujeitos da ação educativa, comunidade, educando, educador, líderes políticos 

e sociais, interagem, atuam. É nesse cenárioque se faz a análise do papel da educação, os 

ensaios de mudanças sociais na realidade encontrada, as análises sobre relações de poder no 

interior da comunidade, o planejamento de ações a serem vivenciadas como parte das 

mudanças que devem ocorrer na realidade. 
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Esses elementos se configuram como mimese II, como espaço da criação. Assim, se a 

alternância chega ao Brasil mediante as experiências ligadas à EFA, sofre mudanças no 

transcorrer dos anos por meio dos movimentos sociais, dos programas de educação 

governamentais e outros mais que ampliam a significação de “alternância”. Nesse sentido é 

que se criam,em um ambiente propício, o campo da educação popular, as narrativas que 

ocorrem por meio de diferentes mobilizações do princípio da alternância. 

As teias de intersubjetividades que interagem no cotidiano como parte do ato 

educativo são, tanto em Freire como na PA, de grande importância. A construção de saber em 

uma relação direta entre o cotidiano e a episteme são elementos presentes tanto em Freire 

quanto na alternância. Gadotti (1995) enfatiza que o educador popular é um sujeito que se 

posiciona ante a realidade vivida pela comunidade onde ele atua, destacando que esse 

educador é alguém que luta tendo como arma a palavra. Daí a importância que tem para ele a 

palavra do educando, sua descrição da realidade, sua análise de si mesmo e do meio onde 

vive. Giroux (1983, p. 82), igualmente destaca a importância de o educador popular valorizar 

o “capital cultural do oprimido”.  

Assim, por um lado, como já afirmado, a definição de EP é algo muito complexo de 

ser feito, dada a diversidade de entendimentos que se tem sobre a questão. Por outro lado, 

pode-se perceber, de acordo com os autores citados anteriormente, uma valorização de 

determinada atitude do educador como parte do fazer pedagógico da EP. Essa relação com o 

saber popular evidencia uma postura metodológica no tocante a como lidar com a realidade 

que, por sua vez, reclama a construção de espacialidades. Ao se proceder a uma valorização 

do saber local, acaba-se criando na narrativa da educação cenários que permitem a 

valorização do local. 

Na abordagem de Gadotti (1995) e Giroux (1983), a EP abre a possibilidade de 

repensar as relações humanas no tocante a gênero, etnia, relações de poder; e se caracteriza 

como uma educação contra-hegemônicaque contribui para a criação de espacialidades. O 

atuar pedagógico então, ao ter como ponto de partida essas questões, acaba por definir uma 

atuação educativa que repensa o lugar do sujeito desde o local. O lugar de fala do sujeito – 

assim como a possibilidade mais ou menos presente de se promover deslocamentos desse 

lugar – torna-se então uma referência para que ele construa suas relações, ensejando um ato 

educativo que não parte do universal para o local, mas que procura identificar as práticas e as 

relações humanas desde o local, lembrando que, segundo Laclau (2011), o local está sempre 

atravessado pelo universal. 
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Essa importância dada ao local/particular como ponto incontornável para analisar as 

relações, os limites e as potencialidades do contexto em que se realiza o ato educativo não 

representa, portanto, um total rompimento com o universal. Representa, sim, a possibilidade 

de não se tomar o local como uma reprodução do universal, como espaço vazio que se 

preencheria por meio do universal, porque, conforme Laclau, em perspectiva genealógica, o 

universal é sempre um local que se universalizou por mecanismos retóricos. 

Evidentemente, cada organização ou segmento social hegemonizado pela cadeia 

“equivalencial” da EP mantém suas particularidades, o que torna a hegemonia construída por 

essa cadeia contaminada, ainda que, parcialmente, pela particularidade (LACLAU; MOUFFE, 

1987, p.13). Toda hegemonia/universalidade sempre está ameaçada por particularidades. Ou 

seja, nunca consegue um fechamento mais perene do social, mas sua posição hegemônica não 

deixa de ter centralidade, uma vez que, como visto, trata-se de um particular que é alçado à 

condição de universal. 

Em uma perspectiva laclauniana, percebe-se que, embora existam diferentes 

experiências que se articulam em torno da alternância na cadeia “equivalencial” da EP, cada 

uma delas terá a própria definição de alternância. Porém, compreende-se que há alguns 

princípios da EP que são assumidos pelas práticas hegemônicas que vivenciam o da 

alternância no campo popular. 

A narrativa da EP no Brasil sofre influência direta de várias correntes de pensamento, 

que vão da Igreja Católica Romana até os grupos de orientação marxista. Dessa maneira, sua 

atuação como cadeia “equivalencial” com grau considerável de expansão marca-se por essas 

forças que se demonstram hegemônicas sem, contudo, anular a particularidade de outras 

forças igualmente presentes nesse espaço narrativo, metonímico. Analisando, por exemplo, a 

argumentação de Freitas (2004) e Freitas e Machado (2010), percebe-se nelas uma 

aproximação com a definição de alternância defendida por Gimonet (2007). Os grifos na 

citação abaixo realçam os pontos de convergência que aproximam a espacialidade vivida pela 

EP do princípio da alternância. 

  
 

1.ª ideia-força: A prática da educação popular exige a convicção de que 
‘Mudar é difícil, mas é possível e urgente!’. 2.ª ideia-força: A educação 
popular expressa a opção político-pedagógica por uma educação libertadora 
que se caracteriza pelo compromisso – efetivo e afetivo – com os sujeitos – 
educandos e educadores – participantes ativos do e no processo de 
transformação pessoal e social. 3.ª ideia-força: A educação popular orienta-
se por uma concepção de conhecimento que não hierarquiza 
conhecimento científico e saber popular. 4.ª ideia-força: A educação popular 
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é uma prática que exige autoria e autonomia. 5.ª ideia-força: A educação 
popular é uma prática que exige a assunção do risco e da ousadia da 
criação do inédito-viável. 6.ª ideia-força: A educação popular é luta para 
tornar possível o impossível e exige uma reformulação da função social 
dos professores. 7.ª ideia-força: A educação popular é luta que problematiza 
a identidade pessoal e profissional do educador, num processo coletivo em 
que o Encorajamento vai se constituindo num triplo E: Envolver-se, 
Entusiasmar-se, Emocionar-se. (FREITAS; MACHADO, 2010, p.140, 
grifos nossos). 

  

 Essa atitude militante afirma uma postura que desinstala o ato de educar, 

transformando o educador em um “ser que não reproduz sermões prontos e acabados, mas que 

desperta consciência” (GADOTTI, 1995, p. 48). Ancorado em Freire (1987), Gadotti (1995) 

aborda a questão da importância das práticas solidárias no horário da alimentação e da 

participação no planejamento dos horários como valores a serem vivenciados nas práticas 

educativas. Essa descrição ilustra quão fundamental é a humanização das relações na 

experiência da educação; e avançar nessa perspectiva só é possível se a espacialidade do 

social possibilitar a valorização da particularidade dos sujeitos que a compõem. 

 A vivência de tais valores se torna realidade quando os sujeitos do ato educativo se 

comprometem uns com os outros. O Quadro 1, ao relatar as aproximações entre Freire e a PA, 

traz elementos do princípio da alternância ao postular questões como tempos educativos, 

relação do educadorcom oeducando, etc. A relação comunidade-educando-curso de formação 

possibilita uma valorização da experiência vivida por meio de sua avaliação e 

problematização.  

 Entretanto, um dos elementos centrais que promovem essa aproximação entre as 

experiências da EP e a alternância são os tempos educativos e a relação entre doxae episteme 

que Arroyo (1997) e Caldart (2001) consideram como um diferencial da EP e da educação do 

campo. Nos capítulos 4 e 5, aborda-se a experiência dos tempos pedagógicos como um 

diferencial do princípio da alternância ao trazer a experiência de formação do MST e da EFM. 

Em todo caso, percebe-se essa questão como um diferencial que possibilita a abertura para 

criação de narrativas.  

 Abrir-se a novas narrativas é, neste caso, um exercício que exige compreender a 

particularidade que toma forma no silêncio do outro. Illich (1970, p.36) afirma: “para 

compreender um ser humano é preciso compreender os seus silêncios. Não são tantos os sons 

por nós produzidos que se carregam de significado: é sobretudo através de nossas pausas que 

nos fazemos”. Assim, é fundamental a particularidade vivida na relação entre o educando, o 

grupo de base ao qual pertence e o curso de formação para a vivência da educação.  
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Compreende-se que a relação entre o princípio da alternância e a EP é perpassada pela 

observância da gramática do silêncio, como alerta Illich (1970), pela vivência dos tempos 

pedagógicos, pelo compromisso militante das partes – educador e educando.  Gadotti (2000) 

destaca que, até fins dos anos 1980,foi um desafio da EP trabalhar a conscientização do 

indivíduo e que a esse foi somando-se a percepção dos diversos ambientes educativos 

ocupados pelos sujeitos da educação. Assim, no que Illich identifica como a gramática do 

silêncio, o espaço vivido no cotidiano pelos sujeitos passa a ser interpretado como parte dos 

espaços educativos, pois ali é o espaço onde o sujeito interage com a realidade.  

 Essa questão da espacialidade como locus da vivência dos conflitos de interesses, de 

projetos de mundo, tratada por Mesquita e Nascimento (2014), é fundamental para se entender 

a construção de espaços educativos. Abre a possibilidade de trazer para a cena da educação os 

diferentes sujeitos e suas práticas (políticas, religiosas, sociais, humanitárias), e, a partir delas, 

desenvolver a narrativa da educação, provocando o surgimento de uma ação educativa que 

dialogue com o sujeito por meio de sua realidade. 

O diálogo de saberes que configura como uma definição de EP em Freire (1992; 

2003), Gadotti (2000) e Illich (1970) é também um traço do princípio da alternância segundo 

Caldart (2001) e Gimonet (2007). Esse diálogo na alternância ocorre por meio da articulação 

dos tempos/espaços pedagógicos.   

Nesse contexto, a compreensão de alternância e tempos pedagógicos é amplamente 

disputada por várias forças sociais, desde os movimentos sociais, como é o caso do MST, 

Movimentodos Pequenos Agricultores (MPA), da Pastoral da Juventude Rural (PJR) e da 

EFM, até programas de educação governamentais, como o Pronera, oPrograma Nacional de 

Inclusão de Jovens(Pro-Jovem) e os cursos de graduação envolvendo movimentos sociais do 

campo e universidades. Tal fato faz entender a necessidade de estudar essa disputa 

hegemônica em torno da alternância e seu potencial contra-hegemônico.  

 

3.3 Relação entre o princípio da alternância e educação contra-hegemônica  

 

Na análise de Canário (2005, p.89), construir a educação do futuro “supõe adotar 

procedimentos que transformem o aluno em pessoa, e a educação em prazer”. Para tanto, 

seguindo sua narrativa, o autor propõe “pensar a escola a partir do não escolar”. O que tem 

uma afinidade eletiva com o esforço de repensar a relação entre a doxae a episteme, 

valorizando o particular, o vivido/experienciado, como parte da construção do saber. 
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Mesquita e Nascimento (2014), apoiado em Maingueneau (1997, p.62-64), afirmam que “há 

uma relação entre a realidade vivida e mundo que se deseja construir”. 

A alternância, na perspectiva de Mesquita (2014), representa uma possibilidade de ter 

a realidade vivida pelos educandos como parte do ato educativo. O princípio da alternância se 

torna então uma possibilidade de que os sujeitos concretos da realidade possam articular os 

diversos discursos contidos em sua narrativa. Nessa perspectiva, o princípio da alternância 

tensiona com a educação escolar, vindo a configurar-se como um elemento no discurso da 

educação, como tratado no capítulo 2. 

Tal potencial ganha materialidade e efetividade social uma vez que é capaz de 

desestabilizar o discurso hegemônico da educação, pondo em xeque seu fechamento ou 

sutura. Tangenciando Laclau e Mouffe (1987), compreende-se que todo discurso hegemônico 

é ameaçado por uma contra-hegemonia (por meio de elementos disponíveis em um campo de 

discursividade) e um discurso contra-hegemônico se produz em uma dada cadeia 

“equivalencial” que não anula as particularidades das forças que a compõem, como se verá 

nos capítulos posteriores ao se tratar do MST e da EFM. 

Mesquita e Nascimento (2014) afirmam que se aborda a alternância desde o século 

XIX por pensadores como Marx e Lênin até o humanismo cristão. Nesta pesquisa, conclui-se 

que a alternância chegou ao Brasil por meio das EFAs e ela sofreu influência do pensamento 

católico romano e da EP. Isso levou a se buscar os pontos de convergência entre tal princípio 

e o ensino social católico romano, o pensamento freireano e a EP. Paiva (1983, p. 166, grifo 

nosso), discutindo o espaço pedagógico em um diálogo com o pensamento de Freire e o padre 

Vaz, esclarece que, segundo Freire, “a educação deve contribuir para mudança da realidade 

[...] para a troca de idéias e de experiência”. 

Seguindo seu pensamento, Paiva (1983) afirma que, por meio da definição de espaço 

pedagógico, Freire busca um instrumento que servisse à seguinte pergunta: como 

proporcionar ao homem os meios de superar suas atitudes mágicas ou ingênuas diante da 

realidade? Se, por um lado, essa abordagem de Freire confere à educação um espaço 

privilegiado de promoção da libertação do homem e da mulher, por outro, abre um horizonte 

para se discutir os espaços pedagógicos como loci da troca de experiência e intercâmbio de 

saberes. Muito embora, ao trazer para a tela a reflexão sobre atitudes mágicas, Paiva 

corrobore uma posição teórica que, fiando-se no suposto saber científico, trata o senso comum 

como atitude “mágica” ou “ingênua”. Segundo Brayner (2009) e Mesquita e Nascimento 

(2014), esse modo de encarar os “oprimidos” como sujeitos a serem libertados pelos 
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esclarecidos, remete a certo platonismo presente entre muitos teóricos da educação popular e 

também entre setores dos movimentos sociais. 

O primeiro aspecto que se deve cuidar ao buscar essa aproximação entre o princípio da 

alternância e a EP é descrever de qual EP se trata. Coaduna-se, como já apontado, com a 

descrição de Streck (2010) de que conceituar a EP é uma tarefa bastante complexa. Porém, 

ainda assim, recorre-se à abordagem de Paiva (1983, p.80) para quem a EP “é aquela que 

ocorre no bojo do movimento popular. Devendo a mesma defender os interesses das classes 

populares”. Prosseguindo em sua análise, Paiva (1983) afirma que ela deve ser também 

compromisso do Estado.  

Essa linha de reflexão reforça o argumento de Canário (2005) de pensar a escola pelo 

não escolar. Mesquita (2011, p.133), discutindo os dilemas e encruzilhadas da educação 

popular nos anos 1980, alerta: 

 

Manter uma linha de mediação entre uma esfera pública estatal (que se abria 
como espaço concreto a ser disputado pela via institucional) e uma esfera 
pública não estatal (ambiente político-organizativo prenhe de valores 
comunitários que, correntemente chamado de ‘sociedade civil’, articulava as 
diversas demandas e sujeitos no cenário político nacional) parecia ser um 
critério definidor da justa estratégia: aquela que propiciaria a manutenção 
daquela postura autônoma energicamente defendida pelo PT.   

 

Nos anos 1990, essa autonomia claramente se esvaiu. Com a chegada do PT ao 

governo, criou-se em 2003 a Rede de Educação Cidadã (Recid), que passava a ser um espaço 

de articulação dos movimentos sociais com o gabinete da Presidência da República. Esse 

espaço funcionava como novo cenário na narrativa da EP, agora assumido de perto pelo 

Estado brasileiro. Nesse espaço de articulação, atuam diversos sujeitos, desde setores do 

MST, ao Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR), Movimento 

dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), entre tantos outros. A EP passa então, nesse momento, 

a ser disputada também pelo Estado. Esse cenário cria uma zona de aproximação entre a EP e 

o Estado, transformando em demanda atendida e trazendo-a para o campo hegemonizante 

dele. Em 2014, lançou-se pela Secretaria Geral da Presidência da República o marco de 

referência da Educação Popular para as políticas públicas no Brasil. 

Na teoria laclauniana, como visto, a hegemonia não anula a particularidade, o que 

permite que parte do potencial contra-hegemônico dos setores hegemonizados permaneça, 

como elemento, em ameaça potencial à estabilidade dos discursos hegemônicos. Isso abre a 

possibilidade para que setores internos dos movimentos sociais hegemonizados permaneçam 
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em uma postura de resistência contra-hegemônica. Assim, no tocante à EP, há 

brechas/fissuras que não foram hegemonizadas e prevaleceram como zonas de disputas 

no/contra o Estado. 

A alternância configura uma dessas brechas, um elemento no discurso da educação, 

proporcionando, potencialmente, uma prática pedagógica que tem por base a horizontalidade 

como estratégia para a construção do saber. Tal horizontalidade, como já observado, envolve 

a articulação de diferentes espaços sociais, abrindo-se, assim, a possibilidade de criação de 

inúmeros espaços pedagógicos para além do espaço escolar. Contudo, a alternância não se 

configura como uma panaceia metodológica capaz de redimir a educação de sua dimensão 

sistêmica e conservadora. “Alternância” remete a uma vagueza conceitual que, ressaltando 

seu caráter flutuante, tem seu sentido disputado por inúmeras experiências de educação.  

Silva (2013) afirma ter conhecimento de que há aproximadamente 250 experiências de 

educação, tanto na EP como nas escolas regulares, que se identificam como praticantes da 

alternância. Assim, alerta Silva (2013, p. 169), “é preciso distinguir a alternância da 

justapositiva alternância, na qual também existem tempos educativos e espaços embora não 

haja uma ligação entre os mesmos fazendo com que não se tenha uma articulação entre os 

tempos e espaços da educação”. Segundo o autor, não basta a existência dos tempos 

educativos (pedagógicos) para que se identifique uma experiência como alternância, mas sim 

a forma como esses tempos se articulam e como se dá a participação do educando/educador 

dentro deles. 

O princípio da alternância representa uma quebra na antiga relação baseada na 

triangulação professor (assessor)-aluno-comunidade, em que hierarquicamente temos no topo 

da pirâmide o professor e na base o aluno e a comunidade. Ao romper essa cadeia, promove 

fissuras no discurso da educação por questionar, com base na relação professor-aluno, o 

modelo de educação. Essas abrem possibilidades para que surjam novos cenários na prática da 

educação. Sendo assim, o objetivo do ato educativo não pode estar desconectado da realidade 

vivida pelo educando, essa valorização do espaço local como locus da construção de relações, 

da troca de experiências, em que o método ganha forma, corpo, intencionalidade. Begnami e 

Burghgrave (2013) advertem que, na vivência da alternância, o que deve predominar é um 

regime de coautoria, que não anula a particularidade embora estabeleça um novo referencial 

para a produção coletiva. 

Dessa forma, cada situação vivida acaba servindo como matéria para o surgimento de 

um novo enredo, trazendo para a cena novas intrigas, novos sujeitos, novas situações que 

servirão de base para a narrativa. Se, por um lado, há um acúmulo da experiência, uma 
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mimese I que Ricoeur define como pré-configurado, por outro, há uma criação permanente, 

dado que cada situação vivida traz novos sujeitos para cena da narrativa. 

As relações interpessoais, os grupos de estudo e trabalho, o lazer e a forma de lidar 

com ele, a maneira de observar a realidade, tudo isso vai tornando-se matéria de reflexão 

educativa (BEGNAMI; BURGHGRAVE, 2013; NOSELLA, 2014). Aprender por meio da 

realidade e das relações humanas construídas é umas das bases da vivência da alternância.  

Ao propor o conceito de espacialidade do social, Mesquita e Nascimento (2014) está 

trazendo para a cena a necessidade de observar os espaços pedagógicos (escola, assentamento, 

lixão, terreiro) e as práticas educativas neles vividos. Os tempos educativos são vivenciados 

nessa relação entre os sujeitos do ato educativo e o espaço pedagógico. Nosella (2014) propõe 

que não se trata de uma simples relação entre os sujeitos e o espaço. Segundo ele, os sujeitos 

possuem um pré-conhecimento, uma expectativa, um plano de ação a ser vivenciado naquela 

relação, o que se configura como mimese I. Com essa experiência da horizontalidade 

construída, ocorre ato criativo (mimese II). Para que ocorra esse momento de criação, então se 

torna de fundamental importância que todos os sujeitos participem no ato criativo. 

A vivência dos tempos pedagógicos alimenta um ambiente fértil para a ampliação da 

narrativa da educação, ao enxergar a realidade experienciada como parte do conteúdo da 

educação e ao trabalhar a horizontalidade como princípio na relação entre educando e 

educador. Vista nessa direção, a alternância se acerca do que Souza (2004) define como 

“Pedagogia da revolução”: 

 

uma pedagogia que emerge como um processo 
deconhecimento/transformação da realidade [...] onde cada aspecto guarda 
sua especificidade, mas se relaciona com outros fecundando-se mutuamente 
[...] Uma pedagogia da Revolução se caracteriza por uma concepção de 
revolução social e da formação do homem social comprometido com a 
hegemonia popular. (SOUZA, 2004, p. 354). 

  

 O princípio da alternância é mais que a articulação tempo-espaço, ele parte de uma 

relação entre o que se pretende, o que se vive e o que acontece na espacialidade construída 

por essa relação envolvendo vários sujeitos. A formação do homem social almejada por Souza 

passa também pela possibilidade de pensar as relações interpessoais, com o meio, consigo e 

com o todo (assentamento, grupo coletivo, grupo da periferia onde faz a militância).  A 

formação do homem social não se realiza descolando-o de sua narrativa. O discurso contra-

hegemônico do princípio da alternância encontra sua ancoragem nessa possibilidade de 

entrelaçamento entre a doxa e a episteme, uma vez que investe em uma relação entre a 
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experiência vivida pelo educando e o meio onde atua, seu projeto de vida, seus sonhos e 

anseios, instigando-o a construir perguntas sobre a realidade e sobre si.  

 Ao partir da realidade como base para a construção do saber, a alternância reproduz o 

que Ricoeur (1994) descreve como a ação mimética, que reproduz, imita, produzindo uma 

pré-configuração; mas isso sem se fechar no repetir, abrindo-se à possibilidade de criar 

cenários que tragam para a cena novos sujeitos com o ato criativo (mimese II), embora esse 

ato criativo esteja diretamente ligado ao pré-configurado (mimese I) e necessidade de 

convencimento, de aprovação do leitor (mimese III). 

 Nesta investigação procura-se analisar o princípio da alternância em duas experiências 

de formação, o MST e EFM: ambas as experiências recebem forte influência da TL. Como 

abordado na seção 2.1, chega ao Brasil a alternância marcada pela doutrina social católica, 

vindo a se constituir como parte da cadeia “equivalencial” da EP. Sofre influência, nesse 

contexto, do pensamento socialista, em especial cubano e russo. Na concepção russa de 

Pistrack (2009, p.115-116), essa relação entre a realidade vivida e a educação nomeia-

seatualidade, assim conceituada: “A atualidade é tudo aquilo que na vida da sociedade tem 

requisitos para crescer e desenvolver-se, que se reúne ao redor da revolução social [...] e 

também aquela fortaleza capitalista. A atualidade compreendida como uma brecha rompida 

no sistema.” 

 Na concepção de Pistrack, a realidade associa-se à ideia de algo que se reproduz por 

meio de um sistema. Por um lado, tal abordagem ancora-se em uma perspectiva que tem por 

base o que Laclau (2011) define como encarnação, como um universal que se encarna no 

particular. Por outro lado, é fato que ele admite como realidade a experiência do sujeito 

acumulada pela mimese I.  

O diálogo de saberes, a horizontalidade e a relação com a realidade vivida se 

configuram na narrativa do princípio da alternância; e estarão presentes nas diversas 

experiências de EP que praticam em menor ou maior grau a alternância, configurando 

também uma fissura no discurso da educação escolar, para quem o ponto de partida é o 

rompimento entre a doxa e a episteme. Como investimento metonímico, cada experiência de 

educação que se apropria do princípio da alternância faz ou possibilita fazer o próprio 

princípio de leitura de como vivenciá-lo. Porém, o que pode identificar o princípio da 

alternância vivido em dada experiência de educação como uma prática de educação contra-

hegemônica é a maneira como venha a tratar metodologicamente essa relação entre doxae 

episteme e o projeto político que ela busca alimentar. Sem tal diferenciação, pode-se ter uma 

vivência da alternância que venha a reforçar o modelo social hegemônico. 
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A confluência, no ato educativo, de uma série de lugares de fala, pode conferir ao 

espaço educativo a característica de um “não lugar”, ou seja, um espaço que não tem uma 

posição fixa em uma estrutura ou sistema social. Daí que pode, potencialmente, liberar a ação 

educativa para investir na construção de intrigas, uma vez que os diversos sujeitos que 

interagem no ato educativo trazem para a narrativa as diversas realidades com as quais 

interagem; criando a partir daí modificações no ato educativo (mimese II).  É a articulação de 

diversas falas que possibilita que esse “não lugar” seja ocupado por diversas situações 

experienciadas pelos educandos e transformar essas situações em parte do conteúdo da 

educação.  

Analisando a alternância e sua relevância na formação, Puig-Calvó e Gimonet (2013, 

p. 58) destacam que “a formação por alternância facilita a integração e a participação do aluno 

em sua família e comunidade, sem bloquear o desenvolvimento normal e a conquista dos 

espaços de autonomia que o jovem vai construindo”. Essa relação metafórica entre escola e 

comunidade pode ser expandida para formação/comunidade, cooperativa/formação, grupo de 

base/formação, etc. Esse deslocamento só se torna possível por meio de operações 

metonímicas que garantam contiguidade. 

Essa relação metafórica permite um desdobramento que atinge diretamente o plano de 

estudo trazendo assim uma ligação entre a espacialidade e a finalidade do ato educativo; 

permitindo uma superação da visão do ato educativo como transmissão de saber.  Contudo, ao 

se abordar a importância do experienciado como parte da formação e do plano de formação, 

tangencia-se com Mesquita e Nascimento (2014, p. 1.081, grifos nossos), que afirma:  

 

Quando as ciências humanas se mostram receptivas a diferentes abordagens, 
o caráter desinteressado do saber científico (pressuposto na noção de 
acúmulo civilizacional) é abalado em seu tom matemático de formalidade 
lógica [...].Os saberes, assim, ao se aproximarem da doxa (opinião), são 
inevitavelmente permeados por interesses conflitantes, o que invalida 
pretensões como a de Teixeira de forjar um ambiente escolar livre de 
‘influências antagônicas’. Há aqui uma flagrante politização da dimensão 
cultural que, tencionando com a noção homogênea de cultura nacional e de 
equivalência desta com o ‘popular’[...], coincide, na década de 1980, com a 
emergência de ‘novos’ movimentos sociais [...]. Inaugurando espaços e 
formas alternativas de luta, esses movimentos desafiam, potencialmente, 
o modelo liberal-representativo de democracia assentado que está na 
unidade cultural do Estado-nação, na economia capitalista e no indivíduo 
abstrato como unidade de representação política. 
 

O experienciado não está em aproximação com um saber científico acumulado e 

formalmente comprovado, e sim de saber, no sentido latino da palavra, que quer dizer sapore, 
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saber-sabor. Por isso, a relação com o que foi experienciado torna-se uma referência para a 

construção do plano de estudo, que também pode sofrer alterações no decorrer da formação. 

Não há assim possibilidade para uma abordagem cartesiana na formação da pessoa. Segundo 

Mesquita (2014), coaduna-se com o pensamento de que toda relação com o saber está 

perpassada pela doxa e ganham sentido no plano performativo.  

A alternância cria a possibilidade de se pensar a metodologia para além da transmissão 

de conhecimento da formalidade (episteme), do como se aprende melhor, epassa a ser um 

instrumento para se perceber como se aprende por meio dos vínculos estéticos (doxa). 

Promove uma aproximação entre a phatos e a episteme. Assim, na análise de pensadores 

como Gimonet, Begnami e Burghgrave, a alternância torna-se um pensar a realidade 

conforme a realidade dado que não retira o educando de seu espaço, mas o provoca a pensar 

esse espaço e suas relações. 

As relações entre o espaço e os sujeitos são tomadas por uma mudança ôntica, em que 

não há a separação entre os sujeitos e o espaço, mas procurando construir a interação deles, 

por vezes tensa. Pensar o camponês, a formação camponesa, por esse princípio, é procurar 

acercar-se de sua realidade mais local, daquilo que configura como sua relação com a terra, 

com os companheiros, as companheiras do grupo coletivo, da associação do time de futebol, 

da igreja. Procura entender como em cada espaço esse mesmo camponês interage com os 

outros e com o meio. Essa comparação pode ser perfeitamente aplicada para uma relação com 

a periferia urbana, para a juventude,porém, cada uma delas abrirá espaço para novas intrigas, 

abrindo mundos e trazendo para a cena novos sujeitos que alteram a narrativa da educação. 

A formação, nesse sentido, torna-se uma maneira de acessar e desafiaros limites e 

potencialidades, tocando nas fragilidades e virtudes, ao mesmo tempo em que cria as 

condições de se repensar o discurso da educação conforme os sujeitos que nele atua. A 

educação, dentro desse princípio, só pode ser alçada à condição de contra-hegemônica se 

possibilitar pensar o modelo de sociedade em que vivemos por meio das relações que 

construímos.  

 

3.4 A título de conclusão 

 

 No transcorrer deste capítulo, pôde-se perceber que discutir a alternância no Brasil não 

é discutir uma única matriz teórico-metodológica sobre alternância, dada a diversidade de 

compreensões existentes sobre ela. Na seção 3.3, descreveu-se que, segundo Silva (2013), há 

aproximadamente 250 experiências de educação que se identificam como praticantes da 
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alternância no Brasil. Também se enfatizou que, dentre esses diversos sujeitos associados à 

alternância, estão desde o governo, em suas múltiplas representações por meio dos programas 

e projetos de educação, até ONGs e movimentos sociais. 

 Por meio dessa cadeia, que se articula em torno da alternância, discutir o potencial 

político do princípio metodológico da alternância em práticas contra-hegemônicas de 

educação, evidenciando como tal princípio pode contribuir para superação de impasses no 

campo da educação popular, torna-se uma tarefa, um desafio. Para responder em parte a esse 

desafio, há de se ponderar sobre o projeto de sociedade em que se ancora o princípio da 

alternância defendido. Uma vez que, segundo Nosella (2014), o que configura a alternância 

não é a simples divisão dos tempos nos espaços pedagógicos, e sim o que e como se pretende 

desenvolver nos tempos. 

Tendo como questão central aqui a forma como se vivencia o processo educativo, 

como ocorre a interação doxa e episteme, educando e educador, e como as subjetividades são 

interpretadas como parte em constituição no ato educativo, essas questões evidenciam um 

fazer educativo que parte de uma espacialidade onde os sujeitos interagem com sua realidade 

analisando-a pelo fazer deles e delas. Vista assim, a alternância torna-se um projeto contra-

hegemônico, pois alimenta um fazer educativo que permite a crítica social. 

 Para se caracterizar como princípio contra-hegemônico, a alternância precisa alimentar 

um ato educativo que humanize as pessoas, que parta do respeito ao que nos diferencia e ao 

que nos iguala. Permitindo trazer para o espaço pedagógico da educação as diversas faces da 

realidade sem temer o que elas tenham a dizer sobre si e sobre a educação, tal princípio pode 

desatar o espaço educativo da lógica estrutural (diferencial) dominante.  Isso significa romper 

com um modelo social que tende a transformar todos em mercadoria. Illich (1977, p.88) já 

alertava sobre o risco de “nos submetermos à dominação cada vez mais pesada dos 

gestionários totalitários da informação”. Daqueles que, controlando a produção, acabam por 

controlar também a vida social. Romper com tal modelo representa perceber a educação como 

ato que extrapola a transferência de conhecimento. Como uma ação que nos humanize, que 

nos faça perceber nossos avanços e recuos, nossas potencialidades e limites. 

 Enxergar exige perceber-se por meio dos (e estranhando os) espaçosde atuação 

ocupados no cotidiano, o grupo de base, a família, a escola, a praça, o assentamento, as 

igrejas, o terreiro, o Sindicato, etc. Esses espaços são perpassados por infinitos discursos que 

retratam nossa atuação – inclusive seus limites políticos. Esses discursos constituem 

espacialidades onde se cruzam interesses, projetos pessoais e coletivos. Ao trazer esses 

elementos para a cena da educação, o princípio da alternância permite uma metodologia que, 
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mais do que técnica, é postura política de problematizar a realidade conforme os sujeitos que 

a compõem.  

 No capítulo 4, a pesquisa se deterá na vivência de valores do princípio da alternância 

na experiência educativa do MST com base na análise da experiência desenvolvida no Centro 

de Formação Paulo Freire situado em Caruaru, PE.  
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4A ALTERNÂNCIA DESDE A PEDAGOGIA DO MST 

 

4.1 MST: um sujeito coletivo do campo e sua proposta de educação  

 

Este capítulo tem o objetivo de analisar o sentido político do princípio metodológico 

da alternância na experiência educativa do MST. Trabalha-se essa análise com base 

empublicações de educadores e pesquisadores próximos ao MST e também do próprio 

movimento. Foca-se a observação na experiência desenvolvida pelo MST no espaço do 

Centro de Formação Paulo Freire, localizado em Caruaru,PE, e nas entrevistas com 

formadores, coordenadores de curso e militantes que já vivenciaram experiências de formação 

com a alternância no MST. Todas as pessoas entrevistadas passaram ou estão atuando no 

MST, além de manterem relação com o Centro de Formação Paulo Freire. 

O MST é um sujeito político que emerge das lutas pela reforma agrária nos anos 1979 

e 1984, que se reivindica socialista e afirma ter uma identidade coletiva. Como afirma Caldart 

(2001, p.209): “tem a capacidade de universalizar [...] uma bandeira que nasce de um grupo 

social específico e de seus interesses sociais imediatos.” O que corresponde a uma operação 

hegemônica que universaliza um particular, no caso, a questão da Reforma Agrária. Segundo 

Caldart (2001), Sem Terra é um nome próprio que identifica um sujeito social.  Tal definição 

ancora-se no documento interno Manual de Organização dos Núcleos (MST, 1990, p. 6), que 

afirma ser a conquista do espaço geográfico e do espaço social as duas principais conquistas 

do MST. Definindo a importância do espaço social, o referido documento faz o seguinte 

relato: 

 

Passamos de excluídos a cidadãos militantes que buscam, não apenas um 
pedaço de terra, mas uma transformação social que beneficie a todos os 
trabalhadores [...] Com o crescimento do MST, percebemos que é necessário 
dar maior organicidade ao movimento de massas, porque as comissões, 
coordenações e setores não conseguem fazer tudo. (MST, 1990,p.7). 
 

Essa definição de ocupação do espaço social traz à baila elementos que coadunam com 

a definição de Mesquita e Nascimento (2014) de espacialidade onde há a interação de 

diversos sujeitos por meio de seus projetos de sociedade, lugar de fala, interesses. O relato, no 

caso do MST, ilustra comose passa do conflito pela conquista do espaço físico do campo 

(assentamento) para a conquista de outros espaços, como é o caso do espaço da política 

partidária. Nesse caso, o MST assume o papel de uma superfície de inscrição, materializando 

uma cadeia de equivalências com umtelos ou investimento metonímico, que se configura 
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como libertador não apenas aos trabalhadores do campo, mas também aos urbanos. Inverte, 

portanto, uma lógica do pensamento socialista clássico de que a libertação da classe 

trabalhadora seria construída pelo operariado organizado.16 

A narrativa revolucionária do MST se fia na tradição da esquerda latino-americana, 

procurando referendar-se nas experiências cubana e nicaraguense. Esses dois processos 

revolucionários têm em comum a presença do campesinato como agente da revolução. 

Funcionando então essas narrativas como uma pré-configuração, uma tradição a partir da qual 

procura o MST criar sua narrativa (mimese II); procurando ampliar seu raio de atuação 

envolvendo, pelo convencimento, novos sujeitos em sua narrativa (mimese III).  No caso, a 

narrativa do MST acaba mobilizando dois agentes que são, na teoria clássica do marxismo, 

contra-revolucionários, a saber, o camponês e o lumpemproletariado, aquele setor da 

sociedade que está fora do processo produtivo, e, portanto, não produz mais valia. Esses 

sujeitos viriam a ser os protagonistas de sua ação política.  

O MST se torna, em uma perspectiva laclauniana, na narrativa da história brasileira, 

um elemento, um sujeito social sem definição precisa ou lugar específico na totalidade 

estrutural hegemônica.17 Um sujeito, portanto, que provoca fissuras no discurso da história 

oficial, promovendo o surgimento de novos cenários/intrigas com a sua atuação. Assim é que, 

ao longo de sua história, o MST assume um papel relevante ao tocar questões como o modelo 

de produção, a educação do campo, a formação de militantes, o projeto social, a 

internacionalização da luta revolucionária, etc. 

Desde os anos 1990, o movimento tem uma agenda política que agrega sua narrativa a 

outros discursos que extrapolam os meros limites da luta pela posse da terra. Isso o torna um 

sujeito de grande envergadura política no cenário não só brasileiro, mas latino-americano, 

capaz de articular uma cadeia “equivalencial” constituída por organizações sociais diversas e 

que se filiam ao discurso da revolução socialista.  

Como sujeito político, o MST participa na cadeia de equivalência da EP de onde 

absorve elementos do pensamento freireano e da alternância. Essas duas tradições, por sua 

vez, como antevisto no capítulo 3, participam na mesma cadeia com significantes como 

gestão coletiva, tema gerador, relação teoria-prática, etc. Na cadeia da EP, articulam-se, nos 
                                                           
16 As internacionais comunistas referendaram uma análise do tecido social constituído por duas classes 

dicotômicas burguesas e proletárias. Cabendo ao operariado urbano a missão de libertar todos os segmentos 
sociais explorados por meio da revolução proletária. Essa narrativa se contradiz ante o papel revolucionário 
desempenhado pelos camponeses na Revolução Chinesa e na Revolução Vietnamita, e no caso latino-
americano, na Revolução Cubana.  

17  Rompendo com a visão do camponês como Jeca Tatu, personagem da obra de Monteiro Lobato e que aparece 
como um assujeitado, analfabeto, desinformado, e agora aparece na literatura sociológica, pedagógica, 
filosófica, como um ser altivo, capaz de dizer/fazer a própria história.   
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anos 1980, diversos sujeitos políticos que também reivindicam mudanças sociais para o 

Brasil, como o caso dos movimentos sociais que lutam por liberdade de expressão e direitos 

humanos, e alguns setores progressistas das Igrejas Cristãs. Com muitos deles, o MST 

interage, vindo a ser partícipe em cadeias de equivalência onde atuam esses sujeitos.  

O MST atua também nesse ambiente narrativo (metonímico), de modo articulado com 

o Fórum Nacional da Reforma Agrária, o Consulta Popular, o Projeto Popular para o Brasil, 

etc. Nessas articulações em cadeia, o ponto de equivalência é, nos termos de Laclau, uma 

demanda popular: a defesa de um modelo de Reforma Agrária Popular.18 Entretanto, cada 

segmento social tem uma definição própria de Reforma Agrária e Poder Popular.19 

Tangenciando Mesquita e Nascimento (2014), afirma-se que o sujeito coletivo 

definido em Caldart (2001) constrói-se por meio da atuação dos sujeitos locais que, por sua 

vez, são portadores de particularidades em seu modo de atuar e constroem uma unidade de 

particularidades, que é o coletivo. Isso levando em conta que toda universalidade se constitui 

por particularidades que não se anulam. 

Assim, as particularidades, não sendo anuladas, eclodem no fazer cotidiano, nas mais 

diversas formas, seja na maneira de executar as orientações do sujeito coletivo (no caso de 

caráter nacional), seja procurando colar na identidade coletiva traços da particularidade. 

Deduz-se daí que todo sujeito coletivo é atravessado, marcado por embates locais. 

Ao lidar com um sujeito coletivo da envergadura do MST, está-se tratando de uma 

identidade coletiva que se espalha por uma vasta extensão territorial. Assume, portanto, em 

cada região, um perfil que define o seu fazer político. Sendo assim, não basta analisar como se 

realiza do ponto de vista da vivência do princípio da alternância a produção teórica do MST, 

mas procurar diagnosticar como aumenta sua capilaridade no fazer cotidiano. Daí – 

considerando a diversidade no seio do próprio sujeito MST, o que revela o caráter político de 

sua maior ou menor coesão interna – a importância de centrar esta análise em uma experiência 

concreta, que é o espaço do Centro de Formação Paulo Freire em Caruaru. 

Nesse espaço funcionam cursos de formação de militantes, de educadores, de técnicos, 

entre outros, o que realça a importância que tem para o discurso pedagógico do MST. Em 

entrevista sobre a importância do Centro de Formação como espaço de vivência do trabalho, 

Margarida(nome fictício da entrevistada, coordenadora do curso no MST), faz a seguinte fala 

em julho de 2014.  

                                                           
18 Termo alcunhado pelo MST em seu Congresso Nacional de 2014. 
19  Com a ampliação da cadeia “equivalencial” da Reforma Agrária, o conceito de camponês também sofre 

alterações; hoje, pela definição da Via Campesina, espaço de diversas organizações de camponeses no mundo, 
não se pode falar de uma definição única do que seja camponês, mas sim de pluralidade de sujeitos do campo.  
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Aqui realizam muitos cursos, muitas atividades, e no dia a dia todos os 
cursos vivenciam o trabalho na vida do Centro de Formação. Você tem 
desde o curso Pé no Chão, que forma militantes, com os graus de 
escolaridade mais diversos, até os cursos de especialização, como o que vai 
ocorrer agora, aliás, nesse momento, os dois cursos acontecem ao mesmo 
tempo no Centro de Formação.Muitas vezes os militantes, como os do curso 
Pé no Chão, chegam aqui sem gostar de estudar, isso ocorre muito com os 
militantes que se envolvem em tarefas práticas no dia a dia do acampamento 
e do assentamento. 

 

Esse relato adverte para o fato de que o Centro de Formação é um espaço não apenas 

do estudo, mas da vivência do trabalho como parte do processo formativo, procurando superar 

a dicotômica visão da inferioridade do trabalho manual, e estimular a participação de todos na 

execução do trabalho manual enquanto valor. Sobre a vivência do trabalho na proposta de 

educação do MST, o Caderno 09 do Iterra afirma: 

 

O trabalho para ser educativo, exige reflexão sobre o que se faz, e como se 
faz, o porquê se faz assim ou por que se organiza o trabalho deste e não de 
outro modo. Para que esta reflexão possa acontecer é necessário que haja um 
tempo/espaço para tal. (CADERNO DO ITERRA, 2004, n. 09, p.18). 
 

Tal definição estabelece já em si uma relação com a definição de vivência do trabalho 

abordada por Begnami e Burghgrave (2013), Estevam (2003) eFrazão e Dália (2010) sobre a 

importância do componente trabalho na alternância. Os Cadernos de Educação n.º 06 en.º 09 

do MST e o Caderno do Iterran.º 09 relatam a alternância – à maneira de Mesquita e 

Nascimento (2014) – como um princípio metodológico e não como uma pedagogia. Madalena 

assim define sua visão sobre a relação entre a pedagogia da alternância e pedagogia do 

movimento. 

 

A Pedagogia do MST se construiu sobre várias bases, entre as quais a 
alternância, na qual o MST também bebe, mas o Movimento vai além da 
Alternância. A alternância está muito vinculada à relação com a família, com 
a escola e com a produção. A Pedagogia do Movimento brota da luta, brota 
da história dos trabalhadores, ela está além da escola, está vinculada à 
educação popular, à Pedagogia Socialista, essas são as bases da formação no 
MST.O MST não se filia à Pedagogia da alternância, mais ele pega a questão 
do tempo escola (TE), tempo comunidade (TC) como tempos que se 
completam. Na Pedagogia do Movimento, essa dinâmica do TE e TC traz 
elementos do cotidiano da escola. A pedagogia da alternância se limita muito 
apenas à ligação entre o TE e TC. Na Pedagogia do Movimento isso é 
politizado. 
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Alguns teóricos do MST, como é o caso de Caldart (2000) e Camini (2009), fazem a 

defesa de que a pedagogia do MST politiza a alternância, reconhecendo a importância da PA, 

mas não se filiando a ela. O que remete ao fato de que o MST e outros sujeitos da educação 

fazem, com base nos seus fins políticos, uma leitura própria do significante flutuante 

alternância. Vem assim, tornando “alternância” equivalente e substituível a outros valores, a 

colaborar para uma mudança metafórica no seu significado. 

Há, na proposta de educação construída pelo MST, uma preocupação de que a escola 

não esteja desconectada da realidade experienciada pelos educandos. Procura, assim, 

estabelecer uma relação entre os conteúdos vividos em sala de aula e a realidade da 

comunidade (assentamento, acampamento). Essa orientação serve para as práticas formativas 

de cursos de formação de militantes que não estejam necessariamente voltadas para a 

escolarização. 

 

Um dos desafios fundamentais da proposta pedagógica do MST é o de que 
nas escolas dos assentamentos toda aprendizagem e todo ensino deve partir 
da realidade [...] Realidade é o meio em que vivemos, é tudo aquilo que 
fazemos, pensamos, dizemos e sentimos na nossa vida prática [...] Tudo o 
que as crianças estudam precisa estar ligado com sua vida prática [...]. Todo 
conhecimento que se vai produzindo na escola deve servir para que elas 
entendam melhor o mundo em que vivem. (CADERNO DE EDUCAÇÃO 
MST, 1991, p.2). 
 

Essa orientação define a necessidade de o currículo da escola estar fundamentado na 

realidade vivida pela comunidade. O documento supracitado enfatiza a importância do 

diagnóstico como tarefa do educador e recomenda que ele tenha especial atenção a essa tarefa. 

Chega, inclusive, a abordar essa relação entre diagnóstico e conteúdo a ser trabalhado em sala 

de aula como tema gerador da educação (CADERNO DE EDUCAÇÃO MST, 1992, n. 01, 

p.8).   

 Em sua proposta de educação, o MST faz uma simbiose entre o pensamento freireano, 

a alternância e as pedagogias russa e cubana. Assim, em seus documentos, aparecem diversas 

referências que ligam a proposta de luta política do MST à alternância, como ocorre no 

Caderno n.º 9 do Iterra. 

O MST se define como movimento social como ocorre no Boletim de Educação MST 

n.º09 (2004, p. 9):“Somos herdeiros das lutas históricas dos povos indígenas. Somos herdeiros 

das lutas históricas dos negros pela liberdade, quando fugiam, e construíam os quilombos. 

Somos herdeiros dos primeiros movimentos camponeses.” 
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Esse sentimento de continuidade da luta dos antepassados tangencia a definição de 

Laclau (2011) de metáfora e metonímia. Segundo ele,verifica-se metáfora quando há uma 

fusão de imagens sem que elas tenham vínculos dados ou naturais. Essa substituição 

metafórica ou equivalência entre sem-terra, negro e índio só pode ocorrer quando o MST 

assume em sua narrativa, metonimicamente, a continuidade da luta dos negros e dos índios do 

Brasil colonial. Vem ainda a promover semelhante relação metafórica com os segmentos que 

pegaram em armas na luta pela redemocratização do país nos anos 1960-1970. Assim, a 

narrativa do MST encontra ancoragem em um universal vazio que são as lutas libertárias. É 

nesse ambiente metonímico de contiguidade que o MST passa a agenciar outras pautas para 

além da luta pela reforma agrária, como é o caso da revolução socialista, ou do 

bolivarianismo. 

O MST defende a tese de um socialismo latino-americano, que se referenda, entre 

outros, no pensamento de Mariátegui e Florestan Fernandes. Tal capacidade de estabelecer 

relações entre diversos pensadores e correntes faz com que o MST afirme-se como um 

movimento social que bebe de várias fontes desde o pensamento cristão ao socialismo.  

A metáfora “bebe da pedagogia da alternância”, aponta uma trajetória em que se 

tomou água (teoria) de diversas fontes. Portanto um pensamento pedagógico que, não sendo 

autorreferente, também recebe influências externas. Nessa relação o MST vai estabelecendo 

aproximações entre sua proposta e o princípio da alternância, imprimindo a este último um 

sentido particular, como se pode interpretar na fala de Domitila (nome fictício coordenadora 

de curso do MST): “Da Alternância ficam esses dois elementos, a escuta das famílias e as 

vivências dos Tempos.” 

Para analisar a relação entre a alternância e a Pedagogia do Movimento, faz-se 

necessário analisar os documentos produzidos não apenas pelo setor de educação do MST, 

mas também documentos produzidos por outros atores internos, como é o caso do Iterra. Na 

seção 4.2, procura-se trazer para a cena da narrativa alguns elementos identificados como 

fruto da articulação da “alternância” com a proposta pedagógica do MST. 

 

4.2 Presença da “alternância” na Pedagogia do Movimento 

 

A alternância entre estudo e trabalho se encontra na literatura socialista desde o século 

XIX em pensadores como Marx, Lênin e Gramsci além de se fazer presente no pensamento 

cristão católico romano, com a experiência do sudoeste da França, já no século XX, de acordo 

com Mesquita e Nascimento (2014). Tangenciando Mesquita, como já anunciado no capítulo 
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2, trabalha-se, com o conceito de Princípio de Alternância, e não com o de pedagogia da 

alternância, por entender que as experiências desenvolvidas para além das EFAs e Centros 

Familiares de Formação por Alternância (Ceffa) no Brasil, de fato, não se associam à 

Pedagogia da Alternância; mas “bebem” do princípio da alternância presente nesse vasto 

campo teórico que compreende desde o pensamento socialista ao pensamento cristão. 

Contudo, compreende-se que a engenharia pedagógica levada a cabo pelo MST acaba 

agregando a alternância e os elementos da EP em especial no que tange à concepção de tema 

gerador. Observe-se o Esquema 1. 

 

Esquema 1 – Tempos e espaços educativos no MST 

 
Fonte: Elaboração própria, 2015. 

 

O Esquema 1 indica que, em certa proporção, há uma conexão entre os componentes 

pedagógicos das pedagogias freireana e da alternância na construção do pensamento 

pedagógico do MST. Além da influência do pensamento socialista, em especial do 

pensamento russo – na figura de Pistrack e de Makarenko – e de Marx. Assim, em perspectiva 

interdiscursiva, que em si desnaturaliza a visão de um sujeito coeso, a narrativa da educação 

no MST é perpassada por diversas outras narrativas.  

Laclau e Mouffe (1987), em sua crítica ao essencialismo filosófico, propõem uma 

desconstrução dos sujeitos coletivos e apresenta o conceito de discurso. Segundo eles, todo 

discurso que tem uma dimensão linguística e extralinguística,intrinsecamente articuladas, é 

ameaçado por elementos que impossibilitam seu fechamento. Conforme Laclau e Mouffe 

(1987), um mesmo sujeito pode atuar em – e é sempre composto por – diversos discursos, o 

que permite que se afirme que um sujeito pode atuar em diversas cadeias de equivalência.  

No caso do MST, o que interessa é trazer à baila sua relação com a educação e, nesse 

caso específico, com a educação não escolar. Para tanto, demarcar que sua proposta de 
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educação e de formação recebe a influência do pensamento cristão, do pensamento socialista 

e da EP, isso considerando que o MST está, desde sua origem, entrelaçado a tais discursos. 

Como afirmado anteriormente, o fio que tece essa intriga é a relação direta entre o 

tema gerador (Freire) e os tempos pedagógicos (alternância). O relato da entrevistada 

Domitillatraz elementos que alertam para essa junção. 

 
Na Pedagogia do Movimento, vivem-se elementos da pedagogia da 
alternância e um dos que creio deve ser destacados é o trabalho com as 
famílias. Se tem que buscar o que as famílias desejam quais são suas 

expectativas. Assim o trabalho com a produção, a forma como as pessoas 
podem organizar-se nas faixas etárias. Aí entra a preocupação em escutar 
desde os adultos aos jovens e as crianças.  Procurando observar o que cada 
um tem como expectativa. Buscando trabalhar a mudança da realidade.  
Um dos princípios mais fortes que temos na Pedagogia do Movimento é 

vivencia dos Tempos. Da Alternância ficam esses dois elementos, a escuta 
das famílias e as vivências dos Tempos. (Grifos nossos). 
 

Esse relato ancora-se nos Cadernos de Educação n.º 01 e n.º 06 já citados. Ambos os 

cadernos referem-se a essa escuta como parte do diagnóstico a ser executado pelo educador e 

trazem sua importância como parte da construção dos temas geradores. Ao passo que o 

Caderno n.º 09 do Iterra destaca a importância da preocupação com o trabalho como parte da 

vivência da educação, procurando respaldar-se nos pensadores marxistas já citados. 

A alternância está no caso da PdM diretamente ligada a um tema gerador que será 

abordado em um determinado curso. A vivência da alternância, nesse caso, faz-se por um pré-

conhecimento da realidade por meio de um levantamento de informações que influirão sobre a 

vivência. A definição de alternância de acordo com o Caderno n.º 09 do Iterra: 

 

A Escola, local onde acontece o desenvolvimento do processo 
educativo/formativo, funciona no regime ou sistema de alternância. Cada 
turma de educandos tem um período em que a maior influência é a da escola 
e um período em que a maior influência é a da comunidade [...] Mas nos dois 
períodos ambos influenciam. (CADERNO DO ITERRA, 2004 n. 09, p. 21). 
 

Essa definição de alternância como existência de dois tempos que se articulam 

influenciando-se mutuamente adapta-setambém aos documentos das EFAs ou dos Ceffa. Para 

todos os três segmentos, a temática da alternância é perpassada por uma relação entre a 

comunidade e a escola. Nesses casos, a construção do saber ocorre por meio da interação dos 

saberes,da doxacom a episteme. 

Essa interação da doxacom a episteme faz com que os conflitos e as potencialidades 

existentes nos assentamentos possam vir a se transformar em temas de estudo, trazendo novos 
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cenários para o espaço educativo. No documento Boletim da Educação n.º 01, essa relação 

com a realidade é tomada como estímulo à criatividade do educador. De maneira que, quanto 

mais informação reúna sobre a realidade, mais qualificada será a intervenção e mais 

condições terá para atuar sobre a realidade. 

Com relação à educação não escolar, ocorre o mesmo. A formação de militantes exige 

que estes conheçam sua realidade, uma vez que eles atuarão sobre ela. Para tanto, é necessário 

promover momentos de pesquisa e levantamento de informação sobre a realidade. Trabalha-se 

então o diagnóstico por uma metodologia que é também uma tomada de posição ante o 

contexto em que se atua. 

A relação entre a PdM e alternância pode ser analisada neste trecho da entrevista de 

Madalena (nome fictício de educadora do MST).  

 

Na Pedagogia do Movimento, faz-se um estudo da realidade e se vincula 
essa realidade aos conteúdos trabalhados em sala de aula. O cotidiano é 
trazido para dentro da escola e politizado ali na relação com a comunidade 
escolar. A Pedagogia do Movimento busca elevar a consciência política da 
comunidade. Buscando fazer a comunidade se desenvolver em todos os 
sentidos. 
 

Tal descrição dá margem a uma relação mais estreita entre o experienciado e a 

episteme, trazendo para a narrativa a relevância do cotidiano. Mesquita e Nascimento (2014), 

ao abordarem a importância da criatividade no ato educativo, tomando em sua análise a 

alternância no MST, destacam a necessidade da valorização do particular, do vivido, do 

experienciado no grupo menor, e a relação desse particular com a construção do saber como 

uma contribuição do princípio da alternância.  

Outro valor da alternância absorvido pela prática pedagógica do MST é a relação 

trabalho-ensino, que é também um tema recorrente na literatura socialista russa onde, como se 

afirma, o MST vai beber. Tal relação supera a metafórica ligação escola-família. Trazendo à 

tela uma configuração diferente, trabalho-ensino, que prima por uma aproximação com o 

núcleo familiar. 

A alternância definida em Begnami e Burghgrave (2013), Nosella (2014) e Pessotti 

(1978) abre essa possibilidade de articular o trabalho via núcleo familiar. Ao passo que na 

proposta do MST temos uma aproximação maior entre o trabalho e os grupos produtivos, o 

que demonstra uma influência do pensamento de Makarenko. 

“Os cursos específicos devem ser constituídos especificamente por planos sistemáticos 

para cada disciplina, ligados com os planos das disciplinas adjacentes, sendo que esta ligação 
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ocorre através do plano de organização do trabalho dos estudantes.” (PISTRAK, 2009, 

p.190).A relevância do trabalho na proposta russa de Pistrack se funda na necessidade de 

qualificar força de trabalho para alimentar a indústria russa. No caso dos planos do MST, essa 

aproximação ao trabalho se faz por meio das necessidades dos assentamentos e do projeto de 

construção de uma economia popular. Tem-se assim, como afirmado com base no estudo do 

Boletim de Educação n.º 01, uma aproximação com o tema gerador.   

No tocante ao trabalho como componente da formação, o Caderno n.º 09 destaca em 

sua elaboração: “todos trabalham e todos decidem, por isto todos devem estar vinculados a 

um posto de trabalho” (CADERNO DO ITERRA, 2004, n. 09, p.150). Analisando como se dá 

essa articulação no espaço real do Centro de Formação Paulo Freire, destaca-se a fala da 

coordenadora do curso no MST, Margarida: 

 
O Centro é um espaço educativo que difere da escola comum, é um espaço 
que busca trabalhar todos os tempos como parte da formação.  O trabalho 
prático como a limpeza dos banheiros e cozinha acabam sendo momentos 
em que se tem o fortalecimento da convivência enquanto grupo. Acaba 
sendo um momento de troca de saberes, da socialização.Então as atividades 
práticas se tornam momento do cuidado do espaço e cuidado do outro. 
Nisso entra tudo, desde o cinema da terra ao trabalho doméstico. (Grifo 
nosso). 

 

Se nos espaços formativos dos cursos formais o trabalho entra como componente 

curricular que se liga às necessidades, no caso de um centro de formação, a interação com o 

trabalho se pauta, entre outros fatores, na possibilidade de alimentar a convivência entre os 

participantes dos cursos. A necessidade real de manutenção dos espaços comuns, como relata 

a fala acima, faz com que os cursos pautem com seus participantes a realização de tarefas 

práticas a serem executadas por eles e por todo o coletivo que ocupa o espaço do centro em 

determinado momento. 

Ao participarem educadores e educandos nas tarefas comuns, estabelece-se uma 

alteração na espacialidade do social. É esse deslocamento que, sendo ideologicamente fértil, 

alimenta o projeto social defendido pelo MST. Alicerça-se, então, uma relação entre a 

espacialidade e o objetivo ou finalidade do ato educativo, tensionando com o modelo 

hegemônico de educação.  

Assim, nessa relação entre a alternância e o MST, há uma alteração no discurso da 

educação formal. Isso representa um rompimento com o modelo hegemônico e traz para a 

cena da narrativa da educação o que Canário (2005) define como o não escolar, ou seja, as 
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relações humanas concretas alimentadas pelo trabalho prático desenvolvido por educandos e 

educadores.    

Essa relação entre trabalho prático-tema gerador e diagnóstico-tema gerador confere à 

experiência da alternância no MST um caráter próprio. Porém, como destacam Mesquita e 

Nascimento (2014), a narrativa da educação do MST procura ancoragem na metanarrativa do 

marxismo e, com esse esteio, busca a legitimidade da ciência. 

A vivência de valores da alternância na PdM tensiona com o modelo verticalizado da 

educação escolar, que em muitos casos também promove um distanciamento do movimento 

da vida cotidiana. Porém, para que se possa melhor compreender o “sistema de alternância no 

MST”, expressão usada pelos militantes e formadores, faz-se preciso trazer para esta narrativa 

outra dimensão dessa vivência, que são os tempos pedagógicos.  

 

4.3 Os tempos educativos como princípio da alternância 

  

Toma-se como referência a definição de Caldart (2000) de que o MST é um sujeito 

coletivo que recebe influência em sua formação da Igreja Romana e do marxismo. A 

influência de tais correntes se percebe ao analisar como no discurso do MST aparecem 

expressões do tipo “espírito de sacrifício”, “força do exemplo do militante”, “tomada do 

poder”, entre outras.   

No que tange à questão do pensamento pedagógico do MST, a divisão dos tempos 

educativos, a reflexão sobre os espaços pedagógicos e a relação trabalho-estudo representam 

uma influência do princípio da alternância em sua pedagogia. Além disso, há de se tomar em 

conta o fato de que o MST surge no Sul no Brasil, que foi um dos polos de fundação da 

alternância no Brasil, e na época em queocorreram as primeiras ocupações de terra realizadas 

pelo MST, já havia EFAs funcionando em diversos estados do Sul. No caso da PdM, há, 

como citado na seção 4.2, uma forte influência do pensamento de Makarenko, principalmente 

no que toca ao caráter educativo do trabalho. 

Mesquita e Nascimento (2014) afirmam que a relação estudo-trabalho perpassa o 

pensamento socialista e também o comunitarismo cristão, alertando que ambos os 

pensamentos influem sobre o fazer pedagógico do MST. No pensamento desses autores, 

encontra-se uma preocupação com o fato de que o novo no pensamento do MST está ligado à 

possibilidade ou não desse sujeito trazer para o centro de sua narrativa a experiência local 

como espaço da criatividade no ato educativo. 
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Na proposta pedagógica do MST, o princípio da alternância é experienciadocom a 

articulação dos diversos tempos educativos. O Caderno n.º 09 do Iterra afirma que “o tempo 

educativo visa contribuir no processo de organização e auto-organização dos educandos” 

(CADERNO DO ITERRA, 2004, n. 09, p. 23). O que remete à necessidade da relação tempo- 

escola e o tempo-comunidade com os outros tempos (estudo individual, lazer, limpeza dos 

espaços comuns). Esses tempos se interligam no processo de formação do militante, a qual, 

por sua vez, deve, segundo Dalmagro (2011, p.60), “educar para a transformação social [...] 

Educar também para a ação, não qualquer ação, mas atividade planejada, coerentemente 

planejada”. 

Não é simples fragmentação do tempo cronos, mas a sua organização por meio de um 

plano do que se deseja alcançar com a ação a ser desenvolvida – na alma, como diria Santo 

Agostinho; e pelo argumento de Ricoeur, assume papel estruturante nas narrativas, o que 

transforma toda e qualquer atividade desenvolvida pelo educando em um momento de 

formação. Essa inter-relação entre os diversos tempos torna-se a base narrativa para a 

produção da episteme que ocorre como um momento que articula o experienciado (tempos 

diversos e sua articulação com o tempo comunidade) e o tempo escola, momento do avaliar e 

planejar com base no vivido. Essa articulação é o que a educadora do MST Madalena, 

identifica como politização dos “tempos educativos”. Em sua definição, Dalmagro (2011 

p.61), afirma que “os ‘tempos educativos’, na proposta do Movimento, expressam a procura 

de organizar os momentos específicos para desenvolver determinadas habilidades e 

dimensões humanas”. 

Essa possibilidade de experienciar no trajeto formativo diversas atividades articuladas 

temporalmente entre si, trabalho prático, trabalho teórico, não fragmenta a formação;ao 

contrário, proporciona-lhe ampliação de horizonte, posto que dito trajeto se apresente mais 

significativo aos educandos. Abre-se a possibilidade de transformar a vivência dos tempos em 

uma formação que considera, além da cognição, o afetivo, o trabalho, as relações 

políticas.Contudo, para que esse processo ocorra, é necessário erguer o experienciado 

localmente à condição de um ponto de partida para a reflexão. Tem-se, para tal, de articular, 

como partes do mesmo discurso, os tempos educativos e a autogestão dos alunos. 

Só pode haver autogestão com participação dos educandos no planejamento dos 

tempos educativos. Essa relação entre autogestão e a vivência dos tempos rompe com o que 

Brayner (2001) identifica como cidadão-aluno, aquele que nunca está maduro para exercer a 

cidadania e que a vive não como conquista, mas como algo herdado. Tal dinâmica tem 

afinidade da pedagogia russa.  
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Se tomarmos a influência da EP na Pedagogia do Movimento, identifica-se que essa 

preocupação com a autogestão está presente também na EP, embora nos Cadernos de 

Educação n.º 01 e 06 e também nos Cadernos do Iterra se faça referência à pedagogia russa. O 

Caderno do Iterra, n. 09 (2004), ao descrever a importância dos núcleos de base, defende-os 

como espaços privilegiados da convivência entre iguais em uma clara busca de referendar-se 

no pensamento pedagógico de Makarenko e Pistrack. 

Os núcleos de base são os coletivos de educandos. Por esse espaço social, há, segundo 

os documentos pedagógicos do MST, toda a participação dos educandos no processo 

formativo dos cursos. Tais núcleos funcionam quer para os grupos de estudo, quer para o 

trabalho prático. Em sua maneira de funcionamento, cada núcleo tem coordenador(a) e 

secretário(a) ligados à instância de avaliação dos cursos. Nesse espaço também os educandos 

são avaliados, e pelos seus núcleos, eles fazem suas propostas e avaliações sobre o processo 

de formação em que vivem. 

Os núcleos, dada sua relação com as instâncias dirigentes da formação, tornam-se a 

espacialidade de controle, usando a definição de dispositivo de Agamben (2009). Por outro 

lado, os núcleos são também espaços da criatividade dos sujeitos onde ocorrem as diversas 

relações com o trabalho, com o estudo, a militância. Em sua entrevista, o militante do MST 

Josias (nome fictício) assim define a relevância dos núcleos de estudo: 

 
O trabalho coletivo ajuda a forjar um sujeito que se relaciona com o outro e 
com a natureza.Aívocê tem os núcleos de base e sua importância, que é 
muito importante, pois ali nos núcleos se procura integrar, dividir tarefas, 
construir um coletivo.  Contribuindo para uma formação política.Os núcleos 
de base, os tempos pedagógicos são elementos centrais da vivência da 
Pedagogia do Movimento; sem compreender como funcionam esses 
mecanismos, não entenderemos como funciona a Pedagogia do Movimento. 

 

Esse relato ilustra a influência do pensamento de Makarenko na transformação de toda 

a espacialidade social da formação, em coletivos, dos educandos aos educadores. Todos são 

inseridos e participam da vida formativa mediante os respectivos núcleos. A defesa do 

funcionamento do coletivo como parte da engenharia social (CADERNO DO ITERRA, 2004, n. 

09, p. 18) aparece em toda a produção teórica do MST sobre a educação que, como afirmado 

anteriormente, carrega traços também da EP. 

Os núcleos de base são os espaços onde os educandos vivem seus tensionamentos, 

quer com o trabalho, quer com o estudo. Esse espaço social torna-se então parte da vivência e 

da aprendizagem, podendo servir para o desenvolvimento de práticas solidárias entre seus 

membros, e ao mesmo tempo ser o locus das crises e dos conflitos vividos pelos membros.  
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O funcionamento dos núcleos de base como uma espacialidade social tem, como 

afirmado acima, uma ancoragem na pedagogia russa e na EP. Essas tradições são matrizes do 

discurso educativo do MST conforme Caldart (2001, p. 218, grifo da autora):  

 

Enquanto sujeito pedagógico o MST não cria uma nova pedagogia, mas 
inventa um novo jeito de lidar com as pedagogias já construídas na história 
da formação humana. Em outras palavras, a Pedagogia do Movimento põe 

em movimentoa própria pedagogia, mobilizando e incorporando em sua 
dinâmica diversas e combinadas matrizes pedagógicas. 
 

Há um agenciamento de diversas correntes pedagógicas que se entrecruzam na 

formação da PdM. Assim o discurso da educação nesse sujeito, pelo que se pode deduzir da 

afirmação de Caldart, é parte de sua atuação em diversas cadeias de equivalências e, ao 

mesmo tempo, parte de sua capacidade de formular mediante seu lugar de fala 

(MAINGUENEAU, 1997). Desse lugar de fala, ele agencia diversas correntes pedagógicas 

contra-hegemônicas. Voltando a Ricoeur (1994), pode-se afirmar que a vivência da 

alternância na prática pedagógica do MST se constitui parte da mimese II de sua narrativa. 

Uma vez que, com o pré-conhecimento das diversas matrizes pedagógicas, o MST faz sua 

criação – seu agenciamento dos fatos em novas intrigas, que respondem ao contexto histórico 

em que o movimento se insere – trazendo para seu discurso pedagógico diversos elementos 

discursivos no campo da educação.  

A relação entre os tempos educativos, os núcleos de base e a autogestão funciona 

como parte constitutiva da alternância no MST. Essa triangulação, na literatura de Bogo 

(2011), Caldart (2000) e Camini (2009), é fundamental para a formação do sujeito sem-terra. 

A base sobre a qual se apoiam os princípios organizativos do MST (CALDART, 2000) é essa 

triangulação. 

A relevância da articulação dos diversos tempos como parte do processo de formação 

aparecena fala da coordenadora do curso no MST Margarida: 

 

Às vezes é preciso fazer com que o pessoal da pós-graduação assuma a 

cozinha, eles assumem, mas não é uma coisa assim de bom grado, embora 
depois acabem se envolvendo com a tarefa.Às vezes,você tem gente que vem 

e não entende de forma alguma o envolver-se no trabalho, na mística, na 

festa. Esses tempos como a mística, a festa, tornam-se opcionais, mas você 

tem que garantir que as pessoas vivam esses tempos, pois eles partem do 
processo de formação.A resistência vai se diluindo com a vivência dos 
tempos. Embora vá ter gente que ache que não deve se envolver em trabalho 

algum, que ache que não deve se preocupar com lavar pratos, limpeza, isso 

é tarefa inferior, tarefa de mulher, conseguir trabalhar tudo isso como parte 
do processo de formação mexe na estrutura. (Grifos nossos). 
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A relação direta entre tempos pedagógicos e autogestão tensiona com a educação 

escolar que, na visão de Dalmagro (2011), alimenta uma prática competitiva e conteudista, 

desconectada da vida real. Na contramão dessa pedagogia, as experiências como a do MST 

alimentam, a partir da autogestão, uma prática pedagógica que tensiona com tal modelo. A 

autogestão não pode ser compreendida apenas como um mecanismo de participação dos 

educandos no processo, mas como o meio pelo qual eles participam, planejam e avaliam toda 

a vivência educativa. Nesta análise a riqueza de tal perspectiva está no fato que tudo isso se 

realiza pelo grupo de base onde o educando está inserido e com o qual ele dialoga todo o 

tempo.  

O regime de alternância, tal qual aparece nas entrevistas realizadas na presente 

pesquisa e em textos do MST, promove a relação entre os diversos tempos relacionando-os 

por meio dos dois tempos básicos, o tempo escola e o tempo comunidade. Por meio desses 

dois tempos, surgem outros tempos como menciona o Caderno do Iterra: 

 

Tempo formatura – destinado a apresentar a todos o programa do dia, 
constatar a presença de todos, dar avisos que envolvem os outros tempos, etc 
Tempo mística – momento de alimentar a mística da transformação social e 
da relação do estudo com a luta, por meio da música, da poesia, da memória, 
etc. 
Tempo aula – destinado ao estudo dos conteúdos do curso e que pode ser 
feito no espaço da sala de aula ou fora da mesma a depender da dinâmica do 
educador. Nesse tempo se trás (sic!) elementos dos outros tempos para a 
reflexão. 
Tempo trabalho – usado para realizar trabalho prático, planejado pelo 
coletivo dos núcleos e também pela coordenação do curso. 
Tempo leitura – nele se faz a leitura de obras indicadas pelos educadores 
para aprofundar os conteúdos abordados em sala de aula. 
Tempo comunidade – vivido fora do espaço escolar, esse tempo cria a 
relação entre os conteúdos abordados e a prática cotidiana. (CADERNO DO 
ITERRA, 2004 n. 09, p. 56-57). 

 

O funcionamento dos tempos pedagógicos, como relata o documento acima, é 

perpassado pela relação estudo-trabalho. São esses os pilares que articulam todos os outros. A 

partir deles, desenvolve-se a cognição dos educandos que, nos momentos de estudo, estão 

sempre trazendo valores, conflitos, etc., vivenciados entre o tempo estudo e o tempo 

comunidade. Como relata a educadora do MST Madalena, em sua entrevista, um diferencial 

na PdM será viver a relação com o tempo comunidade não na família, mas sim no núcleo de 

base, que é o ponto de apoio e de reflexão e, nesse núcleo (grupo), ele realiza processo 

formativo. “Aprende-se a vida coletiva vivendo coletivamente.”(FREITAS, 2011, p.129). Ao 
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estimular essa relação educando-núcleo de base, estudo-trabalho, a proposta pedagógica do 

MST está conferindo à convivência (grupo de base) um valor pedagógico. 

Voltando ao alerta de Mesquita e Nascimento (2014) sobre a necessidade de 

valorização do local como espacialidade na qual fluem os interesses, os tensionamentos de 

gênero, poder, geração, percebe-se que, ao valorizar esse espaço, o MST está em certa medida 

elevando os grupos de base à condição de espaço de relevância na formação do educando.  

Essa conexão entre os grupos de base, a autogestão e os tempos educativos se constituem na 

contribuição do MST para o debate sobre o princípio da alternância. 

A relação entre núcleos de base e alternância exige a compreensão de como funciona a 

formação política do MST, uma vez que, mesmo durante o período compreendido na 

alternância como tempo escola, há a vivência do trabalho e de outros valores da alternância.   

Os núcleos exercem suas atividades pelos tempos educativos, que fazem parte do que 

na PdM se nomina “sistema de alternância”. Gimonet (2007) e Nosella (2014), em suas 

reflexões sobre a pedagogia da alternância, não trazem diretamente a expressão tempos 

educativos na forma como aparece no MST. Segundo esses autores, a alternância ocorre na 

articulação direta família-trabalho-escola. 

O novo trazido na PdM é que o sistema de alternância articula por meio dos núcleos de 

base os tempos educativos e com espaços educativos como se apresenta na seção 4.4 

 

4.4 A articulação tempo-espaço na proposta de alternância do MST 

 

A relação tempo-escola e tempo-comunidade abre espaço para os outros tempos, que 

se constituem de acordo com a especificidade do curso e das necessidades reais existentes. 

Desse modo, trata-se de uma cadeia que se desdobra em uma infinidade de fazeres que se 

relacionam com o processo cognoscitivo dos educandos. No entanto, para que essa cadeia se 

desenvolva, há outro componente a ser explorado como parte da pedagogia: a relação tempo-

espaço. 

D’Agostini (2011) e Freitas (2010, 2011) fazem alusão à relevância do espaço-meio 

como elemento da proposta pedagógica. Segundo eles, a relação com o espaço alça o 

ambiente do assentamento, acampamento, da marcha, do despejo, do curso, do alojamento, da 

cooperativa, da roçaà condição de espaço pedagógico, portanto espaços onde se desenvolve o 

cognoscitivo. Por meio das relações que os indivíduos desenvolvem com esses espaços, 

ocorre o processo de formação. 
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O meio educativo, em geral, a vida. Nesta categoria é incorporada a 
preocupação da Pedagogia do Movimento como a ‘pedagogia da luta social’, 
expressa na sua primeira matriz pedagógica ‘tudo se conquista com luta’ e a 
‘luta educa as pessoas’ bem como as suas matrizes pedagógicas 4 e 5, 
respectivamente , e a ‘pedagogia da cultura’ e a ‘pedagogia da história’. 
(FREITAS, 2011, p.128). 
 

Essa relação com o meio educativo remete àquela importância da particularidade da 

experiência local para a vivência do novo. Igualmente a Mesquita e Nascimento (2014), 

também se entende que a novidade do ato educativo nesses processos está em parte 

condicionada a essa relação, porque as infinidades de espaços (meio educativo) que se abrem 

para a atuação dos sujeitos têm uma materialidade específica, um acampamento se difere de 

outro acampamento, um assentamento para com outro assentamento e assim por diante.  

Desse modo, ainda que o sujeito singular, o educando, atue em um acampamento na 

zona da mata norte de Pernambuco, ele encontrará uma situação diferente se mudar de 

acampamento uma vez que os desafios, os problemas e as potencialidades do meio social 

mudam de acordo com as pessoas que o habitam e com o tipo de relação que dito meio 

estabelece com outros espaços sociais.  

Em face disso, afirma-se que a relação entre os tempos e espaços guarda tensões no 

interior da pedagogia do MST. Tais tensionamentos reforçam a argumentação da necessidade 

de valorizar a relação com o meio social, e de ficar atento aos cenários que se abrem por meio 

dele. A expansão dos espaços educativos expõe a precariedade da universalidade uma vez que 

cada um terá uma configuração distinta conforme suas demandas (LACLAU, 2013). Embora 

nas suas demandas haja momentos em que esses espaços se articulem como parte de uma 

cadeia, não se pode esperar que isso anule suas particularidades. Ao contrário, como se tem 

visto, essa unidade é uma construção retórica e política que abre possibilidades para novos 

sujeitos, cenários, relações, que surgem por meio do narrador (RICOUER, 1994). 

 Essa tensão entre o local e o universal no interior da pedagogia do movimento se 

expande para outras tensões, chegando à relação entre o movimento e a academia como 

afirma a educadora do MST Madalena em sua definição de tempos educativos quando 

entrevistada. 

 

A Pedagogia do Movimento gera conflito na relação até mesmo com a 
academia, pois ela tem dificuldades de entender o TC como tempo 
educativo. Não percebe a interligação entre os dois tempos, pensar um tempo 
escola sem pensar o que se vive na comunidade fica incompleto. Tem gente 
que pensa que os estudantes devem ir para a comunidade responder 
tarefinhas, lista de conteúdos. Nós queremos muito mais que isso, queremos 
que o estudante, o TC faça parte do conteúdo trabalhado no TE. 
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Isso gera limites. Trabalhar a realidade é um limite. Ainda existe uma 
dificuldade de trabalhar a riqueza dos Tempos. 

 

A relação tempo-espaço como dimensões do pedagógico se faz presente não apenas na 

concepção de educação do MST, mas ela é percebida na obra de Begnami e Burghgrave 

(2013), Brayner (2010), Caldart (2000) e Freire (1987). Ela representa um elemento no 

discurso pedagógico da educação escolar, por trazer à baila a possibilidade de outros locus 

como espaço da produção do cognitivo. Revela-se, assim, que os diferentes espaços ocupados 

pelos sujeitos da narrativa se constituem como parte do espaço educativo, o que alça esses 

espaços à categoria de espaço pedagógico. 

Como visto, a referência sobre o princípio da alternância se faz presente na literatura 

pedagógica desde o século XIX. Ao longo desse período, um dos valores centrais da 

alternância tem sido o da relação espaço-tempo. Ao trazer para sua narrativa essa articulação, 

a PdM afirma um valor pedagógico na literatura da EP presente no pensamento freireano e 

também no pensamento cristão; fazendo, como afirma Caldart (2004), uma ressignificação de 

conceitos ao aproximar a perspectiva teórica cristã (comunitarista) do marxismo e da EP.  

Os processos políticos extrapolam os limites do locus único do saber e trazem para 

cena a questão da espacialidade social, dos conflitos, interesses, projetos que perpassam os 

vários loci da educação. No caso do MST, percebe-se tal articulação nos princípios 

pedagógicos: “6º) Vínculo orgânico entre processo educativo e processo político; 7º) Vínculo 

orgânico entre processo educativo e processo econômico; [...] 9º) Gestão democrática.” (CADERNO 

DE EDUCAÇÃO MST, 1996, n. 08, p. 15-16). 

A vinculação direta entre o que o caderno de educação define como processo 

educativo e processo político direciona-se não apenas para a educação escolar, mas está 

presente nos cursos de formação de militantes. Esses últimos são chamados de cursos de 

formação política e não têm vinculação com a escolarização, mas estão dentro do que Bogo 

(2011) define como processo de formação de quadros. Em tais cursos, essa vinculação é ainda 

mais estreita uma vez que um dos loci de atuação do sujeito educativo é seu de espaço de 

militância. 

O reconhecimento de vários loci da educação reforça a ideia de que a formação 

extrapola os limites da escola, do curso. Sugere pensar a atuação dos sujeitos mediante várias 

conexões que estabelece com os dispositivos (AGAMBEN, 2009) com os quais interage. 

Segundo Agamben (2009, p.28):“O dispositivo está sempre inscrito num jogo de poder” e, 

para ele, o ser humano está em constante contato com os dispositivos; seja no lazer, na vida 

pública, no estudo, no trabalho, na religião, todos esses espaços de convivência estão 
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perpassados por relações de poder que estão ligadas à possibilidade de controle por um 

determinado dispositivo. 

Seguindo Agamben (2009), os vários espaços frequentados pelos militantes em 

formação são dispositivos. Ao interagir com esses espaços, o militante acaba por desenvolver 

uma prática que, em alguns momentos, tende a legitimá-los, fechar, estabilizar no esforço de 

promover uma sutura do social. Em outros, ele promove rompimentos, articulando elementos 

(LACLAU, 1993).  

Os princípios filosóficos da educação defendida pelo MST reforçam a relação entre os 

diversos espaços e as relações de poder por meio dos loci da educação como se pode 

identificar abaixo: 

 

3. Educação voltada para as várias dimensões da pessoa humana: 
educação voltada para a formação omnilateral que prioriza o homem em seus 
diversos aspectos, sendo alguns deles: formação político-ideológica, 
formação organizativa, formação técnico-profissional, formação do caráter 
ou moral, formação cultural e estética, formação afetiva e formação 
religiosa. 
4. Educação com/para valores humanistas e socialistas: romper com os 
valores da sociedade capitalista, centrada no lucro e no individualismo, 
enfatizando os valores humanistas e socialistas, onde o ser humano e a sua 
liberdade são centro dos processos de transformação, além da apropriação 
coletiva dos bens materiais e espirituais da humanidade.  
5. Educação como um processo permanente de formação/transformação 
humana: crença na capacidade de transformação do ser humano.  (MST, 
1999, p.4, grifos do autor). 

 

A articulação desses princípios põe em funcionamento a relação entre os diferentes 

tempos pedagógicos e os vários espaços. No princípio 3 e no 5, percebe-se uma conexão dos 

princípios supracitados e como eles reforçam a relação com os loci da educação/formação.   

Os diversos cenários que aparecem por meio da vivência dos princípios filosóficos e 

pedagógicos da educação do MST têm estreita relação com o que Ricoeur (1994) entende por 

mimese II, o que pode contribuir enormemente com a consecução de uma educação contra-

hegemônica. Os espaços educativos e as situações que podem surgir deles, a formação política 

torna-se algo mais que a vivência da repetição mimética. Nesse momento entra em cena a 

criatividade como resposta dos sujeitos envolvidos na educação. 

O cotidiano exige o cuidado e a criatividade, e muitas vezes, para criar, observa-se o 

que já se viveu como experiência. Para sair da repetição mimética, é necessário ter em vista a 

pré-configuração, aquilo que já se conhece como experiência e a configuração, o que surge 



99 
 

com a criatividade. O relato da coordenadora de curso MSTDomitilla ilustra como há 

necessidade de articular esses passos. 

 
No curso de especialização tivemos esse problema, tivemos os tempos 
vividos no primeiro módulo e não tivemos no módulo seguinte. Isso gerou 
um conflito e tivemos que retomar os elementos já trabalhados 
anteriormente.Nos primeiros cursos tínhamos problemas em trabalhar a 
realidade vivida pelos estudantes, havia um desconhecimento dos 
professores da academia do que era o MST.Geravam medo as Palavras de 
ordem, hoje os professores que recebemos nos cursos formais procuram 
compreender esse novo que lhe é apresentado.Percebemos como 
coordenação, que quando estamos vivendo o curso e dentro dele não 
podemos viver os Tempos Educativos fica incompleto, é como se não 
estivéssemos ocupando a universidade. 

  

O ponto de tensão nesse caso é a relação entre as duas categorias que articulam a 

alternância no MST, o tempo e o espaço. Esse tensionamento remete a outro que é a da 

educação escolar e não escolar. Gadotti (2005) alude a esse conflito ao afirmar a relevância 

que tem tal articulação na EP e, seguindo sua análise, faz referência à necessidade de não se 

colocar barreiras muito rígidas entre essas duas categorias.  

Ao afirmar que a luta forma (CALDART, 2000), o MST propõe a relação entre tempo 

e espaço alçando, como já afirmado, todo o dinamismo interno do movimento social à 

categoria de espaço educativo. Servem esses espaços para a formação do sujeito sem-terra, 

que, muitas vezes, anteriormente foi pedreiro, encanador, motorista, cobrador. Esses inúmeros 

sujeitos da vida urbana que, por alguma situação da vida, se tornam sem-terra e precisam 

agora aprender uma nova prática social, uma nova profissão e construir outra identidade, a de 

sem-terra. Tal mudança ilustra a ruptura com uma forma de vida (meio urbano), mas também 

traz à cena o fato de que esse sujeito urbano, ao ir para a roça (acampamento, assentamento), 

leva consigo elementos da cultura anterior. 

Sua formação nesse espaço novo do acampamento do assentamento ocorre por meio 

da participação nos núcleos de base. Esse será seu primeiro espaço de interação com o novo 

meio. A partir daí, desempenhará funções na cozinha coletiva, na horta, na segurança, na 

coordenação de núcleo, etc. Cada novo espaço trará novas relações de poder produzidas por 

um discurso (LACLAU; MOUFFE, 1987). Essa relação com o coletivo tem como finalidade 

do ato educativo introduzir esse militante na dinâmica interna da organização do MST, 

procurando estabelecer o que Laclau e Mouffe (1987) definem como uma busca do 

fechamento do discurso, procurando garantir maior estabilidade ao MST. Porém, lembrando 

que na Teoria do Discurso o momento é sempre ameaçado por um elemento, esse introduzir 
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dos novos militantes também será ameaçado pela presença desse militante em razão de suas 

particularidades.   

Em igual proporção, é portador de uma história individual enquanto família, gênero, 

geração, escolaridade, profissão. Todas essas identidades acompanham esse militante e 

constituem seu ser. Sua relação com o espaço pedagógico e sua participação nos tempos 

pedagógicos terá sempre uma carga desses traços constitutivos.   

 

4.5 A título de conclusão 

 

Ao longo deste capítulo, percebeu-se como o sistema de alternância no qual se busca 

apoiar o MST para afirmar sua pedagogia guarda elementos do princípio da alternância; e 

como ambos PdM e alternância articulam com a EP. O sistema de alternância no caso do 

MST tem como principais elementos os tempos e espaços pedagógicos, e os núcleos de base. 

Compreende-se que, por meio dos núcleos de base, o MST procura fomentar a 

formação do sujeito coletivo nominado sem-terra, e essa construção coletiva na proporção em 

que alimenta a construção do coletivo pode tornar-se um risco para as subjetividades dos 

sujeitos que integram esses coletivos. 

Analisou-se a vivência do sistema de alternância vivido no MST como um aporte à 

construção de uma prática de educação contra-hegemônica. Uma vez que ele acaba por trazer 

para a cena da educação valores pedagógicos que rompem com o valor da competividade, 

como é o caso da auto-organização dos educandos, da articulação entre trabalho e estudo, e 

dos diversos espaços e tempos pedagógicos. O que configura uma prática educativa que altera 

a espacialidade do social e cujo objetivo do ato educativo é fomentar um processo formativo, 

mas preocupado em fomentar práticas sociais mais solidárias. 

Em sua forma de viver o sistema da alternância, o MSTé perpassado por elementos da 

alternância francesa e a eles agrega a pedagogia russa, principalmente Pistrack e Makarenko. 

Pode-se assim afirmar, tendo por base Ricoeur (1994), que em sua narrativa da educação no 

MST, a partir do que existe como conhecimento sobre a alternância (pré-configuração-

mimese I), cria elementos que se tornam sua referência para definir o que ele nomina sistema 

de alternância (mimese II). 

Percebeu-se que o MST, assim como a EFM, experiência a ser trabalhada no capítulo 

4, não replicam o princípio da alternância, mas constroem práticas educativas que articulam 

valores que passam a ser constitutivos da alternância, o que se discutirá com base na tríplice 

mimese de Ricoeur (1994). 
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A análise construída neste capítulo teve como base apenas a experiência do MST e, 

para tanto, abordou-se a relação direta entre mimese I e mimese II. Não se trouxe para a cena 

desta narrativa a mimese 3, com o fechamento da tríplice mimese e a possibilidade de 

imprimir coerência ao movimento de intentio animi da mimese 2. No capítulo 4, procura-se 

lidar com a experiência da EFM, em forma comparativa, tendo tal comparação como eixo, 

exatamente, a mimese III. 
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5A ALTERNÂNCIA NA EXPERIÊNCIA DA ESCOLA DE FORMAÇÃO DE 

MISSIONÁRIOS  

  

Neste capítulo trabalha-se a aproximação da experiência das Escolas de Formação de 

Missionários (EFM) com a alternância, procurando analisar o sentido político do princípio 

metodológico da alternância na experiência educativa da EFM. Constrói-se a análise por meio 

dos elementos que compõem o corpus metodológico, que são as entrevistas e os documentos 

escritos. No caso da EFM, muitos dos documentos trazidos são inéditos e se constituem de 

memória de encontros/seminários pedagógicos realizados com a presença de todas as escolas 

(MUGGLER, 2014).20 Ao longo do capítulo, proceder-se-á a uma análise comparativa entre a 

experiência de formação do MST e da EFM por meio da alternância. Observar-se-ão, nas duas 

experiências, os investimentos na construção de uma coesão discursiva, possível apenas pelo 

entrelaçamento entre tempo e narrativa, o que imprime factibilidade ao desempenho dos 

agentes sociais, haja vista que “a narrativa alcança seu sentido pleno quando é restituída ao 

tempo do agir e do padecer na mimese III” (RICOEUR, 1994, p. 110). 

Tendo esse objetivo comparativo em mente, este capítulo constituir-se-á das seguintes 

seções: 5.1Contexto em que surgem as Escolas de Formação de Missionários (em que se 

abordam as experiências de formação em torno das quais surgiu a EFM e como todas se 

alimentam de um tronco comum, que é a influência do pensamento do padre Comblin); 5.2 

Relação entre alternância e Teologia da Libertação– nesse ponto trabalha-se a influência da 

TL e como se articula com o que alguns pensadores nominam de teologia popular; 5.3 A EFM 

e seu diálogo com a educação; 5.4 A EFM e seu projeto de Formação, em que se abordam os 

eixos pedagógicos que dão suporte ao fazer educativo da EFM. 

 

5.1 Contexto em que surgem as Escolas de Formação de Missionários 

 

É relevante, no início da seção, introduzir o leitor – ainda que de forma breve – no 

contexto histórico do surgimento e dos valores basilares da Teologia da Enxada, dada a ênfase 

com que foi mobilizada na entrevista concedida por Francisco (nome fictício de educador nas 

EFM). Ele destaca a relação entre a Teologia da Enxada e a EFM com sua descrição da 

família combliniana. Enfatiza que a compreensão de tal teologia é base para entender o 

funcionamento das EFM uma vez que uma experiência tem influência direta sobre a outra. 
                                                           
20  Juazeiro (Bahia), Guarabira/Mogeiro (Paraíba), Miracema (Tocantins), Floresta (Pernambuco), Nazaré 

(Pernambuco), Barra (Bahia). 
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A Teologia da Enxada surge nos anos 1969, no Nordeste do Brasil, com um grupo de 

nove seminaristas do Instituto de Teologia de Recife (Iter), que recebem de seus bispos 

autorização para completar sua formação fora dos muros das escolas de Filosofia e Teologia. 

Esse grupo vai viver no meio popular.  Sua experiência inova a metodologia de formação de 

seminaristas no Nordeste. Esses jovens são a base para o surgimento do que depois ficou 

conhecido como Teologia da Enxada. 

O objetivo da Teologia da Enxada era promover uma formação que ocorresse no meio 

popular de acordo com Comblin (1977).  A proposta de formação dessa teologia inicia com 

um estranhamento do currículo hegemônico. “A divisão das matérias não seria dada pelos 

métodos das diversas ciências, e sim pelos objetos da vida do povo, isto é, da sua vida 

religiosa e cristã.” (COMBLIN, 1977, p. 11). Com esse princípio, o grupo altera a narrativa 

educacional dos seminaristas católicos romanos alçando o espaço social – especialmente os 

loci da vida dos pobres – à condição de um espaço pedagógico do qual se retiram os 

elementos para a formação.  

A experiência provoca uma tensão com os fazeres educativos fundados no modo 

escolar hegemônico, pois traz para o centro da narrativa o cotidiano vivido pelo povo por 

meio da relação com a casa, a terra, o trabalho, a paternidade/maternidade (COMBLIN, 

1977).  Ter esse conjunto de elementos como parte da formação permite pensar o objetivo do 

ato educativo a partir da doxa, do vivido/experienciado, e acaba por trazer para a cena da 

narrativa da educação novos elementos. Esse contato com a realidade vivida (experienciada) 

pelas pessoas comuns faz com que a experiência de educação levada a cabo por esse grupo 

encontre uma ponte com os princípios basilares da alternância, que é a articulação do tempo 

escola-tempo comunidade. Princípio que aparecerá na PdM como sistema de alternância, 

expressão usada pelo MST para definir a vivência da alternância como visto no capítulo 3. A 

relação entre as experiências educativas do MST e as EFAs no Sul do Brasil existiu desde os 

anos 1990, uma vez que as ditas experiências participaram nas discussões sobre educação do 

campo em conjunto com o MST. 

Ao provocar uma aproximação das ditas experiências, recorre-se à tríplice mimese de 

Ricoeur (1994), para quem, como citado no capítulo 1, uma narrativa é constituída da mimese 

(I), que é o momento em que atuam agentes sociais, que representam ou imitam a ação. No 

caso aqui, o MST e a EFM são agentes que atuam em situações sobre as quais têm um 

conhecimento prévio. Mimese (II), que é o tempo narrado, quando o saber pré-configurado 

encontra-se com a falta de objetividade do cotidiano (uma falha estrutural); ali as intrigas 

tendem a criar redes, articular agentes, construindo cadeias de equivalências por meio de 
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demandas não atendidas. Isso é exatamente o que Ricoeur (1994, p.103) define como o 

momento criativo, de corte, da mimese II; e mimese (III), momento da reconfiguração, do 

contato com o “leitor”, momento em que termina o percurso da mimese pela sensação de 

prazer (catarse; fechamento), portanto, momento do convencimento da narrativa ou da 

persuasão, o que gera factibilidade/verossimilhança ao desempenho dos agentes sociais. 

Para que se possa compreender como se dá essa articulação com a alternânciana 

EFM,é necessário trazer para a cena da narrativa as intrigas. Ricoeur (1994, p.201) destaca 

que o que dá vida a uma narrativa são as intrigas uma vez que elas nos permitem observar 

como se movem ou se “performam” os sujeitos nos espaços a partir dos fatos narrados. 

Assim, uma narrativa precisa, para garantir contiguidade metonímica –  

inteligibilidade/persuasão –, trazer para a cena de maneira convincente os fatos, os sujeitos, as 

disputas e a rede de articulações criadas por ela. Ao se desenvolver, a narrativa permite 

visualizar os tensionamentos que existem na espacialidade do social. 

Esse tensionamento entre espaços propicia-se pela alternância que alça à qualidade de 

espaço pedagógico os diversos ambientes com os quais interagem o educando e o educador. A 

maneira de cada agente social lidar com essa tensão é diferente uma vez que se trata da 

tomada de decisões, cujos termos não estão dados ou naturalmente apreendidos no plano 

formal da episteme. Para o MST, conforme visto no capítulo 3, essa decisão é tomada tendo 

como horizonte (finalidade da ação educativa) a formação do sujeito coletivo, que deve 

oferecer as respostas à realidade vivida pela organização. Ao passo que para a EFM, esse 

tensionamento deve levar a um diálogo de saberes, de projetos marcados por uma tomada de 

posição adotada pelos educandos. 

Isso permite, então, afirmar que não se trata apenas de localizaros pontos de conflitos 

vividos na espacialidade do social, mas de verificar como tais pontos interagem com o 

objetivo ou a finalidade do ato educativo – que sempre exigem tomadas de decisão. Essa 

discussão, por não estar pautada em uma crença voluntarista ou “subjetivista” dos agentes 

sociais, permite aproximar a mimese II – momento do corte, da criatividade, em que a tensão 

e os conflitos evidenciados por uma situação de distentio animi exigem uma ação, uma 

intentio animi mobilizada para sanar os efeitos maléficos da primeira –, quando a construção 

de novas intrigas é requerida, com a mimese III, momento de encontro com uma audiência, 

quando o agir performático é posto à prova da aceitação e do convencimento.  

A Teologia da Enxada, ao trazer para a cena pedagógica o cotidiano vivido pelos 

jovens em contato com a periferia, acaba por criar uma narrativa teológica, respaldada na 

realidade vivida pelos jovens. A espacialidade do social é então perpassada pela metodologia, 
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provocando o surgimento de uma forma diferente de lidar com a formação, em que o 

conteúdo e a finalidade da ação educativa não estão desconectados da realidade, mas, ao 

contrário, são forjados no cotidiano dos educandos. Em tal maneira de lidar com a formação, 

pode-se afirmar que “não há uma separação onde se trate a vida por departamento, 

desmembrada” (SALES apud COMBLIN, 1977, p.16). 

Ao relatar a origem da Teologia da Enxada, o educador da EFM Francisco faz um 

relato no qual enfatiza o papel de Comblin e sua equipe para a mudança de pensamento no 

tocante à formação de líderes católicos romanos nos anos 1970. Mostra-nos então que, com 

isso, havia uma equipe de formadores e formandos que passavam a dar corpo ao surgimento 

do que seria a família combliniana.  

 

Como diretor de estudos, ele constatava que havia certos seminaristas entre 
os quais João Batista Magalhães Sales, Raimundo Nonato, Ivan Targino, 
depois professor da UFPB. Esses jovens se revelavam inquietos com a 
teologia estudada e veja que o Iter era o que havia de mais avançado em um 
contexto de Teologia da Libertação. 
Esses jovens andavam descontentes com o que recebiam e ressentindo-se de 
práticas concretas, não estavam satisfeitos apenas com as teorias. 
Aí, em conversas com Comblin, solicitam uma experiência de formação fora 
do seminário. Eles, filhos de camponeses, queriam uma formação próxima 
aos camponeses. Queriam uma formação acompanhada por uma equipe de 
formadores, mais que ocorresse lá no meio do povo. Queriam estudar no 
campo junto dos camponeses. 
Surgem daí duas experiências ligadas à Teologia da Enxada, o núcleo de 
Tacaimbó, PE, e outro em Salgado de São Felix na PB. Havia uma equipe 
que os acompanhava, como o padre José Cevat e padre Renné Guerre. 
Faziam parte outras figuras também que davam o acompanhamento 
pedagógico e intelectual. Essa equipe era coordenada por Comblin. 
Em 1972, Comblin foi expulso do Brasil. Na época ele havia escrito um 
texto a pedido de Dom Helder para a Conferência de Medellín e uma facção 
de ultradireita se apropria desses escritos e os publicaram na íntegra, 
causando com isso a expulsão de Comblin do Brasil. 
 

O regresso de Comblin ao Brasil representa uma ampliação nessa perspectiva da 

formação. Primeiro ele se envolve com uma experiência do seminário rural e com a criação de 

um centro de formação de missionários em Mogeiro/PB; depois ele inicia uma nova mudança 

na narrativa da formação teológica. 

Pode-se entender esse momento como uma mudança mimética. Nesta, a experiência 

passada representa um pré-configurado (mimese I), pois os envolvidos na trama possuem uma 

base, uma experiência e viveram o primeiro momento, que foi o da Teologia da Enxada. Vêm 

agora criar outra narrativa (mimese II) a partir da Teologia da Enxada. Essa vivência de uma 

formação comprometida com as mudanças da realidade foi fundamental para se criar as bases 
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para a experiência formativa da EFM (mimese III). A Teologia da Enxada conseguiu 

convencer que faria sentido um processo de formação voltado para líderes populares do 

campo e da cidade. Ela se tornou, por assim dizer, um futuro no presente, promovendo aquela 

sensação de fechamento capaz de gerar factibilidade à performance dos sujeitos envolvidos. 

Retomando o conceito de cadeia “equivalencial”, pode-se afirmar que A Teologia da 

Enxada representou, para algumas experiências, essa possibilidade de contiguidade 

metonímica, capaz de gerar a promoção de equivalências (investimentos metafóricos). Nesse 

processo participaram, de acordo com o educador da EFM Francisco: 

 

A Associação da Árvore, que se ocupa da formação de leigos. Havia, mais 
adiante, a experiência dos Contemplativos, criada ainda nos anos 1990, e, 
depois, acrescentada também para as Contemplativas, há a Associação dos 
Missionários do NE (Amine) que trabalha com missionários do campo, 
como também da periferia urbana. A Associação dos Missionários do 
Campo (AMC), que se espalha pelo NE e vai até parte da Bahia do 
Maranhão, e também o grupo dos peregrinos do NE.E também a experiência 
das EFM.  
 

A narrativa da Teologia da Enxada encontra ancoragem no ambiente da educação 

popular e no pensamento de Freire. Nas entrevistas com Franciscoe com o coordenador da 

EFM Leão (nome fictício), percebe-se claramente a preocupação em ligar a experiência 

formativa da Teologia da Enxada com a da EFM e com a EP. Em sua entrevista, Leãodestaca: 

 

Há uma relação grande entre o processo pedagógico pensado por Comblin e 
o de Paulo Freire. Nesse sentido vai ter muita importância o papel do 
professor facilitador. Vai ser muito importante a história de vida dessa 
pessoa, também o seu conteúdo.  

 

Nessa relação com a EP, a Teologia da Enxada também promove uma mudança na 

relação educador-educando. Articula um valor pedagógico da alternância, que é o diálogo de 

saberes, que também é afirmado no Caderno de Educação n.º 1 do MST, como destacado no 

capítulo 3. Seguindo sua fala, o entrevistado Leão destaca que nos cursos de formação, como 

foram os de Serra Redonda, a principal exigência era da coerência entre o conteúdo trazido 

pelo educador e aquilo que ele vivia e almejava.  

Vai despontando, assim, na vivência da Teologia da Enxada e da experiência de Serra 

Redonda, uma ruptura com a forma escolar hegemônica. Essa mudança levará a uma 

ampliação da cadeia “equivalencial” da Teologia da Enxada, conforme já salientado, que se 
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torna solo fértil para outras narrativas educacionais que surgem a partir do mundo dos pobres 

no compromisso social com os mais esquecidos da sociedade. 

Os anos 1970e 1980 são anos de uma abertura político-pastoral alimentada pela 

primavera do Concílio Vaticano II. A metáfora usada para representar esse momento de 

abertura será primavera da Igreja: tal expressão retrata um clima de mudança que perpassa as 

estruturas eclesiais.  

O Vaticano II provoca um deslocamento do social como afirmado no Capítulo 2, 

superando a visão da esmola, da partilha das sobras pela ideia da solidariedade, do estar 

juntos, do viver e investir em uma relação horizontal, procurando assim acercar-se da visão de 

promoção humana. O documento Gaudium Et Spes, em seu número 22, destaca que “a ordem 

social e o seu progresso devem estar subordinadas à ordem das pessoas e não o contrário. Essa 

ordem, deve ser cada vez mais construída sobre a justiça e vivificada pelo amor”. Com essa 

argumentação, os padres conciliares afirmam que o desenvolvimento técnico deve estar 

atrelado às necessidades reais das pessoas.  

Como afirmamosno capítulo 3, ao tratar a aproximação entre o ensino social da Igreja 

e a EP, o documento Gaudium Et Spes representa, no discurso da Igreja, um elemento que é 

potencialmente desestabilizador, um valor excluído no discurso da Igreja. Negado por amplos 

setores da hierarquia católica romana, ele representaa abertura de um segmento da Igreja às 

questões sociais. É ele também de grande relevância no surgimento da TL e em seu diálogo 

com a Alternância e com a EP. Se tomado esse documento como uma referência para análise 

do discurso da Igreja, ele facilita a configuração de uma cadeia de equivalências em torno da 

qual se articulam diversos setores constituídos especialmente por religiosos e leigos católicos 

que militam nos movimentos sociais. Tal contexto faz sentir como necessária, para o 

desenvolvimento dos argumentos, uma retomada da discussão sobre a Teologia da Libertação. 

 

5.2 Relação entre alternância e Teologia da Libertação 

 

A TLsurgiu em 1962 pela inspiração dos ventos de mudança trazidos pelo Concílio 

Vaticano II. Boff (1972), Bravo (1997) e Richard (2006), em seus estudos, sugerem que a TL 

se funda nos seguintes pilares: a opção preferencial pelos pobres (OPP), a práxis da 

libertação, a espiritualidade, e o profetismo. A articulação desses pilares é feita pela leitura 

bíblica, por meio das primeiras comunidades cristãs, que funciona como os pulmões dessa 

teologia. Ricoeur (1994), ao propor a relação entre mimese I e II, aponta como funciona essa 

relação. Segundo ele, a mimese I tem a função de repetir o ato, portanto exige um pré-
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conhecimento dele, ao passo que a mimese II está posta como um momento da práxis criativa, 

em que, a partir da mimese I e tendo em vista a mediação posta pela dimensão de 

convencimento da mimese III, se criam cenários, intrigas e sujeitos. 

Nesse novo cenário emergem experiências educativas ligadas à TL, dentre elas, a 

Teologia da Enxada que busca promover uma articulação entre as espacialidades e a 

finalidade do ato educativo; e o fazem por meio da articulação entre tempos e espaços 

pedagógicos, e do diálogo de saberes que são valores pedagógicos da alternância como 

afirmado anteriormente.  

A TL, ao buscar a releitura das primeiras comunidades cristãs, promoverá uma 

articulação da mimese I com a mimese II, trazendo para a narrativa teológica sujeitos 

concretos do cotidiano, que são os pobres, os oprimidos, que assumem lugar e voz em seu 

cotidiano. O pedreiro, o camponês, a mulher, o jovem, ou seja, os diversos agentes que 

ocupam a espacialidade da periferia urbana e rural configuram-se como sujeitos nessa 

narrativa. A TL lida com esses diferentes sujeitos do mundo urbano e rural por meio de suas 

especificidades, procurando entendê-los conforme seus mundos.  

Para experiências de formação, como é o caso da Teologia da Enxada, a simples 

definição sociológica do lugar do sujeito na cadeia produtiva é pouco para defini-la como 

parte de uma história. Por isso, em sua forma de viver a alternância, os educandos buscam 

compreender as subjetividades contidas no cotidiano das pessoas. Procurando compreender o 

ser mulher, homem, negra, negro, jovem, pobre, idoso, adulto a partir de seu espaço, essa 

busca será tal que muitos dos que fazem tal experiência se encarnam nas realidades que 

buscam entender, vindo a se tornar pobres com os pobres. Essa maneira de particularizar a 

experiência se torna um diferencial entre a forma de lidar com a formação da Teologia da 

Enxada e do MST, posto que para a primeira os sujeitos do ato educativo existam não apenas 

como classe, mas também como indivíduos que, carregando histórias marcadas por várias 

experiências de vida, podem fazer emergir subjetividades coletivas não exatamente mapeadas 

cientificamente.  

Se pensar a TL por uma lógica “equivalencial”, têm-se, compondo essa cadeia, 

inúmeros grupos que fazem um investimento na libertação dos pobres, alguns com maior 

proximidade do marxismo, outros do movimento bíblico, outros, ainda,da EP. Contudo, para 

todos, o ponto de partida é a OPP, que faz surgir no interior do discurso teológico uma 

preocupação com o cotidiano dos pobres. Tal preocupação, que encarna a proposta do 

documento conciliar Gaudim et Epes (Sobre a Igreja no Mundo de Hoje), de 1965, é que está 
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na base da criação de um ambiente metonímico favorável à ação metafórica de se 

promoverem equivalências entre várias identidades postas na conta de “pobres”.  

O mundo dos pobres e o Reino de Deus na Terra serão os significantes centrais da TL 

e funcionaram como uma fusão metafórica na narrativa teológica, pois, para muitos teólogos, 

os valores humanitários vividos no meio dos pobres antecipa o Reino de Deus. Promove, 

assim, uma significativa alteração na experiência temporal de sua ação militante, que vai 

conformar a coesão de sua narrativa, de maneira que o que se apresentava como futuro 

longínquo, que é o Reino, seja antecipado, mas em um locus específico da sociedade, o 

mundo dos pobres – que, como visto, estava ausente da narrativa clássica na tradição 

marxista.  

Essa valorização do mundo dos pobres, ou a finalidade/intenção de sua abertura (já 

que se tratava de sujeitos que não eram normalmente percebidos como agentes políticos), faz 

com que a TL desenvolva também inúmeros processos formativos voltados para a 

organização dos pobres do campo e da cidade. Muitos foram os cursos promovidos por 

segmentos da TL para qualificar a atuação entre os pobres. 

Desde o início, a aproximação com o pensamento freireano é uma marca metodológica 

das experiências ligadas à TL, que, como dito no capítulo 3, pode ser também definida como 

uma teologia popular; se tomarmos por referência o NE 2,21 as experiências de Serra 

Redonda, PB, o Instituto de Teologia do Recife, o Departamento de Estudos Pesquisa e 

Assessoria (Depa), os Missionários do Campo e a Teologia da Enxada, entre outros esforços 

de formação que articulam a teologia e a EP. 

A TL, como afirmado no capítulo 3, guarda, pela influência do ensino social da Igreja 

Romana, uma grande aproximação com a EP, em que mantém contato com inúmeras 

correntes de pensamento; vindo a ter internamente setores que se ocupam da formação de 

militantes cristãos que estão nas Comunidades Eclesiais de Base, nos sindicatos urbanos e 

rurais, e em outras camadas da população onde se encontram os pobres. Nos anos 1990, as 

experiências de Serra Redonda, PB, e Mogeiro, PB, já haviam provado que a formação 

deveria manter em funcionamento três eixos fundamentais, o tempo escola (vivência dos 

conteúdos trabalhados por educadores em sala de aula), o tempo trabalho (vivência do 

trabalho manual, como agricultor, pedreiro, doméstica, etc.), o tempo comunidade (interação 

na comunidade onde moram os educandos). Esses eixos se aproximam da proposta do MST 

                                                           
21 A Igreja Romana no Brasil divide o território por regionais; os estados de Rio Grande do Norte, Alagoas, 

Pernambuco e Paraíba constituem o chamado regional NE 2. 
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de espaços pedagógicos e tempos educativos e, por sua vez, tem uma forte aproximação com 

os tempos vividos na alternância.  

A vivência desses tempos e articulação com a realidade como parte do processo de 

formação (espacialidade) configura uma proposta pedagógica contra-hegemônica.Traz para a 

narrativa as relações de poder entre educando e educador, homem e mulher, campo e cidade 

como aparece no comentário de Sales (apud COMBLIN, 1977). Sua descrição deixa clara a 

contribuição dela como um ato pré-configurado (mimese I) que serve de experiências a novas 

configurações (mimese II). 

Essa preocupação com uma formação voltada para os líderes populares fez com que 

alguns temas se tornassem relevantes como currículo comum das EFM – um deles é a crítica à 

sociedade de consumo. Associado a essa questão da crítica ao consumo, está o tema da 

liberdade individual e coletiva da pessoa, também uma preocupação constante da teologia 

popular. Tomando a crítica ao consumismo como exemplo, no caso da EFM, há uma crítica 

ao capital que busca reforçar uma perspectiva liberal de indivíduo que é abstrata/formal sem 

pertencimento, enquanto para a EFM esse indivíduo ou cidadão tem pertencimento espacial. 

No caso do MST, a ênfase é universalizante, estando mais direcionada ao modelo social 

cientificamente desvelado, o que torna a pessoa quase refém da estrutura, um sujeito falado 

pela estrutura. Comblin (1984, p. 178) chega a afirmar: 

 

Na realidade, as liberdades chamadas modernas, reconhecidas nos direitos 
humanos, são boas em si mesmas e podem contribuir para a promoção da 
liberdade do ser humano geral. [...] Todas essas liberdades podem ser 
totalmente inúteis, vazias de conteúdo real, inclusive podem ser instrumentos 
de dominação e de escravidão, se as pessoas que delas gozam não se acham 
realmente livres em si mesmas. 
 

A liberdade e a organização social dos pobres são conteúdos abordados nas propostas 

de formação ligadas à teologia popular. Assim, a leitura de Deus nessa teologia é alimentada 

pela articulação dos significantes: Reino de Deus, liberdade, organização social. Isso 

configura um movimento teológico que procura interpretar o que a teologia define como os 

sinais dos tempos (expressão bíblica usada da teologia para designar a interpretação da 

realidade). É essa antecipação do futuro, ou a crença na possibilidade de abertura de 

determinado telos na história – de uma temporalidade específica –, que funciona como um 

investimento metonímico, capaz de desatar as pessoas de determinadas posições na estrutura 

narrativa (ou não posição, uma vez que os pobres não contavam como sujeitos da política), 
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que torna plausível a ação de abrir mundos ou, o que dá no mesmo, estar no mundo de uma 

maneira alternativa. 

Para tal leitura teológica, a liberdade humana é uma meta a ser perseguida e, para 

tanto, deve ser construção coletiva que envolve os sujeitos no cotidiano. A liberdade pessoal, 

não sendo voluntarista, está ligada à liberdade coletiva, entendida como o momento de 

convencimento situado na mimese III. Comblin (1984), por exemplo, dá ênfase à necessidade 

da defesa da vida por meio da luta pela liberdade. Richard (2006), igualmente, dá importância 

ao tema da liberdade humana como tema central da teologia popular. 

A finalidade do ato educativo na EFM está, portanto, voltada para a construção de uma 

prática social que se fia em uma liberdade humana que se efetiva apenas na materialidade da 

vida – impossível, portanto, de ser captada por quaisquer teorias universalizantes. Segundo 

Comblin (1998), a liberdade é um tema inesgotável, que inquieta o ser humano desde sempre. 

Portanto, o exercício da liberdade só pode ser pleno no compromisso com o outro. Em sua 

reflexão, ele afirma que além do econômico, da leitura de classe, é preciso ocupar-se de 

entender a liberdade humana como uma necessidade que perpassa outras dimensões do viver.  

Na reflexão teórica do MST, a liberdade tem uma trajetória mais específica, porque é 

alcançada pela construção do socialismo. Os processos de formação têm como finalidade 

capacitar os sujeitos para essa vivência futura, que é mais específica e passível de 

embasamento científico. Se for aprofundar tal questão por meio da alternância, vê-se que, 

segundo alguns teóricos como Begnami e Burghgrave (2013), e Gimonet (2007), a vivência 

desse princípio metodológico deve pautar-seem um diálogo de saberes e em um compromisso 

coletivo como expressão da liberdade dos sujeitos. 

A vivência da liberdade nos processos de formação ligados à teologia popular passa 

pela articulação da vida cotidiana com os projetos de sociedade alimentados pelas pessoas. 

Assim, o que se vivecomo prática cotidiana, valores e contravalores, é posto em 

comunhão/socializado nos processos de formação e se torna conteúdo de aprendizagem nos 

cursos de formação. Esse aspecto da vivência torna-se um diferencial entre a EFM e o MST, 

pois no caso do MST essa articulação entre o experienciado e a reflexão é mediada quase 

sempre pela busca de uma sistematização que tenha por base valores universalizados pela 

ciência, o que acaba empobrecendo a riqueza do experienciado. Pode-se afirmar que, em sua 

busca pela legitimidade entre o mundo acadêmico (mimese III), o MST acaba, como dito no 

capítulo 3, ancorando-se em metanarrativas que confirmem suas teses, como é o caso do 

marxismo. 
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Nas experiências de Serra Redonda, PB, do Depa, dos Missionários do Campo, da 

Teologia da Enxada, identifica-se que o experienciado no cotidiano é avaliado por meio do 

projeto de sociedade buscado – trata-se então de uma ação educativa que não se fecha em um 

projeto específico. Os conteúdos são definidos pelo diálogo entre educandos e educadores que 

se baseiam no diagnóstico da realidade social onde vivem os educandos. Dessa forma, cada 

momento de formação é sempre iniciado por essa relação entre o que se vive (espacialidade) e 

o que se busca (finalidade).  Há, nesse caso, um claro diálogo entre a espacialidade e a 

finalidade do ato educativo, evidenciando um caráter da alternância que perpassa toda a 

experiência formativa da TL e que se faz presente na EFM, que é o diálogo de saberes. 

No caso das experiências de Serra Redonda e Mogeiro, os educandos são jovens de 

ambos os sexos que se consagram22 a um modo de vida próximo da realidade na qual estão 

inseridos. Esses educandos são em grande parte de origem rural e mantêm umarotina de 

estudo e trabalho. Quanto aos formadores nessas experiências, são professores universitários 

identificados com a causa popular. Como relata o coordenador da EFM Leão, “a questão não 

era se a pessoa era ou não praticante de alguma religião, mas se era comprometido com o 

conteúdo que vinha trabalhar nos cursos”. Esse comentário confirma que essas experiências 

relatadas até então serviram de base (pré-configuração) para a EFM, pois esse princípio 

seguirá sendo orientação comum delas. O olhar sobre o pré-configurado, que influenciará no 

tipo de investimento criativo, sem que exija uma adesão específica a um credo, vai ser menos 

mediado por certa tradição teórica ou sistema conceitual(episteme). 

Não se retira o sujeito do seu lugar no social para tratá-lo como um ser externo àquela 

realidade, que teria de encarnar, obrigatoriamente, determinadas tarefas históricas. Procura-se, 

sim, coletivamente entender como aquele sujeito articula em seu fazer cotidiano os diversos 

discursos com os quais ele interage (sindicato, Igreja, movimento social, clube de futebol); 

nesses espaços ganha materialidade o discurso do sujeito, articulando então o linguístico e o 

extralinguístico, de maneira que episteme e doxa se entrelaçam inextricavelmente. A força do 

desejo de militância dos educandos, dentro dos espaços sociais supracitados, é o diferencial 

que eles podem levar como contribuição à organização dos pobres do campo e da cidade, e 

não um saber tomado como superior do ponto de vista epistêmico. Aqui aparece um 

diferencial com a proposta do MST, cujo objetivo do ato educativo é formar para dentro, para 

alimentar a própria organização social, que é montada objetivando uma finalidade mais 

específica – apreensível conceitualmente. 

                                                           
22 Consagrar-se, rito religioso pelo qual a pessoa se compromete a dedicar sua vida em prol de uma causa. Rito 

comum da vida religiosa. 
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Essa articulação entre o que se vive no cotidiano e o que se projeta como modelo 

social é um dos valores da alternância fortemente trabalhado nos cursos ligados à teologia 

popular. Será uma marca de tais experiências formativas articular o vivido e o projetado. A 

antecipação do futuro torna-se realidade a partir do vivido no momento atual que, por sua vez, 

ganha qualidade ao aprender com a experiência já vivida. A inteligibilidade e o 

convencimento que cada experiência procura em seu fazer educativo é produto dessa relação 

de tríplice mimese, que relaciona, no presente, o passado e o futuro. Ao mesmo tempo, esse 

esforço em promover tal movimento permite um aggiornamento (atualização) que não se dá 

apenas na linguagem, mas nas atitudes no fazer eclesial. Essa expressão alcunhada durante o 

concílio representa a necessidade de a Igreja atualizar-se, inserir-se no cotidiano vivido 

especialmente pelos mais pobres, como recomendava o Papa João XXIII.  

Essa necessidade de atualizar-se, de assumir os desafios vividos pelos pobres a cada 

momento perseguirá o pensamento de teólogos como Comblin que, ao proporem processos 

formativos, buscarão formas de promover momentos para que se faça, de maneira mais 

sintonizada com o local, essa relação entre o vivido e o projetado. Esse esforço configura o 

que estamos trabalhando como espacialidade, em que atuam sujeitos reais do cotidiano 

atualizando a narrativa teológica e articulando, por esse meio, o princípio da alternância. 

Os cursos estruturados pela teologia popular partem de uma concepção eclesiológica 

centrada na noção de Povo de Deus como povo dos pobres, povo oprimido e que constrói sua 

libertação, como define o Concílio Vaticano II. Para tanto, procura tratar as questões do 

cotidiano e do modelo de sociedade vivido e projetado com a interpretação da realidade.   

Para algumas experiências, essa ênfase no cotidiano é maior, como é o caso Depa, 

uma experiência de formação vivida em Recife nos anos 1980, animada por um grupo de 

teólogos que assessoravam Dom Helder Câmara. Essa experiência partia da observação 

empírica dos educandos sobre sua realidade e sobre si mesmos, para em seguida confrontar 

tais observações com a episteme.  Havia nesse caso uma busca de interpretar, pelos diversos 

discursos existentes nas comunidades, os traços do modelo social hegemônico e os traços do 

modelo perseguido. Os educandos e educadores construíam essa análise em conjunto como 

esforço coletivo deles. Tais cursos se realizavam em uma dinâmica de vinte dias nas 

comunidades e quatro dias em estudos fora da comunidade.  Ao final de cada ciclo, voltava-se 

para a comunidade com a tarefa de seguir na observação da realidade, ou seja, compreendia 

um processo de quatro anos em que os formandos avançavam na formação à proporção que 

progrediam em sua problematização sobre a realidade. A espacialidade construída nesse 
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processo dava margem para tratar a metodologia de formação como algo capaz de se 

modificar ao longo da formação. 

Em todos os outros casos citados, há uma aproximação com esse modelo descrito 

acima e experienciado pelo Depa. Em todos eles, a relação entre a doxa e a episteme verifica-

se por meio de um diálogo que valoriza o vivido/experienciado articulando com ele os valores 

da episteme – e não meramente aplicando. Tal dinâmica configura uma possibilidade de 

avaliar os diversos discursos presentes no cotidiano, observando e investindo nas cadeias 

equivalenciais que, em potencial, se articulam no meio popular e das quais participam os 

sujeitos dessas formações. O processo de conhecimento, assim, estando vinculado àquela 

abertura de mundos, materializa-se muito mais como um investimento criativo e performático 

do que meramente constatável e descritivo. Vejam-se agora como essas intuições dialogam 

com a anunciada análiseda relação entre a EFM e o campo da Educação Popular, que se 

procederá na seção 5.3. 

 

5.3 A EFM e seu diálogo com a educação popular 

 

A teoria laclauniana estabelece que em uma cadeia de equivalências há uma relação de 

aproximação por meio das demandas dos segmentos que fazem parte da cadeia, sem que para 

isso haja uma anulação das particularidades. Tal relação entre hegemonia e particularidade 

leva a uma contaminação do “universal”pelo particular – entendido como um particular que se 

alça a tal condição por uma operação hegemônica –, promovendo alterações em ambas. Essa 

definição serve para analisar a relação entre a EFM e a EP. 

Ao participar na cadeia de equivalências da EP, a EFM acaba por receber sua 

influência, embora não perca sua particularidade como afirmado acima e discutido no capítulo 

2. Ela acaba absorvendo valores da EP, que são valores comuns da alternância como a 

autogestão dos educandos, o trabalho voluntário, a horizontalidade na relação entre educando-

educador. 

  O Projeto Político-Pedagógico (PPP) da EFM, por sua vez, aponta a possibilidade de 

um diálogo de saberes e uma vinculação entre o experienciado pelos grupos, como parte de 

seu percurso formativo e a episteme. A EFM propicia, assim, em sua narrativa, a abertura para 

que os sujeitos dessa formação possam participar ativamente na sua construção. Aproxima-se 

de Canário (2005), que defende a necessidade de se enxergar o educando como pessoa 

carregada de potencialidades e limitações. Nessa perspectiva, dando um tempero especial ao 

sentido de “alternância”– o que remete a nossa caracterização deste como um significante 
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flutuante –, tudo o que é vivido no cotidiano pelos sujeitos é parte constitutiva de sua 

formação, uma vez que nesse espaço social se dará a interação dos sujeitos da formação com a 

realidade.  

Nesse aspecto a definição de metodologia de Muggler (2014) se aproxima da de 

Mesquita e Nascimento (2014), ao propor esta não apenas como um recurso do qual se lança 

mão para executar o ato educativo, mas também como uma opção política. A metodologia é 

vista como um recurso entrelaçado com o objetivo (finalidade) do ato educativo, que, por sua 

vez, se liga inexoravelmente à espacialidade da educação –uma vez que, como se tem 

insistido, as dimensões linguística e extralinguística do discurso não se separam. Na descrição 

de Muggler (2014), o objetivo do ato educativo não é conseguir um produto final apto para 

desenvolver determinadas habilidades, mas desenvolver a humanização dos participantes da 

EFM a partir de sua realidade.  

Como se discutiu na seção 5.1, Contexto em que surgem as Escolas de Formação de 

Missionários, há uma forte influência das experiências da Teologia da Enxada e dos Centros 

de Formação de Serra Redonda e Mogeiro, todos na Paraíba na proposta da EFM. Um desses 

pontos está na procura em valorizar a atuação dos educandos em seus espaços de atuação 

(grupo social, sindicato, etc.) Essa relação entre as experiências se liga à inteligibilidade da 

intriga (Ricoeur 1994), fazendo com que a proposta da EFM encontre ancoragem nessas 

experiências. Por outro lado, ao completar, em 2015, vinte e cinco de anos de existência com 

vitalidade, a EFM demonstra uma capacidade de convencimento (mimese III). 

Na narrativa pedagógica das EFMs, assim como na da EP, valoriza-se a história de 

vida dos educadores como parte de seu currículo. Diferentemente dos espaços da educação 

escolar, onde se atribui grande importância à produção acadêmica (teses, artigos, livros, entre 

outras), nas EFMs se atribui grande relevância ao compromisso do educador com o tema que 

vai abordar. Essa relação entre o compromisso do educador e o conteúdo a ser trabalhado é 

uma forma de promover um ambiente ideologicamente fértil para ampliar o horizonte de 

inteligibilidade (mimese III) das enunciações e objetivos de determinados coletivos; 

contribuindo para que o conteúdo trabalhado seja em parte relacionado com essa 

espacialidade (história de vida do educador). Sobre tal questão, trazendo a importância da 

força performática (de convencimento) do “testemunho”, assim se posiciona Muggler (2014, 

p.11): 
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No testemunho dos educadores: a experiência de vida, as práticas, a presença 
na sociedade, sobretudo nas periferias humanas e geográficas, [...] As 
pessoas ensinam pela sua vida e pelo que são, muito mais do que pelo que 
falam. A vontade de aprender e o desejo de mudar não estão nos livros, mas 
em testemunhos que provocam e atraem.  
 

Na contramão da escola hegemônica, a EFM valoriza a história de vida das pessoas 

como parte do conteúdo e finalidade da ação educativa. Destaca o educador da EFM 

Franciscoem sua entrevista: 

 

A escola formal carrega tudo na cognição. Veja, você vai entrar em uma 
universidade, por exemplo, o que lhe é cobrado é domínio da matéria, a 
cognição [...] acontece que você acaba tendo gente altamente qualificada do 
ponto de vista intelectual, mas sem compromisso social, sem abertura ao 
novo, ao diferente. 
 

Essa descrição ilustra como, na concepção dos que fazem a EFM, é importante manter 

coerência entre a capacidade, o domínio do tema por parte do educador e a sua relação com a 

abordagem metodológica que vai trabalhar. Conta-se como fato entre vários educandos que, 

em certa ocasião, o padre Comblin pediu o afastamento de um educador, que veio trabalhar o 

tema da espiritualidade, por constatar informalmente que ele ia trabalhar por meio de escritos, 

livros, e não ia socializar sua experiência no tema. Argumenta-se que osignificante flutuante 

alternância ganha, no discurso da EFM, uma dimensão ideológica bem mais potente de 

promover “unidade”– ou coesão narrativa entre diversos espaços sociais – do que aquelas 

experiências que se prendem mais a uma articulação cognitivista, atada ao nível epistêmico. 

No capítulo 3, no Esquema 1, que apresenta a relação entre o pensamento de Freire e a 

alternância, com base em Zanella (2007), viu-se que o educador/monitor ocupa um lugar 

diferente do professor na educação escolar. Ele é um mediador e, como tal, um sujeito que 

tem compromisso com a causa da alternância. 

Essa relação com a história de vida e as relações interpessoais construídas na formação 

são metas perseguidas na EFM, vindo a constituir-se em um valor pedagógico da proposta de 

educação nelas.  O vivido/experienciado é alçado a um valor pedagógico como parte do que 

Ricoeur (1994) define como mimese I, aquele pré-conhecimento que servirá de base à mimese 

II para a criação de narrativas. A proposta pedagógica da EFM destaca que tal formação 

“pretende preparar os leigos para estarem presentes e agir no meio do mundo, como 

missionários. A formação tem por finalidade desenvolver a personalidade e a capacidade do 

missionário e da missionária”, sua potencialidade em lidar com o diferente (MUGGLER, 

2014, p. 11). Essa relação entre a história de vida dos educadores e a disciplina a ser 
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trabalhada por ele tenciona com a perspectiva meritocrática da educação escolar, em que os 

conteúdos abordados não necessariamente se ligam à vida da comunidade escolar, mas 

direcionados a uma demanda externa a essa comunidade. Transforma, assim, o ato educativo 

em um adestramento de força de trabalho e, nessa linha, em estimulador da competividade.  

O que vai conferir um status contra-hegemônico a uma experiência que vivencia o 

princípio da alternância é sua capacidade de construir diálogos com a vida cotidiana. Muitas 

vezes, ao lidar com o experienciado por meio de valores, conceitos, categorias cientificamente 

acordadas, as experiências educativas reproduzem o fazer pedagógico da educação 

hegemônica, e negam a riqueza do ineditismo ou singularidade trazido à tona pela diversidade 

da vida.  

Como afirmado no capítulo 2, a educação contra-hegemônica deve dar conta de um 

desafio: libertar-se das amarras estruturalistas que tendem a uma ruptura/separação entre a 

episteme e a prática. Ao romper com a visão comum à educação escolar de que o valor do 

educador está em seu Currículo Lattes e atribuir valor à experiência e ao compromisso do 

educador com o conteúdo que vai desenvolver, a EFM passa a operar na perspectiva do que 

Agamben (2009) define como contradispositivo, por provocar uma desnaturalização das 

relações hierárquicas fundadas em uma verticalidade entre educando-educador. 

Dessa maneira, a relação entre a espacialidade e a finalidade do ato educativo na EFM 

promove uma relação de poder que rompe, em certa medida, as fronteiras do social no campo 

da educação. No caso do MST, percebe-se que, ao buscar a legitimidade de uma comunidade 

discursiva (MAINGUENEAU, 1979), ele tende a atribuir valor ao Currículo Lattes dos 

educadores, primando pelo fato de que eles possuam produção teórica no campo do 

marxismo.  

O discurso da EFM é marcado por essa aproximação radical com a realidade vivida 

por seus participantes, que também servirá de base para a continuidade e coesão 

(convencimento) de sua narrativa. Muggler (2014, p.11) destaca a importância das relações 

interpessoais ao afirmar que “a formação consiste em vencer o medo, criar coragem, ensinar a 

expressar-se mesmo entrando em discussão, ensinar a ter a coragem de assumir 

responsabilidades”. Essa busca da superação dos limites que cada qual identificará em seu 

cotidiano é alimentada pela vivência da espiritualidade. Em sua prática educativa, a EFM 

tende a valorizar a relação do indivíduo no coletivo, procurando, a partir daí, não diluir sua 

individualidade em uma coletividade que não valorize sua particularidade.  

Nesse sentido há uma ligação entre o indivíduo e o coletivo e ambos se relacionam de 

forma não reificada, ou seja, nem o indivíduo nem o coletivo são percebidos desde uma 
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essência dada para além das contingências do jogo político. Ao passo que, na proposta do 

MST, se parte da consolidação do coletivo, definido em dimensão epistêmica como “classe”, 

que deve passar por uma preparação ou conscientização para o socialismo. Essa diferença 

remete à forma como ambas as experiências lidam com a espacialidade. Segundo a EFM, a 

relação entre espacialidade e finalidade do ato educativo deve remeter a uma relação entre o 

indivíduo e o coletivo. Ao passo que, para o MST, o coletivo (organização no caso o MST) 

deve ser a resposta ao indivíduo.  

Na narrativa da EFM, a espiritualidade – que remete mais à noção de experiência 

espiritual, e não uma tradição teórica ou uma doutrina específica (episteme) – serve para 

alimentar essa relação entre o educando e o espaço social. Essa “matéria”, como nomeia o 

Projeto Político-Pedagógico da EFM, tem tamanha relevância que será abordada em todas as 

etapas da formação. 

 

A primeira matéria é a espiritualidade. Pois, não basta conhecer a doutrina. 
Mais importante e mais urgente é saber a maneira de viver essa doutrina na 
vida de cada dia e na missão. Expor a doutrina por si mesmo não muda a 
vida. Precisa passar do abstrato para o concreto, da teoria para a prática. No 
caso trata-se de uma espiritualidade para leigos engajados no mundo, 

missionários, isto é, portadores da mensagem de vida que traz o evangelho. 
Ter religião não significa ter Fé.A experiência mostra que muitos católicos 
não têm oração pessoal, repetem orações feitas de antemão. Não têm fé 
pessoal, mas repetem alguns fragmentos de catecismo. Não sabem traduzir 
na vida as atitudes evangélicas. Não percebem os sinais dos tempos: não 
percebem o momento em que uma palavra de Jesus se aplica. (MUGGLER, 
2014, p. 13). 
 

Por meio da espiritualidade, trabalha-se também a convivência procurando por esse 

meio alimentar uma relação pautada na horizontalidade.  Na EFM, todos participam em todos 

os serviços sem diferenciação de status, educandos, educadores, coordenadores, etc. Todos 

são convidados a participar nas atividades práticas do cotidiano, sem que haja discriminação, 

e todo o trabalho é planejado e executado com a participação conjunta de todos os que serão 

envolvidos nele. 

Essa horizontalidade alimenta uma aproximação entre a EP e a EFM. Como afirmado 

acima, a EFM participa na cadeia “equivalencial” da EP, em que o princípio da alternância 

também participa e este se torna um sentido disputado por outras experiências educativas 

embora não assuma uma representatividade do todo. O princípio da alternância articula não 

apenas a EFM na cadeia de equivalência da EP, como também outros segmentos, como é o 

caso do MST analisado no capítulo 4. 
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Se, por um lado, ocorre uma contaminação da EFM pela EP, por meio da autogestão, 

da horizontalidade, e da relação entre episteme e doxa, por outro lado, prevalecem 

particularidades como a leitura bíblica desde o lugar dos pobres, a mística. Esses traços 

retratam um modo típico de uma experiência de formação cristã, que requer, nos termos em 

que temos discutido, um tratamento específico à “alternância”. 

Nos anos 1980, a preocupação de um grande setor da EP voltava-se para a organização 

popular dos pobres. Nesse contexto, o padre Comblin, principal ideólogo da EFM, é definido 

como integrante da teologia popular. Essa aproximação semântica entre EP e teologia popular 

não é casualidade dada a aproximação existente entre padre Comblin e Freire. Recorrendo à 

entrevista do coordenador Leão, encontra-se uma referência a essa ligação: “Paulo Freire 

sempre visitava Serra Redonda a pedido do Pe. Zé.” 

Compreende-se, pela descrição do próprio padre Comblin, que a teologia popular tem 

como pressuposto que os pobres ocupem a primazia dessa teologia em uma práxis libertadora. 

É própria dessa teologia uma mobilização comunitária na qual se enfrentam todos os riscos 

em função do compromisso com a libertação integral do ser humano.  

Nos anos 1970 e 1980, há uma forte influência de Freire nas várias correntes 

pedagógicas ligadas à EP; a vivência de uma educação em que o tema gerador fosse o ponto 

de partida do ato educativo, a valorização da “fala” do outro como parte da relação educador-

educando marcam profundamente esse período. Essa influência se estende até o pensamento 

teológico, e Comblin (1977), na elaboração da proposta de formação da Teologia da Enxada, 

enfatiza a necessidade de se fazer uma leitura da realidade por meio de temas-chave (casa, 

terra, trabalho, relações sociais). 

Percebe-se, então, uma contiguidade que se materializa como uma ação metonímica 

entre a EP e a EFM no tocante à vivência dos conteúdos programáticos; se na EP eles 

aparecem em forma de temas geradores, na EFM aparecem na forma de diagnóstico da 

realidade da turma. Em ambas as situações, a realidade vivida constitui-se matéria-prima do 

ato educativo. O ambiente metonímico produzido nessa relação de contiguidade entre a EP e a 

EFM acabam por trazer para a cena da educação novas metáforas que se fazem por meio da 

substituição dada pelo sentido das palavras. Esse ambiente metonímico é a dimensão da 

espacialidade.  

No caso da EFM, essa espacialidade é vivida mediante um diálogo de saberes. 

Sempre, ao iniciar os estudos, o educador é orientado a levantar as informações que os 

educandos reúnem sobre o tema. Em seguida, procura levantar questões sobre a 

comunidade/grupode onde vem o educando, para em seguida, coletivamente, construir uma 
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análise que cruze essas leituras; análise procurando trazer em sua fala sua história, sua relação 

com o tema. Esse diálogo terá por base também a relação entre os tempos pedagógicos 

vividos na EFM. No MST, essa espacialidade seconstrói por meio de uma relação menos 

horizontalizada, o educador que vai trabalhar determinado tema é algum pesquisador na área e 

trabalha sua temática por meio da relação com tempos e espaços pedagógicos, mas procura, 

como se afirmou anteriormente, legitimar-se pelas regras da comunidade discursiva da 

academia (episteme).  

Desse modo, na prática da EFM, percebe-se uma aproximação com a EP por meio dos 

valores pedagógicos da alternância. Sua criação (mimese II) recebe influência do pensamento 

de Freire e um diálogo específico com a alternância, que se caracteriza por maior 

horizontalidade e maior cuidado com a troca de saberes – o que demonstra uma valorização 

mais radical da doxa e da singularidade das experiências locais. No que tange àquele 

rompimento com a valorização da meritocracia como critério para a escolha de seus 

educadores, a EFM acaba por fortalecer uma prática pedagógica que valoriza o grau de 

humanidade de seu conjunto de educadores, o que é uma influência da Teologia da Enxada.  

Na EP e na EFM, essa relação com o tema gerador é chave para que se tenha uma 

leitura da realidade e para que se produza pelas mesmas pistas de ações no campo da 

educação. O experiencial torna-se então um conhecimento pré-configurado pelo qual constrói 

outra configuração. 

 

A pedagogia do oprimido, como pedagogia humanista e libertadora, terá dois 
momentos distintos. O primeiro, em que os oprimidos vão desvelando o 
mundo da opressão e vão comprometendo-se na práxis, com sua 
transformação; o segundo em que, transformada a realidade opressora, esta 
pedagogia deixa de ser do oprimido e passa a ser a pedagogia dos homens 
em processo de permanente libertação (FREIRE, 1987, p. 44). 
 

Na concepção da EFM e da EP, a realidade local constitui-se passo fundamental para a 

análise da realidade a ser transformada. Essa preocupação torna-se presente em todo o 

pensamento pedagógico de Comblin. Essa valorização do local se percebe na vivência de 

momentos como a troca de experiência de vida entre os participantes da EFM em seus 

momentos de convivência. A espacialidade do social torna-se locus de um encontro de 

saberes que refletem a realidade de seu lugar social. Traz para a cena da educação os 

diferentes jeitos de enxergar e dialogar sobre a realidade experienciada.  

A valorização do tema gerador como ponto de partida do ato educativo é um esforço 

de promover uma educação que dialogue com a realidade. Na concepção de Freire (1987), tal 
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esforço representa a possibilidade de fazer o oprimido dizer sua palavra. Pronunciar seu 

pensamento sobre a realidade em que vive. Esse esforço será uma meta da proposta de 

formação da EFM. Nesta, não apenas a história de vida dos educadores e dos educandos é 

vista como um valor, mas a forma como o educando lê o mundo no qual se encontra também 

constitui um valor em si. Observe-se a descrição do entrevistado Leãoa respeito de como se 

deve estar atento ao cotidiano das pessoas que atuarão no ato educativo.  

 

Então a coisa é ensinar desde a vida, você não pode chegar numa 
comunidade do interior ensinando: ‘Raimundo atravessa a ponte. Você tem 
que procurar perceber se Raimundo também faz greve, também participa da 
vida política da comunidade’. Tem que partir do chão da realidade onde cada 
um vive, esse é o ponto de partida da pedagogia das escolas. Outro ponto 
parecido a esse é a capacidade de fazer pergunta, sem fazer pergunta não se 
cresce. Pe. Comblin dizia, a formação que não desperta perguntas não forma, 
saber não é responder questões, é formular perguntas. 
Nas avaliações, às vezes os alunos dizem aqui o que apreendemos podemos 
viver porque sai de nossa vida. Enquanto em outras escolas se tem 
formações que são bonitas, mas não saem da vida. 
Nas escolas, os alunos falam, aqui os professores falam da vida nossa. 
 

O coordenador da EFM Jósimo (nome fictício), também entrevistado, comenta sobre a 

relação entre o cotidiano e os conteúdos a serem trabalhados: 

 

Nas escolas, o professor não está atrás de conteúdo para jogar na cabeça das 
pessoas, sempre se começa puxando da vida das pessoas, do que as pessoas 
vivem. Nas experiências das escolas, não temos um processo onde tem um 
sabido que puxa e um conjunto de pessoas desprovidas do saber, nas escolas 
todos sabem alguma coisa. Isso é muito importante. 
Nas escolas, o aluno pode discordar e levar o professor a ser avaliado em sua 
forma de falar. 
 

No pensamento de Comblin, o esforço de entender o que o outro pronuncia como 

interpretação da realidade, mais do que representar seus limites e capacidades, é, em si, a 

verdadeira matéria do ato educativo. Segundo ele, entender o funcionamento do pensamento 

dos educandos deve ser ponto de partida do ato educativo. Essa relação com a capacidade do 

outro (educando) descrever por si mesmo as relações em que vive e seu posicionamento 

diante delas representa em si uma das dimensões do diálogo de saberes. Essa atitude está em 

forte conexão com esta discussão sobre as espacialidades do social, e estas têm estreito 

vínculo com a finalidade do ato educativo.   

Os valores pedagógicos da alternância e da EP vivenciados na EFM (mimese I) 

serviram de base para a criação de uma pedagogia cujo objetivo do ato educativo é produzir 
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práticas humanas fundadas na solidariedade e no respeito ao diferente. Partindo dessa 

compreensão, o ato educativo será completado pela metodologia como recurso de que se 

lança mão para promover um diálogo entre a doxa e a episteme. Referindo-se a Comblin 

como um formador, assim o descreve Hoornaert (2012, p.11): 

 

Ambos partem de ‘temas geradores’, cada um a seu modo e em âmbitos 
diferentes. Tanto Comblin como em Freire, as situações vividas no dia a dia 
geram reflexões e desse modo originam um processo formativo. Comblin, 
Freire e Illich são figuras paradigmáticas da pedagogia nova que emergem 
na América Latina desde a década de 1960.  
 

Comblin não considerava a proposta de formação da EFM como uma obra acabada. 

Ao contrário, para ele todas as gerações possuem um “legado de tarefas inacabadas” 

(HOORNAERT, 2012). Em sua concepção, todas as gerações abraçam grandes causas e as 

deixam inacabadas. Os grandes desafios que abraçamos ao longo da vida não são 

necessariamente alcançáveis para nossa geração, e tampouco é obrigação da próxima geração 

responder àqueles desafios, uma vez que cada geração vive o próprio contexto. 

 Mugller (2014) traz uma reflexão do próprio Comblin, apontando a necessidade de se 

repensar os desafios das EFM. Em sua opinião, o contexto vivido em 1989 não serve de 

parâmetro para se pensar o fazer educativo das EFM no século XXI, e as mudanças e os 

desafios de cada geração devem servir de base para se pensar o funcionamento das EFM.  

Se, por um lado, a proposta da EFM tem valores pedagógicos da alternância e da EP, 

é, igualmente, uma proposta aberta aos novos desafios, o que permite que ela se ponha como 

um elemento diante da educação escolar. Transparece aqui a possibilidade de novas 

espacialidades, uma vez que a finalidade do ato educativo se altera mediante os novos 

cenários que decorrem do deslocamento/criação de fronteiras no próprio tecido social. 

   A grande questão era então pensar, a partir do contexto em que se estava inserido, o 

papel das experiências de formação. Sua proposta era de que as experiências de formação 

deveriam estar abertas aos contextos nos quais seriam aplicadas. Assim se constitui um valor 

pedagógico dessa experiência o fato de dialogar com a realidade local. Partir da realidade 

encontrada para definir os planos de formação, investir no diálogo e dar tempo para a 

convivência como momento de formação, essas são as estratégias de formação trabalhadas 

nas EFM sob a influência do pensamento de Comblin. 

 
A convivência é a maior escola: nela se aprende a expressar-se, a perceber o 
outro – suas reações e necessidades – a dialogar respeitando diferenças. Na 
vida comum todos aprendem, sobretudo a servir uns aos outros. Daí a 
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necessidade de um tempo prolongado para a convivência. (MUGLLER, 
2014, p.12). 
 

 Ao investir, pelo princípio da alternância, na convivência como uma dimensão da 

espacialidade, a EFM acaba por valorizar a troca de experiências entre os educandos, além de 

criar espaços para que eles possam avaliar-se mutuamente e avaliar o processo educativo em 

sua totalidade. Também se encontratal mecanismo presente na pedagogia russa de Pistrak 

(2009), sob o título de autogestão dos estudantes. Ao investirem na autogestão dos educandos, 

ambas as experiências dão passos no sentido de ampliar a participação deles em sua formação, 

tirando-os da condição de receptores da informação e colocando-os como partícipes no 

processo educativo. Esse valor da alternância experienciado em ambos os processos 

formativos articulam elementos do estudo, da avaliação, do planejamento, e da participação 

dos educandos em sua formação, além de lhes permitir participar de forma mais madura em 

todo o processo formativo.  

A convivência no tocante à EFM torna-se o momento de fortalecimento das relações 

humanas. Espaço do aprendizado coletivo, onde todos interagem, na proposta da EFM, o 

tempo trabalho coletivo (limpeza dos espaços comuns, preparação da alimentação, etc.).  

Como ressalta Mugller (2014), trata-se do espaço da convivência e do aprender a respeitar os 

limites uns dos outros. Em sua entrevista,o coordenador de curso da EFM Pedro (nome 

fictício),assim define a convivência: 

 

O que marca minha experiência de EFM é a convivência.A convivência é 
muito importante para quem chega na EFM. Nesses momentos dedicados à 
convivência, que pega os estudos de grupo, o trabalho, os quartos de dormir, 
tudo isso é parte da convivência. Nesses momentos se aprende muito uns 
com os outros, e pouco a pouco se vai aprendendo a viver em grupo. 
 

A articulação metonímica entre a convivência e a autogestão dos estudantes promove 

uma aproximação entre o princípio metodológico da alternância e a pedagogia da EFM. Ao 

mesmo tempo, fortalece a argumentação de que a alternância deve ser vista como princípio 

metodológico, e não apenas como uma pedagogia, entendida como um conjunto 

metodologicamente articulado de preceitos. Compreender a importância da convivência é ter 

presente também a necessidade de interpretar as mudanças que ocorrem em cada etapa, em 

cada geração que frequenta a escola missionária.  A “convivência” como outro elemento de 

contiguidade cria um ambiente metonímico específico na experiência da EFM. Esse ambiente 

permite imprimir certo sentido singular à alternância, e traz para um mesmo lugar diferentes 

maneiras de ser/estar no mundo, que só é possível porque os sentidos de alternância estão em 
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sintonia com “convivência”– isso remete à inextricabilidade entre metáfora e metonímia em 

Laclau. 

Na proposta de formação da EFM, segundo Mugller (2014), procura-se valorizar 

muito o espaço da convivência por ser esse o espaço de integração do grupo – que alberga 

sujeitos advindos de tantos outros espaços. Dele saem questões/temas para socializar nas 

rodas de partilha (momento em que, coletivamente, se trabalham as histórias de vida dos 

participantes das EFM).  

 Tratando de uma experiência de formação de missionários leigos católicos romanos, as 

histórias de vida acabam tendo grande importância dada a oralidade na história cristã. O que 

também aproxima a experiência da EFM da EP, uma vez que esta, para muitos segmentos 

ligados a ela, parte também da valorização das histórias de vida como estratégia de formação. 

 Essa relação com a história de vida também está presente na reflexão pedagógica de 

Freire (2003) e se torna um traço da teologia popular de Comblin. As partilhas de vida 

estimulam o compromisso social dos participantes das EFM e se tornam um recurso 

pedagógico de grande relevância para a formação. Confere assim a história narrada (história 

de vida) o combustível para animar os ouvintes ao envolvimento social, estabelece aí uma 

relação com a mimese I e mimese II.Essa relação aproxima o tema da formação na EFM com 

a EP. Porém, essa aproximação não se dará apenas no pensamento de Comblin, mas se tornará 

presente também em outros expoentes da teologia. Preiswerk, ao expor seu pensamento sobre 

a importância da formação dos cristãos por meio dos valores de uma educação popular, 

argumenta: 

 

Cristãos comprometidos com a Educação Popular explicitarão sua identidade 
a partir de sua própria prática educativa dentro do movimento popular e das 
instituições eclesiais com as quais estão vinculados. Cristãos comprometidos 
com a Educação Popular integrarão ou, se for o caso, constituirão 
comunidades eclesiais, nas quais todos os atores que desejarem poderão 
refletir sobre seu compromisso, confrontá-lo com a Palavra de Deus e 
celebrar sua fé.(PREISWERK, 1997, p. 374-376). 
  

A reflexão acima mostra como ocorre a relação entre a vivência da fé e como a EP 

pode ser a “ferramenta” que alimenta a formação dessa comunidade de fé. Nesse caso, e 

também no caso da proposta de Comblin, a questão é como estabelecer a relação entre a 

realidade narrada (o texto bíblico, a mimese I) e a realidade vivida (o cotidiano onde estão 

inseridos os participantes do processo de formação). Promovendo, assim, uma articulação 

entre mimese I e II, que venha a servir uma ampliação da ação desenvolvida por meio da 

adesão/convencimento de novos sujeitos que se somam na mesma narrativa (mimese III). 
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Essa relação entre história de vida, compromisso social e convivência confere à 

proposta de EFM o caráter de uma pedagogia que aposta na partilha, no humanismo solidário 

como uma das metas a se alcançar nos processos formativos. Como corolário, tal proposta não 

busca esteio nos métodos de legitimação da concorrência e da competição como ocorre na 

educação escolar. Em sua entrevista,o coordenador de curso Leão assim define a relevância da 

partilha nas EFM: 

 

Na escola de Juazeiro, todas as segundas-feiras é dia de partilha, dia onde o 
aluno traz para a sala toda a ligação entre os conteúdos recebidos e a sua 
vida na comunidade. É momento de ligar a teoria recebida na escola e a vida 
de cada um em sua comunidade. Ali é a Pedagogia da partilha de tudo o que 
se vive desde a comunidade. 
Vou trazer um exemplo, Maria Francisca lá do Piauí, uma negra silenciada 
na escola, na vida, na família, depois da escola se torna uma liderança do 
Movimento Negro no PI. Ela é uma liderança Quilombola. 
Agora a formação chega a cada um e provoca um efeito próprio, então da 
escola não sai um produto, um padrão, saem pessoas que respondem de 
forma diferente aos desafios. Essas são as ‘cobras’ de Comblin como 
chamou um padre em uma cidade por aí. (Grifo nosso). 
 

A abertura para o fato de que as pessoas respondem de forma diferente quando 

submetidas aos mesmos estímulos faz com que, na EFM, se tenha uma grande atenção para o 

modo como se materializa o compromisso missionário de cada participante.A finalidade do 

ato educativo assim não atinge um padrão, um modelo de militante, mas valoriza a maneira 

como na vida daquele militante aparece/aparecerá o compromisso missionário e social. Essa 

valorização dos limites e potencialidades individuais dos participantes confere à EFM um 

caráter inovador como experiência de formação, especialmente quando comparado com outras 

experiências, caso do MST, em que, por influência da tradição marxista, se trabalha com a 

noção essencialista de conscientização de uma “classe em si” para uma “classe para si”. O 

princípio da alternância na EFM está ligado a possibilidades mais abertas de construção de 

telos. 

Procura-se enfatizar alguns aspectos do projeto de Formação da EFM que promovem 

essa aproximação entre o que se tem discutido sobre a experiência da EFM e a alternância. 

Procura-se identificar por meio dessa aproximação a influência da alternância no pensamento 

pedagógico do padre Comblin, principal pensador da proposta da EFM. 
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5.4 A EFM e seu projeto de formação 

 

 Comblin (1988), ao abordar a força do testemunho, enfatiza que este não é apenas 

palavra, mas deve vir carregado da vida no meio dos pobres. Segundo ele, experienciar Cristo 

é, fundamentalmente, estar no meio dos pobres. Assim sua proposta de formação está de 

forma direta voltada para os pobres como aqueles a quem foi destinado em primeiro lugar o 

anúncio do Reino. A cristologia de Comblin está centrada na interpretação do Cristo pobre e, 

nessa linha, a educação é ato que se dá na prática cotidiana, e não apenas pela transmissão de 

conteúdos. 

 

Não se educa simplesmente por meio de idéias, de lições ou de reflexões 
intelectuais, assim pensavam os otimistas modernos: bastava libertar a mente 
dos educandos das ilusões e dos erros, dos preconceitos, das tradições 
religiosas, culturais, sociais, dos costumes e das autoridades tradicionais. 
Uma vez liberta, a mente levaria a uma conduta livre. Sabemos que não 
basta ensinar, porque das idéias não segue automaticamente o agir [...]. Por 
conseguinte, a educação consiste em levar os educandos para o agir. 
Aprendem agindo muito mais do que pelas doutrinas. (COMBLIN, 1998, 
p.2). 
 

 

O fazer do educando e fazer junto dele passa a ser uma meta perseguida na narrativa 

da EFM. Nela o ato educativo é constituído por um potencial criador que deve ser exercitado 

pelo educando por meio dos questionamentos sobre a realidade que o cerca. A proposta da 

EFM o direciona para uma ação de serviço solidário no meio dos pobres em uma atitude de 

escuta do outro. No caso do MST, a solidariedade e até mesmo o internacionalismo passa pelo 

fato de que o militante que atuará em tal realidade esteja convencido de sua missão de libertar 

o outro que não percebe sua situação de oprimido. Nessa atitude, necessariamente, a fala do 

outro passa a ser a expressão daquele que não tem consciência da realidade em que está 

inserido. Definindo o perfil do missionário, assim se dirige Comblin (apud MUGGLER, 2014, 

p.18): “a vida do missionário é o que chama a atenção e desperta o interesse. A vida dele dá 

credibilidade à sua mensagem.” Essa credibilidade é o que confere fechamento à tríplice 

mimese no caso da experiência da EFM.  

O ponto central da proposta de formação da EFM se constitui na divisão de dois 

tempos, um tempo presencial e outro comunidade.  A relação entre esses tempos ocorre por 

meio das disciplinas e do estudo dos cadernos de textos que são designados para o estudo em 

casa. A cada módulo, acompanhará um conjunto de cadernos que será parte do estudo. 
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Os cadernos de textos são entregues a cada módulo e por eles os educandos 

desenvolvem as tarefas do tempo comunidade. A relação entre a leitura desses cadernos, o 

tempo escola e o tempo comunidade é pensada em conjunto pela coordenação das EFM das 

quais participam ex-alunos e educadores escolhidos previamente para tal tarefa. Portanto, 

cada módulo da EFM é precedido de um plano de trabalho elaborado pela coordenação e este 

é feito visando estabelecer elos entre todos esses pontos. Para isso,é de grande importância a 

convivência, conforme já salientado. Nela ocorre a socialização dos estudos dos cadernos, das 

histórias de vida, dos trabalhos práticos, das avaliações pessoais e comunitárias. 

Não há na pedagogia da EFM o uso do termo alternância, ou tempos educativos, 

embora em sua entrevista o coordenador de curso Leão assim a define. 

 

Os conteúdos se dão de forma cíclica que envolve a etapa/comunidade/etapa 
seguinte. Isso se dá o tempo todo. E nós investimos muito na atenção ao 
tempo do aluno que vive nos corredores, no dormitório, no refeitório. Existe 
uma dobradiça que junta dois pedaços o que se viveu e o que se vai viver.  
Nonato, que trabalha dinâmica de grupo, costuma ligar uma etapa a outra por 
meio de elementos práticos vividos no dia a dia. Dessa forma tudo o que se 
viveu é trazido de volta ao grupo. 

 

Essa descrição ilustra como se dá na prática a vivência da alternância na proposta da 

EFM. Além do eixo da convivência que articula a troca de experiência, há os estudos de 

grupo e também, com estes, os momentos de partilha. A fala de Leão acima mostra 

claramente que há uma ligação entre o que se vive em cada módulo e o que se vive no tempo 

comunidade; e todos esses eixos são amarrados pela coordenação e os educadores, em 

conjunto, promovendo um diálogo de saberes que fortalece o processo de formação do grupo. 

Essa forma de viver os conteúdos mediante um diálogo com a realidade e promover 

momentos de intercâmbio aos alunos acaba por incorporar mais elementos de análise à prática 

dos educandos.  

A narrativa da EFM promove uma ação contra-hegemônica ao investir parte do tempo 

do processo de formação nessa relação de construção de valores pela convivência e a forma 

diferente de lidar com os conteúdos. Esse processo de destinar parte do tempo a esse 

intercâmbio não ocorre na experiência do MST, que promoverá essa relação com a análise 

coletiva das informações socializadas tendo como parâmetros para essa avaliação a 

utilizaçãode critérios científicos, ao passo que na experiência da EFM se conferirá certa 

relevância à questão da subjetividade.   
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 Mugller (2014) sistematiza os eixos que articulam a formação nas EFMs conforme 

apresentados no Esquema 2. 

 

Esquema 2 –Articulação dos tempos educativos na EFM 

 

Fonte: Elaboração própria com base em Muggler (2014). 

 

Essa descrição traz elementos presentes nas falas de Leão e Francisco 

(respectivamente coordenador e educador da EFM). Quando entrevistados sobre o 

funcionamento da EFM, os dois abordam elementos que amarram o funcionamento da EFM 

com a alternância. O inovador na proposta da EFM é apontar a convivência como parte da 

alternância, assim não se tem apenas um socializar o tempocomunidade e pensar o mesmo por 

critérios estabelecidos, mas sim pensar todo o processo vivido desde o tempoescola ao 

tempocomunidade por meio da convivência.  

Percebe-se nessa maneira de viver o processo de alternância uma valorização da 

particularidade, do que o educando vive em seu locus. Essa articulação confere a essa 

experiência da alternância vivida pela EFM um caráter contra-hegemônico por trazer para a 

cena da sua narrativa elementos de prática educativa voltada para a valorização das 

particularidades sem engessar os processos de formação nas regras universalizadas pela 

ciência. Em sua fala, assim define a ex-aluna da EFM Clara (nome fictício) a importância da 

convivência. 

 

A convivência na EFM ajuda a conviver com o diferente sem querer mudar o 
outro, mas entender o outro.  Na EFM, nós aprendemos a conviver com o 
diferente e também o trabalho prático que ajuda a viver em comunidade. Isso 
ficou muito marcado na minha vida. Isso de dividir o mesmo espaço com 
quem pensa diferente.Para resumir, eu diria que quem passa pela EFM não 
volta o mesmo.  A EFM nos ensina a ter coragem, coragem de olhar a vida. 
A EFM abre nossa cabeça para um novo caminhar. Ajuda a vencer os 
receios e medos. Antes eu achava que bastava ir à Igreja. Na EFM eu 
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aprendi que seguir Jesus é muito mais que isso, é algo que nos puxa para 
novas coisas. A EFM nos desafia a viver o novo, é uma forma de ver o 
mundo.  
 

O relato acima aponta a proposta da EFM como uma cadeia de equivalências 

deslocada da lógica estrutural dominante, que, por exemplo, não se deixa interpelar pelo valor 

da concorrência, que transforma os educandos em rivais uns dos outros. Embora os educandos 

partilhem a mesma função social, essa cadeia alimenta um espírito (ambiente narrativo) de 

solidariedade de partilha, que cria enredos na narrativa da educação e se credencia a disputar 

o sentido de alternância de maneira singular.  

O espaço da educação abre novas situações envolvendo novos sujeitos em uma mesma 

narrativa. Assim o educando que participa no processo de formação é desafiado a aprender a 

lidar com seus limites e, no mesmo sentido, aprende a lidar com os limites das pessoas com as 

quais lida no seu cotidiano, ao mesmo tempo em que alimenta uma mística da transformação 

da sociedade.  

A opinião de Clara na entrevista deixa transparecer que na proposta da EFM há uma 

importância dada ao desenvolvimento do indivíduo não como ser isolado, mas como ser que 

atua no coletivo, por isso, precisa lidar com as formas de comportamento distinto que 

encontra no coletivo. Essa particularidade da proposta da EFM em lidar com a realidade a 

difere também do MST, o qual considera que o coletivo por si já serve de espaço de 

superação, o que, de certa maneira, anula a particularidade. Na experiência da EFM, nem o 

coletivo nem o indivíduo são reificados. 

Em tal narrativa, o educando é alçado à condição de sujeito do ato educativo, vindo a 

trazer todo o experienciado em forma de conteúdo e vivência para sua reflexão pessoal. Ele 

não se comporta ante os cenários que configuram sua formação como ser que apenas observa, 

mas interage, por isso,vindo a ser um sujeito da formação. A clareza do que vive e do que 

alimenta como mística se transforma no produto de seu aprendizado. Em si, essa é a grande 

diferença da finalidade do ato educativo vivido em tal proposta. 

Essa relação entre o experienciado e o conteúdo vivido é trabalhada em forma de 

temas que os educadores trazem e extraem da turma durante a vivência do tempo escola. Essa 

lógica de trazer para o debate os temas que os alunos levantam, socializam, torna-se uma 

aproximação, como já definido na seção anterior, ao tema gerador da pedagogia freireana. 

Hoornaert, que conviveu com Comblin, o ideólogo da proposta da EFM, reiteremos, assim 

expõe seu pensamento sobre o tema gerador. 
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Todos dizem que a educação escolar não corresponde aos desafios da vida 
atual, mas poucos dizem com clareza como remediar a essa situação. É aqui 
que entra Paulo Freire. Ele diz com toda clareza: a educação tem de partir de 
‘temas geradores’. As situações vividas no dia-a-dia geram a reflexão e 
desse modo originam a educação. Quem nasceu e se criou numa casa de 
taipa reflete o que isso significa na sociedade em que vivemos, e o mesmo se 
dá com quem se criou num apartamento de luxo. Em outras palavras, a casa 
(o apartamento), a rua, o bairro, o trabalho, o dinheiro, o corpo, o sexo, a 
festa, etc. são temas geradores de educação. Da realidade se chega à 
reflexão, que por sua vez gera a ação. (HOORNAERT, 2012, p.173). 

 

Essa relação com o experienciado e sua relação com os conteúdos da educação está 

muito presente no pensamento de Comblin como pedagogo, ainda que ele não tenha a 

titulação de pedagogo. Desde a Teologia da Enxada, ele busca aproximar-e dessa relação 

entre o vivido e o proposto como tema na educação. Segundo ele, essa relação possibilita ao 

educando pensar o espaço e pensar-se nele, de modo que em sua concepção a questão não é 

retirar as pessoas do espaço onde estão, mas transformar sua presença naquele espaço em uma 

possibilidade de mudança. 

A proposta de formação prevê que os educandos, ao participarem da formação, já 

tenham uma experiência de vida, de engajamento. Parte do princípio de que essa experiência é 

a matéria sobre a qual se trabalhará a formação. Muggler (2014) chega a afirmar que Comblin 

identificava 18 anos como idade mínima para que a pessoa se submetesse a esse processo de 

formação. Essa idade representa já certa “experiência de vida”. Percebe-se quanto essa 

questão é importante ao deparar-se com a crítica de Comblin à formação dos seminaristas: 

 

Esse modelo atual não tem futuro. Não tem nenhum futuro. Primeiro porque 
se escolhe pessoas muito jovens e então tira do seu ambiente e os coloca 
numa casa. Para quem tem uma forte personalidade tudo bem e quem não 
tem, o que aprende aí? Primeiro uma vida muito preguiçosa, eles têm três 
aulas na parte da manhã, à tarde se supõe que estudam, mas a imensa 
maioria não tem capacidade de estudar por si mesmo. Então se trancam lá no 
seu quarto e vão ‘estudar’. Não sabem o que é estudar, nunca aprenderam a 
estudar, no colégio não se aprende isso. De tal modo, que muitos ficam 
dormindo, andando no jardim, aprendem a perder tempo, na idade em que 
muitos jovens trabalham o dia todo e ainda estudam à noite, eles vivem 
numa vida privilegiada. Privilegiada, mas medíocre. Aí como que se prepara 
para ser testemunha, profeta no mundo. (COMBLIN apud PEREIRA, 2011, 
p.48). 
 

Essa postura crítica ilustra como, de acordo com Comblin, o desafio das EFMs é 

formar por meio da vida, do cotidiano, e como a vida se transforma em tema gerador; e como, 

na mesma proporção, se pode estabelecer uma relação entre o vivido e o estudado, 
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trabalhando a criticidade do educando como parte de seu processo de formação, fazendo-o 

lançar perguntas sobre si, criando o hábito de problematizar sobre o que o cerca. 

Uma vez que a meta é trabalhar com os educandos que estão na militância popular, a 

faixa etária é, na avaliação do corpo de coordenação da EFM, um tema a ser enfrentado. 

Informalmente, quando das visitas às pessoas entrevistadas, percebeu-se que, para todos, essa 

questão estava ligada à meta de trabalhar o envolvimento do formando com a realidade na 

qual vive. Em sua entrevista, a ex-aluna da EFM Luiza (nome fictício) aborda o que deve ser 

em sua opinião o produto da EFM. 

 

Aprendi na EFM a conhecer o compromisso com o mundo dos pobres, o 
tema da comunicação mesmo ajuda a pensar como se comunicar em nossa 
comunidade. A EFM ensina a perguntar, lá você tem que aprender a fazer 
pergunta e não responder. Quando você volta para a comunidade tem 
conflito. Porque você volta para a comunidade, mas a comunidade não viveu 
tudo aquilo que aprendemos dentro das etapas.  
 

Educar para fazer pergunta é educar para uma postura crítica, adulta, e se fazer 

pergunta por meio do experienciado, como ilustrou Luiza, é trabalhar no educando sua 

capacidade de analisar a realidade onde vive.  A fala de Luiza aponta como, no caso da EFM, 

é importante pensar a educação como uma “ferramenta” que ajude o educando a construir 

práticas sociais com base nos questionamentos elaborados, construindo valores humanos ao 

invés de alimentar a prática da concorrência entre os iguais. 

O fazer pedagógico do MST fortalece a prática social de indivíduos que fiam sua ação 

em categorias universalizadas como é o caso de classe social, que remete à de operariado 

como vanguarda da revolução. No caso da EFM, a atuação dos militantes tem como partida o 

diálogo com o outro, a busca de entender que no meio dos conflitos existem pessoas com 

histórias pessoais, que devem ser ouvidas, e não simplesmente comandadas. 

 

5.5 A título de conclusão  

 

Neste capítulo procurou-se construir um relato que estabelecesse a ponte entre a 

proposta da EFM, a TL e a EP. Ao longo da construção do capítulo, surgiu uma grande 

dificuldade, acessar material escrito sobre a EFM, uma vez que praticamente tudo que existe 

sobre tal experiência está em documento mimeografado, o que confere dificuldade à pesquisa. 

Por outro lado, encontrou-se uma grande riqueza a explorar, que são as entrevistas orais dos 

que viveram esse processo.  
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Descobriu-se, por meio dos escritos e das entrevistas, os traços do pedagogo 

comprometido com as causas populares e idealizador EFM, o padre Comblin, e como em sua 

trajetória de pensador da educação popular ele foi abandonando o espaço escolar hegemônico 

(seminário) e se pondo a serviço da educação popular (dos leigos). 

Observando a EFM, chamou a atenção a ênfase na convivência e como tal valor 

pedagógico se relaciona com a vivência dos núcleos de base na experiência do MST. 

Igualmente, chamou a atenção como, pela articulação dos diversos tempos educativos vividos 

na experiência da EFM, se procura garantir um processo formativo que tenha por base a 

horizontalidade e a troca de experiências.  

Na perspectiva desta pesquisa, essa relação entre convivência (que se dá no tempo 

escola) e vida comunitária, momento em que os estudantes exercitam a prática em sua 

comunidade de origem, reside a articulação dos princípios básicos da alternância vividos na 

experiência formativa da EFM. 

No fazer educativo da EFM, o experienciado pelos educandos é alçado à posição de 

conteúdo das aulas, e mesmo os educadores em suas aulas partem da relação entre sua 

experiência de vida e a dos educandos. Tal forma de lidar com os conteúdos se diferencia da 

maneira como o MST vivencia o sistema de alternância, pois conforme afirmado no capítulo 

3, há, no caso do MST, uma busca de legitimar sua prática educativa por meio de valores 

universalizados como é o caso do pensamento marxista. 

Percebe-se que as cadeias da EFM e do MST disputam de maneira singular a 

alternância, e por isso esta se torna um significante flutuante; o que faz a maneira de viver os 

diversos tempos e espaços pedagógicos por parte da EFM e do MST uma particularidade que, 

em certa medida, se torna também uma contribuição à construção de uma prática educativa 

contra-hegemônica. 

A alternância como um significante flutuante é disputada por diversas cadeias de 

equivalências; destacam-se duas: da EFM e do MST. Essas assumem em sua prática valores 

“da” alternância como é o caso da convivência, do trabalho, dos tempos educativos e dos 

espaços pedagógicos. Agrega a esses elementos a valorização da história de vida dos 

educandos e dos educadores. Considera-se isso uma influência do pensamento dos cristãos da 

primeira geração que tinha, como se apresenta nos relatos bíblicos do Novo Testamento, um 

cuidado pela história daqueles que se convertiam ao Cristianismo. 
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6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo perseguido nesta pesquisa foi analisar a relação entre os princípios da 

alternância e práticas contra-hegemônicas de educação por meio das experiências de 

Educação Popular do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e da Escola de 

Formação de Missionários. Para tanto, procurou-se apoiar na Teoria do Discurso de Laclau e 

Mouffe e na tríplice mimese de Paul Ricoeur. 

  Foi de grande valia nesta análise o aporte teórico de Mesquita (2014), que traz uma 

relevante reflexão sobreoprincípio da alternância,23 e foi esse o conceito base com o qual se 

trabalhou ao longo da investigação. A partir dessa definição, percebeu-se a alternância como 

um significante flutuante disputado por várias cadeias “equivalenciais”, entre as quais se 

estudaram detalhadamente a do MST e a da EFM. 

Percebeu-se como a alternância, ao se constituir em um significante flutuante, 

permite/demanda a construção de ambientes narrativos (metonímicos) específicos para cada 

cadeia “equivalencial” estudada. Possibilita a incorporação de novos elementos à definição de 

alternância por parte dos setores contra-hegemônicos vis-à-vis o esforço de hegemonizar o 

princípio da alternância por parte da educação escolar, braço ideológico do Estado. 

Partindo dessa relação entre hegemonia e contra-hegemonia, procurou-se no 

transcorrer da pesquisa responder à seguinte questão: podem os elementos da alternância 

vividos nas Pedagogias do Movimento e das Escolas de Formação de Missionárias se 

constituírem em uma prática de educação contra-hegemônica? Objetivando com isso analisar 

a relação entre o princípio da alternância e práticas contra-hegemônicas de educação, nos 

cursos de formação de militantes do MST-PE e na EFM. 

Nesse sentido a riqueza da contribuição do MST por meio da definição de sistema de 

alternância vem acrescer ao princípio da alternância algumas ferramentas, como é o caso dos 

tempos pedagógicos, espaços pedagógicos e dos núcleos de base. Ao trazer para a cena da 

narrativa da educação essa contribuição, percebeu-se que o MST vivencia o que Ricoeur 

(1994) define como mimese I e II, pois ele parte do conhecimento prévio do acúmulo já 

existente do que se entende sobre alternância, desde o pensamento marxista do século XIX à 

pedagogia da alternância francesa do século XX, e a partir desses lastros, cria sua narrativa 

educativa do sistema de alternância. 

                                                           
23 Como se discutiu ao longo da pesquisa, a concepção de Mesquita é de que, havendo desde o século XIX 

interpretações sobre a relação trabalho-educação, ou tempo escola-tempo comunidade, deve-se tratar essas 
ditas experiências pela nomenclatura de princípios da alternância. 
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Ao definir o sistema de alternância, o MST aproxima diversos espaços pedagógicos – 

escola, curso, família, cooperativa, grupo produtivo – como parte de sua narrativa educativa, 

promovendo a articulação de novas espacialidades. Embora seu fazer educativo acabe por 

promover, em determinadas situações, uma prática educativa que o aproxima da educação 

escolar, guarda aspectos da valorização das experiências locais onde ocorrem os conflitos da 

espacialidade do social. 

Viu-se como o metodológico que perpassa o fazer educativo do MST carrega em si 

uma forte carga de elementos cristãos e marxistas, e quanto isso marca sua reflexão 

pedagógica. Percebeu-se essa aproximação em vários sentidos, mas de modo especial na 

preocupação de apoiar o fazer educativo nos núcleos de base (pequenos grupos construídos 

por educandos, educadores, funcionários, etc.) Essa definição tão cara àPedagogia do 

Movimento é igualmente perseguida pelo cristianismo,mediante o conceito de núcleos de 

seguidores de Jesus, e também pelos marxistas por meio dos núcleos que se articulam ao 

redor dos comitês revolucionários. 

Diante da diversidade de definições sobre o que é alternância, o que a caracteriza 

como um sentido disputado por diversos sujeitos políticos, percebeu-se que, para construir 

esta análise,seria preciso aproximar-se das origens do princípio da alternância no Brasil; 

procurando trazer para a investigação a diversidade de entendimentos sobre a alternância 

tendo como ponte de partida, a relação da educação popular com o pensamento cristão 

católico progressivo. O objetivo, com tal caracterização, foi trazer para a cena desta narrativa 

a relação entre o fazer pedagógico das práticas educativas e suas definições teóricas por 

entender que o que caracteriza uma prática educativa como contra-hegemônica não é apenas a 

definição de seu projeto pedagógico, mas a associação desse com o fazer pedagógico.  

Partindo dessa descrição, perceberam-se diversos elementos da educação popular 

presentes na vivência do princípio da alternância, tais como autogestão, diálogo de saberes, 

vivência dos tempos educativos. 

Nessa perspectiva fica impossível compreender o sistema de alternância do MST sem 

teruma clareza do que sejam núcleos de base. Em igual sentido, pode-se afirmar que um dos 

pilares basilares da EFM é a convivência.  

Como afirmado no capítulo 4, “o Caderno 09 do Iterra, ao descrever a importância dos 

núcleos de base, defende-os como espaços privilegiados da convivência entre iguais em uma 

clara busca de referendar-se no pensamento pedagógico de Makarenko e Pistrack”, o que 

corrobora nesta análise a influência do pensamento marxista sobre a teoria dos núcleos de 

base do MST.  Igualmente no capítulo 5, teve-se o apoio de Muggler (2014,p.112), que 
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afirma: “A convivência é a maior escola: nela se aprende a expressar-se, a perceber o outro – 

suas reações e necessidades – a dialogar respeitando diferenças.”.  

A compilação de fragmentos acima dos capítulos 4 e 5 ilustram que há, em certa 

proporção, um eixo articulatório entre ambas as pedagogias no que diz respeito à definição de 

núcleo de base (MST) e de convivência (EFM), embora haja diferenciações quanto à forma de 

experienciar tal valor pedagógico. Para o MST os núcleos funcionam como mecanismo para 

formar os militantes por meio do trabalho em suas bases, visando fortalecer-se internamente. 

Por outro lado, para a EFM a convivência deve servir para trabalhar o respeito ao diferente e à 

capacidade de conviver harmoniosamente com ele. O objetivo perseguido na pedagogia da 

EFM não é formar militante para dentro dela mesma, mas sim contribuir com a formação de 

militantes que sejam sinais da diferença nos espaços onde atuarem, seja no sindicato, no 

partido, entre outros.  

Em sua entrevista,o militante do MST Josias (nome fictício) assim define o trabalho 

vivido por meio dos núcleos: “O trabalho coletivo ajuda a forjar um sujeito que se relaciona 

com o outro e com a natureza.” Essa descrição traz à tona uma meta perseguida por meio da 

interação dos sujeitos em seus núcleos e sua relação com o outro e com a natureza. O que 

rompe com a perspectiva da competitividade meritocrática da educação escolar, que, em 

nome da competência, negligencia a relevância de valores como a prática da solidariedade 

entre os sujeitos da educação. Esse esforço produzido pelo MST e pela EFM já em si as 

inscreve entre as práticas contra-hegemônicas de educação.  

Se for tomar a definição dos núcleos de base e da convivência, tem-se aí uma grande 

afinidade com os valores pedagógicos da alternância que influem na EP. Vindo assim a 

prática deles a representar o que, no capítulo 1, definiu-se como um elemento potencialmente 

desestabilizador do que hoje possa significar “educação popular”.  

Ao articular a relevância dos núcleos de base com a vivência dos tempos/espaços 

educativos no caso do MST, e da convivência com a realidade experienciada pelos educandos 

(EFM), tem-se um segundo eixo pedagógico que, vis-à-vis a educação escolar, promove um 

estranhamento. Para as duas experiências investigadas, a formação/educação se dá na 

interação com o meio, com os conflitos (espacialidade), e por meio dessa gama de espaços 

que se entrecruzam, dá-se a educação, o que traz para a narrativa da educação toda a força que 

emerge do experienciado pelos sujeitos como limites e possibilidades. A relação núcleos- 

tempos pedagógicos e a proximidade com a realidade experienciada borram as fronteiras entre 

a doxa e a episteme, dimensões do saber distanciadas pela influência do pensamento 

positivista na educação, que confere o status de cognoscitivo apenas ao que é produzido por 
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critérios pautados nas Ciências Exatas. Essa aproximação foi muito presente na EP nos anos 

1980, e se torna resgatada pelo princípio da alternância em práticas educativas como do MST 

e da EFM. A questão do diálogo de saberes é, potencialmente, uma importante contribuição 

dessas experiências contra-hegemônicas à educação escolar, porque traz para o interior do 

espaço escolar a riqueza da vida cotidiana.   

Mesmo tendo as experiências em tela metas diferenciadas no que tange ao objetivo do 

ato educativo, ambas se fiam em uma hipótese presente no Caderno de Educação n.º 01 do 

MST, que articula valores da EP, que é a definição de que “escola é mais que escola”; em 

uma alusão ao fato de que educar extrapola os limites do letramento e traz para o foco da 

reflexão relações de poder, de gênero, de conflitos geracionais, entre outros. Caracterizando, 

assim, dimensões da espacialidade que configuram o ato educativo. 

Essa articulação de núcleos com tempos/espaços educativos coaduna com a vivência 

do que na pedagogia da alternância se apresentacomo tempo-escola e tempo-comunidade. 

Interpretando-se, a mediação entre os tempos pedagógicos, seja no MST, seja na EFM, é feita 

por um conceito caro à EP: o tema gerador, uma vez que a realidade experienciada por meio 

da interação dos sujeitos com os espaços pedagógicos transforma-se em conteúdo da reflexão 

pedagógica. 

Percebeu-se essa aproximação ao analisar como os entrevistados se posicionaram 

sobre a questão da vivência dos tempos pedagógicos e esses se tornam parte de sua reflexão 

nos cursos de formação. Igualmente, percebeu-se na fala dos entrevistados que eles guardam 

essa aproximação com um princípio inalienável de seu fazer pedagógico. O que acaba por 

promover certo estranhamento entre o fazer educativo do MST e as universidades conforme o 

relato apresentado pela entrevistada Domitilla.  

A vivência desses eixos configura-se, no discurso pedagógico do MST e da EFM, 

como elementos que permitem que tais experiências não sejam totalmente hegemonizadas 

pela educação escolar. Ou se pode defini-las pelo conceito de contradispositivos de Agambem 

(2009), uma vez que esses eixos permitem uma análise da educação por meio de elementos 

não hegemonizados pela educação escolar. 

Associado aos eixos supracitados,está o da autogestão, também percebido em ambas 

as experiências embora com enfoques distintos, que também está presente na pedagogia da 

alternância. Esse eixo confere à vivência do processo educativo o valor pedagógico do 

exercício do poder. A autogestãoé uma relação que rompe com o que Brayner (2001) 

identifica como cidadão-aluno, aquele que nunca está maduro para exercer a cidadania e que a 

vive não como conquista, mas como algo herdado. Ao contrário dessa tendência, a autogestão 
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educa para a participação, conferindo ao ato educativo caráter de cidadania conquistada como 

descreve Brayner (2009), para quem educar para a cidadania é romper como modelo 

hegemonizado de enxergar o cidadão apenas como consumidor passivo, movido pelo 

convencimento da propaganda que lhe vende o consumir como conceito de participar. 

Esse processo de autogestão foi percebido no capítulo 5, na descrição da experiência 

alcunhada como Teologia da Enxada, procurando estabelecer uma ligação entre os conteúdos 

apreendidos e o senso comum em uma clara alusão ao definido no capítulo 3 como diálogo de 

saberes, que só pode ocorrer mediante uma atitude dialógica entre os sujeitos do ato 

educativo. 

Em ambas as experiências pedagógicas, o valor pedagógico da autogestão corrobora o 

que Ricoeur (1994) define como mimese II, uma vez que tanto o MST como a EFM – esta 

última por meio de seu principal pensador, o padre Comblin –, primam por esse princípio. 

Para tanto, procuram estabelecer pelo conhecimento prévio seu ato criador (mimese II) e 

assim, como afirmado anteriormente, promover um convencimento (mimese III).  

Percebe-se, tanto nas entrevistas como na análise dos documentos, quanto a PdM se 

atém à preocupação de formar um sujeito coletivo, que, em alguns momentos, transparece 

como um sujeito cuja única identidade é essa referência coletiva de ser sem-terra. Igualmente, 

viu-se que, em alguns casos, se deixa transparecer a valorização das experiências pessoais 

carregadas pelo sujeito. No caso da EFM, verificou-se como é importante valorizar a 

subjetividade dos sujeitos, procurar compreender suas motivações e desafiá-los a superar seus 

limites. Esse ponto mostrou-se de grande relevância em ambas as experiências, pois diz 

respeito ao que no método de pesquisa identifica-se como a finalidade do ato educativo. 

Ao buscar entender a finalidade do ato educativo, viu-se que se constitui um desafio 

para o MST lidar com as particularidades. Ao procurar mover-se pelo universalismo de 

transformar aqueles/aquelas que se constituem como sua base social em um sujeito coletivo 

denominado sem-terra, esse acaba por incorrer no risco de não perceber a riqueza da 

particularidade que cada qual carrega como parte de sua história.  No capítulo 2, ao trazer à 

reflexão a contribuição de Freire (2002) no que tange aos conceitos universalizantes, como é o 

caso de classe social, salientou-se que, segundo ele, o conceito de oprimido faz eclodir um 

sujeito de carne e osso, passível de ser tocado. Embora o MST reivindique uma aproximação 

com o pensamento freireano, percebeu-se a dificuldade de valorizar esse aspecto da 

particularidade dos sujeitos.  

Nesta análise, as duas experiências investigadas articulam elementos de uma prática 

educativa contra-hegemônica, contudo, percebeu-se nelas o limite do diálogo com as 
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particularidades. Nesse sentido o contra-hegemônico vivido nessas práticas educativas torna-

se em certa medida uma ação que também reproduz elementos da educação hegemônica. O 

universal é também construído por particularidades, e toda particularidade é perpassada por 

universalidades. 

Entende-se que o diálogo de saberes vivenciado na alternância só pode caracterizar-se 

como contra-hegemônico à proporção que possibilitar trazer para a cena da narrativa o vigor 

da vida experienciada pelos sujeitos, e na mesma medida, permitir que o diálogo sobre essa 

diversidade não seja um engessamento dessa diversidade por meio de critérios 

universalizantes definidos nas ciências sociais.  

 Apesar das experiências em tela se assumirem como contra-hegemônicas, percebeu-se 

a presença de elementos da educação hegemônica nas duas.  Dado que, como um dispositivo, 

a educação hegemônica estende seus tentáculos sobre outras formas de educação por meio de 

mecanismos simples, por exemplo, a relação de poder que sujeitos carregam como marcas de 

outras vivências. Vale lembrar que um sujeito pode participar em vários discursos e 

consequentemente levará marcas desses discursos para outros.  Dessa maneira, ao participar 

nos processos de formação do MST ou da EFM, os sujeitos carregam práticas de outras 

vivências para essas experiências, o que corrobora o fato de que há um processo de 

contaminação entre os diferentes discursos, quebrando assim a possibilidade de um 

determinado grau de pureza por parte de um determinado discurso.  

Analisando a finalidade do ato educativo, percebeu-se que se entrecruzam algumas 

posições pedagógicas do MST com as da EFM, e mais claramente com temas como espírito 

de sacrifício, solidariedade, valorização do trabalho voluntário, valorização da vida 

comunitária. Essa aproximação de conceitos torna-se mais clara quando se observa como os 

entrevistados e os textos analisados tratam a questão da espacialidade do social, locus onde se 

cruzam esses elementos. O que confirma a preocupação de ambos os segmentos com a relação 

entre a formação e a vida cotidiana como forma de promover uma formação que não esteja 

desconectada do movimento real da vida. 

Verificou-se que, se por um lado há uma falta de valorização da particularidade no 

MST, há, no caso da EFM, uma desconexão entre a particularidade e a universalidade que se 

materializa muitas vezes na forma de isolar a particularidade, a experiência vivida pelo 

educando sem procurar aprofundar que toda particularidade é perpassada pela universalidade.  

Incorrendo, então, ambas as experiências,em uma falta de equilíbrio de suas posições teóricas. 

Isso ocorre por meio da maneira que cada experiência desenvolveu ao lidar com o princípio 

da alternância. 
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No processo da pesquisa, foram-se descobrindo diversos valores pedagógicos 

metaforicamente associados ao princípio da alternância e presentes em cada uma das 

experiências educativas. Nesse sentido a vivência da alternância torna-se um grande 

diferencial, pois cria ambientes metonímicos que possibilitam a vivência de certa 

horizontalidade que não anula os papéis de cada sujeito no fazer pedagógico, mas procura 

valorizar sua contribuição a partir de seu lugar de fala na narrativa da educação. 

Pensar a contribuição do princípio da alternância vivenciado no MST e EFM é uma 

tarefa que não se esgota nesta dissertação. Pelo contrário, tal tarefa se desdobra em outras 

mais, por exemplo, investigar essa relevância da alternância para a educação escolar. Outro 

desdobramento seria pensar a relação entre princípio da alternância e os processos específicos 

de subjetivação nos cursos de formação de militantes. Enfim, o princípio da alternância 

constitui-se em um grande valor a ser explorado no campo da educação. 
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