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Soy,  
Soy lo que dejaron,  
soy toda la sobra de lo que se robaron.  
Un pueblo escondido en la cima,  
mi piel es de cuero por eso aguanta cualquier clima.  
Soy una fábrica de humo,  
mano de obra campesina para tu consumo  
Frente de frio en el medio del verano,  
el amor en los tiempos del cólera, mi hermano.  
El sol que nace y el día que muere,  
con los mejores atardeceres.  
Soy el desarrollo en carne viva,  
un discurso político sin saliva.  
Las caras más bonitas que he conocido,  
soy la fotografía de un desaparecido.  
Soy la sangre dentro de tus venas,  
soy un pedazo de tierra que vale la pena.  
soy una canasta con frijoles ,  
soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles.  
Soy lo que sostiene mi bandera,  
la espina dorsal del planeta es mi cordillera.  
Soy lo que me enseño mi padre,  
el que no quiere a su patria no quiere a su madre.  
Soy América latina,  
un pueblo sin piernas pero que camina. 

Latinoamerica – Calle 13 
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RESUMO 
 

A luta dos movimentos sociais do campo na América Latina e suas práticas de resistência em 
seus territórios conquistados, diante do avanço do capital e do desenvolvimento das relações 
sociais capitalistas que caminha a largos passos no sentido da mundialização, representa a 
possibilidade de uma outra organização espacial para além da hegemonia do capital. Estudar 
essas resistências poderia ser considerado um contrassenso, um anacronismo, no entanto, 
analisá-las sob o prisma da Geografia é considerar a centralidade segundo a dimensão espacial 
dos fenômenos, em sua territorialidade. A questão agrária latino-americana e a resistência e luta 
dos movimentos sociais possuem diferentes facetas, uma delas, uma possibilidade analítica é a 
questão da educação. A educação como um instrumento dos movimentos sociais da América 
Latina passa a ter, principalmente a partir da década de 1990, uma importância na dinâmica 
organizativa dos mesmos em seus territórios. Nesse sentido, temos como objetivo central 
analisar a dimensão educativa dos movimentos sociais, a partir da materialidade escolar, no 
processo de conquista e reprodução dos territórios do Exército Zapatista de Libertação Nacional 
(EZLN) e do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Logo, a educação deve 
ser considerada como uma prática social, uma determinada atividade humana, que se 
desenvolve em um determinado momento histórico, com características próprias, refletirá então 
suas concepções de vida, seus ideais, objetivos, ideologias. É nesse sentido que o acesso à 
educação no campo é aqui entendido, como um processo territorial que busca a autonomia e 
reprodução dos sujeitos em questão, sejam os camponeses do MST, sejam os indígenas 
zapatistas. É com essa perspectiva que analisaremos como objetivos específicos, à luz da 
dialética na relação entre capital x trabalho e da teoria do desenvolvimento desigual e 
combinado do capital, as causas da emergência dos movimentos sociais do campo na América 
Latina no seio do avanço do capitalismo em sua fase neoliberal, pois o avanço desse modelo no 
campo latino-americano teve como um dos seus impactos a implementação de novas formas de 
dominação e concentração das terras e de capitais em mãos de grandes empresas trans e 
multinacionais, tendo a mercantilização e desnacionalização do campo como implicações claras 
dessa política, reconfigurando, assim, o território. Para tanto, construímos um caminho teórico-
analítico e metodológico que norteia entre as categorias Espaço, Território e Conflito Social 
para alcançar uma totalidade analítica. Tendo a dimensão educativa dos movimentos sociais do 
campo na América Latina como centralidade investigativa é que a formação do espaço latino-
americano, os movimentos sociais e a questão da educação em seus diferentes âmbitos 
(desenvolvidas pelos movimentos e pelo Estado) são os processos sociais analisados ao longo 
da pesquisa, logo, temos o entendimento de que nenhum processo social pode ser analisado 
isoladamente e sim a partir de sua totalidade. Enfim, com o “término” da tese buscamos 
contribuir para uma geografia da América Latina centrada na luta dos movimentos sociais desde 
sua dimensão educativa e a partir de uma análise desde do conflito entre capital x trabalho. 

 

Palavras-chaves: Geografia. Movimentos Sociais. Educação. Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem-Terra. Ejército Zapatista de Liberación Nacional (México)       
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RESUMEN 
 

La lucha de los movimientos sociales rurales en América Latina y sus prácticas de resistencia 
en los territorios que ha conquistado frente al avance del capital y el desarrollo de las relaciones 
sociales capitalistas que se encamina a pasos agigantados hacia la mundialización, representa 
la posibilidad de una nueva organización espacial más allá de la hegemonía del capital. Estudiar 
esas resistencias podría ser considerado un contrasentido, un anacronismo, aunque analizarlas 
desde la perspectiva de la Geografía es considerar la centralidad de acuerdo con la dimensión 
espacial de los fenómenos en su territorialidad. La cuestión agraria latinoamericana y la 
resistencia y lucha de los movimientos sociales tienen diferentes facetas, una de ellas, una 
posibilidad analítica es el tema de la educación. La educación, como un instrumento de los 
movimientos sociales en América Latina, pasa a tener, principalmente desde la década de 1990, 
una importancia en la dinámica organizativa de los mismos en sus territorios. En este sentido, 
tenemos como objetivo principal analizar la dimensión educativa de los movimientos sociales, 
a partir de la materialidad escolar, en el proceso de conquista y reproducción de los territorios 
del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y del Movimiento de los Trabajadores 
Sin Tierra (MST). Luego, la educación debe ser considerada como una práctica social, una 
determinada actividad humana, que se desarrolla en un determinado momento histórico, con 
características propias, reflejando entonces sus concepciones de vida, sus ideas, objetivos e 
ideologías. Es en este sentido que el acceso a la educación en el campo se entiende como un 
proceso territorial que busca la autonomía y la reproducción de los sujetos en cuestión, sean los 
campesinos del MST o los indígenas zapatistas. Es con esta perspectiva que analizaremos como 
objetivos específicos -a la luz de la dialéctica en la relación entre el capital x trabajo y de la 
teoría del desarrollo desigual y combinado del capital- las causas del surgimiento de los 
movimientos sociales del campo en América Latina, en el seno del avance del capitalismo en 
su fase neoliberal, pues el avance de este modelo en el campo latinoamericano tuvo como uno 
de sus impactos la implementación de nuevas formas de dominación y concentración de la tierra 
y del capital en manos de grandes empresas trans y multinacionales, teniendo la 
mercantilización y la desnacionalización del campo implicaciones claras de esta política, 
reconfigurando de este modo el territorio. Por lo tanto, hemos construido un camino teórico-
analítico y metodológico que nos orienta entre las categorías Espacio, Territorio y Conflicto 
social para lograr una totalidad analítica. Teniendo la dimensión educativa de los movimientos 
sociales del campo en América Latina como centralidad investigativa es que la formación del 
espacio latinoamericano, los movimientos sociales y la cuestión de la educación en sus diversos 
ámbitos (desarrollados por los movimientos y el Estado) son los procesos sociales analizados a 
lo largo de la investigación, luego, tenemos el entendimiento de que ningún proceso social 
puede ser analizado de forma aislada, sino a partir de su totalidad. Por último, con el "término" 
de la tesis buscamos contribuir para una geografía de América Latina, centrada en la lucha de 
los movimientos sociales desde su dimensión educativa y a partir de un análisis desde el 
conflicto entre el capital y trabajo. 
 
Palabras claves: Geografía. Movimientos Sociales. Educación. Movimiento de los 
Trabajadores Rurales Sin-Tierra. Ejército Zapatista de Liberación Nacional (Mexico)       
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ABSTRACT 
 

The fighting of the social movements of the countryside in Latin America and their practices 
of resistance in their conquered territories in face of the capital advance and the development 
of capitalist social relations, which is increasing towards globalization, represents the 
possibility of anotherl organization of space for beyond the capital superiority. To study these 
resistances could be considered a paradox, an anachronism, however, to analyze them from the 
perspective of Geography is to consider the centrality according to the space dimension of the 
phenomena, in their territoriality. The Latin American agricultural question and the resistance 
and fighting of social movements have different faces, one of them, an analytical possibility is 
the education. Education as an instrument of social movements in Latin America began to have, 
especially since the 1990s, an importance in the dynamics organization in their territories. In 
this way, we have as an objective to analyze the educational dimension of social movements, 
based on school materiality, in the process of conquest and reproduction of the territories of the 
Zapatist National Liberation Army (EZLN) and the Movement of the Rural Workers Without 
Land (MST). Therefore, education must be considered as a social practice, a certain human 
activity, which develops in a certain historical moment, with its own characteristics, will then 
reflect its conceptions of life, its ideals, objectives, ideologies. It is in this same way that access 
to education in the countryside is understood here as a territorial process that seeks the 
autonomy and reproduction of the subjects in question, whether the peasants of the MST or the 
indigenous Zapatists. It is with this perspective that we analyze as specific objectives, in the 
light of the dialectic in the relation between capital x labor and the theory of the unequal and 
combined development of capital, the causes of the emergence of social movements of the field 
in Latin America in the advance of capitalism in Its neoliberal phase, since the advance of this 
model in the Latin American field had as one of its impacts the implementation of new forms 
of domination and land concentration of land and capital in the hands of large trans and 
multinational companies, with the commercialization and denationalization of the field As clear 
implications of this policy, thus reconfiguring the territory. Therefore, we built a theoretical-
analytical and methodological path that runs between the categories Space, Territory and Social 
Conflict to reach an analytical totality. Given the educational dimension of the social 
movements of the countryside in Latin America as an investigative centrality is that the 
formation of Latin American space, social movements and the issue of education in its different 
spheres (developed by movements and the State) are the social processes analyzed In the course 
of the research, therefore, we have the understanding that no social process can be analyzed in 
isolation, but from its totality. Finally, with the "end" of the thesis we seek to contribute to a 
Latin America geography focused on the struggle of social movements from their educational 
dimension and from an analysis since the conflict between capital and labor. 
 
Keywords: Geography. Social movements. Education. Movement of the Rural Workers 
Without Land. Zapatist National Liberation Army (Mexico) 
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 Durante nosso percurso acadêmico, desde a graduação, na Universidade Federal da 

Paraíba (UFPB), venho desenvolvendo pesquisas, participando de projetos voltados para 

reflexões do mundo agrário brasileiro. A participação no projeto de extensão universitária, 

intitulado “Reflex-ação sobre Desenvolvimento Rural na Paraíba” vinculado ao Setor de 

Estudos e Assessoria aos Movimentos Populares (SEAMPO), no ano de 2003 aproximou-me 

da realidade vivida pelas famílias assentadas do estado, em especial das famílias do 

assentamento Dona Helena, localizado no município de Cruz do Espírito Santo-PB. Outro 

momento fundamental para nossa formação e interesse pela questão agrária foi a participação 

no projeto de extensão vinculado ao Departamento de Geociências, intitulado “Feira 

Agroecológica do Campus I da UFPB”, coordenado pela Prof.ª Drª Valéria de Marcos. 

Destacamos ainda para nossa formação acadêmica o ingresso no Centro de Estudos de 

Geografia do Trabalho, seção Paraíba (CEGeT-PB), coordenado pela Profª. Drª. María Franco 

García. As leituras e discussões em grupo contribuíram para aumentar nossa visão crítica sobre 

os processos sociais existentes. 

Em nossa pesquisa monográfica, apresentada em 2006, intitulada “A Formação 

Territorial e a Organização do Espaço no Assentamento Dona Helena no Município de Cruz do 

Espírito Santo-PB” sob orientação da Profª. Drª María Franco García, amadurecemos as 

reflexões desenvolvidas durante todo curso e trabalhamos sobre a questão da formação 

territorial dos assentamentos de reforma agrária na Paraíba, com ênfase no assentamento Dona 

Helena, no município de Cruz do Espírito Santo-PB. Onde apontamos o processo de inserção 

da cana-de-açúcar nos assentamentos a partir do arrendamento de parte dos lotes para o capital 

sucroalcooleiro. 

Concomitantemente ao desenvolvimento da monografia, participamos do projeto de 

monitoria, coordenado pela profª. Drª Maria Aldaiza Martins, do Departamento de 

Geociências, onde propomos desenvolver um estudo sobre a escola do assentamento Dona 

Helena, o que marcou nosso interesse pela problemática da Educação do Campo. Com a 

conclusão do curso de graduação, iniciamos, em 2007, no programa de pós-graduação em 

geografia da UFPB, o curso de mestrado com o projeto “Escolas do Campo e Formação 

Territorial dos Assentamentos de Reforma Agrária do Município de Cruz do Espírito Santo-

PB”, que teve como objetivo analisar a questão agrária paraibana à luz da luta pelo acesso à 

educação e à escola das famílias assentadas de Reforma Agrária no município de Cruz do 

Espírito Santo, localizado na Zona da Mata do estado. 

Os resultados da nossa pesquisa de dissertação nos apontaram certo descompasso entre 

a proposta da Educação do Campo, enquanto paradigma, e sua efetivação prática nos projetos 
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de Assentamentos de Reforma Agrária, o que nos instigou a dar continuidade às pesquisas 

sobre a Educação do e no Campo. 

Com a conclusão do mestrado e aprovação como professor substituto na Universidade 

Estadual da Paraíba, Campus III tivemos a oportunidade de elaborar e desenvolver o projeto de 

extensão “A Educação nos Territórios em Disputa por Reforma Agrária na Paraíba: 

Contribuições para a configuração do espaço agrário paraibano” que teve como objetivo 

analisar a educação desenvolvida em áreas de conflito por terra na Paraíba, buscando contribuir 

com a construção de uma prática pedagógica do/no campo, que primasse a formação humana e 

que voltasse para as necessidades dos camponeses sem terra da Paraíba. 

Aqui chegamos ao nosso porquê de pesquisar a questão da Educação do e no Campo, 

no entanto, para entendermos por completo como chegamos a temática desta pesquisa de 

doutoramento intitulada “A Dimensão Educativa nas Territorialidades dos Movimentos 

Sociais do Campo na América Latina: uma mirada a partir do MST e EZLN”, um 

elemento é importante: a disciplina de mestrado “Educação e Movimentos Sociais”, ministrada 

pela professora Drª María Franco García, o que nos levou a conhecer mais profundamente o 

movimento zapatista, rendendo algumas pesquisas, ensaios, publicações, tais como, em 2009, 

no Encontro de Geógrafos da América Latina1. 

 Assim, em consonância com todo nosso percurso acadêmico, esta pesquisa se faz em 

três grandes temas, Educação, Território e Movimentos Sociais, tendo como recorte a América 

Latina e como caso as experiências do Exército Zapatista de Libertação Nacional (EZLN) e do 

Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), onde a Conflitualidade é a linha 

condutora da análise.  

 No que diz respeito a experiência vivida no Programa de Pós-graduação em Geografia 

da UFPE, pode ser considerada como muito valiosa para o engrandecimento tanto teórico, 

quanto para a prática docente, iniciada na Universidade Estadual da Paraíba, Campus III e, 

atualmente, na Universidade Federal do Maranhão. 

 Foi a partir das discussões em sala de aula que pudemos desenvolver pensamentos e 

racionalizar as diferentes possibilidades de analisar nossos sujeitos e nossas questões de 

pesquisa, disciplinas que, cada uma, a partir das suas possibilidades, contribuíram para esse 

processo, assim destacamos: Métodos e Técnicas de Pesquisa, ministrada pelas professoras 

Doutoras Ana Cristina de Almeida e Eugênia Cristina; Seminário de Tese, ministrada pelos 

                                                            
1 NOGUEIRA, Alexandre Peixoto Faria. Resistência ao Neoliberalismo na América Latina: O movimento 
indígena e o caso do EZLN - México. In: 12º Encuentro de Geográfos de América Latina, Montevideo, 2009.  
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professores Doutores Francisco Kennedy e Bertrand Roger; Formação Docente, Saberes e 

Intersubjetividade na Educação Geográfica, ministrada pelo prof. Dr. Francisco Kennedy; A 

Terra e o Homem no Brasil: A estruturação espaço-temporal da sociedade brasileira, ministrada 

pelo professor Dr. Ruy Moreira; Por Uma Nova Economia Política ao Entendimento 

Geográfico, ministrada pelo professor Dr. Alcindo José de Sá; Espaço, Poder e Política no 

Mundo Agrário, ministrada pela professora Drª Alexandrina Luz da Conceição, além de 

disciplinas cursadas em outros programas de pós-graduação em geografia que abordavam, 

como temática central, a questão agrária nacional e educação. 

 E é com a ciência de que as teses não se terminam nunca, se não chega um momento em 

que um as abandona, geralmente porque pensa que estão relativamente acabadas e, em 

consequência, que já são (ou estão) publicáveis que apresentamos a nossa tese de doutoramento.  
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Nesse momento da história em que, aparentemente, o desenvolvimento das relações 

sociais capitalistas caminha no sentido da mundialização, estudar a luta dos movimentos sociais 

na América Latina e suas práticas de resistência em seus territórios conquistados, poderia ser 

considerado um contrassenso, um anacronismo. No entanto, estudar essas práticas de luta sob 

o prisma da Geografia é analisá-las segundo a dimensão espacial dos fenômenos, em sua 

territorialidade.  

Nesta pesquisa temos como objetivo central: Analisar a dimensão educativa dos 

movimentos sociais, a partir da materialidade escolar, no processo de conquista e reprodução 

dos territórios do Exército Zapatista de Libertação Nacional (EZLN) e do Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Para tanto, outros objetivos foram desenvolvidos, tais 

como, conhecer as práticas educativas dos movimentos sociais estudados; Identificar políticas 

públicas para educação no/do campo em ambos os espaços da pesquisa; Compreender as formas 

de resistência dos movimentos sociais latino-americanos, em especial o MST e o EZLN frente 

ao avanço do capital no campo; Identificar relação/coalizões entre Estado e o grande capital na 

estrutura agrária do recorte de pesquisa; E apreender as políticas e teorias de desenvolvimento 

para América Latina e seus rebatimentos territoriais. 

É a partir da identificação da disparidade encontrada entre a proposta do paradigma da 

Educação do Campo e a sua materialização nos territórios conquistados pelos sujeitos do 

campo, em especial nos assentamentos de reforma agrária brasileiros, que partimos da tese de 

que a escola é um elemento na reprodução material e ideológica, ou seja, na reprodução social 

e que em seu interior se desenvolvem processos de conflito e resistência entre os interesses das 

classes sociais. 

Para tanto, buscamos estudar dois movimentos sociais latino-americanos com grande 

repercussão internacional, que possuem propostas educacionais próprias e compreendem a 

educação e a escola como instrumento fundamental para o fortalecimento de suas lutas e 

conquistas, o EZLN e o MST.  

Ao estudar a importância da dimensão educativa e, em especial, a escola na luta e 

fortalecimento dos territórios conquistados pelos movimentos sociais em questão, temos a 

necessidade de entender quais são esses sujeitos que constroem territórios a partir dos conflitos 

sociais.  

A educação será tratada nessa pesquisa como uma prática social, uma determinada 

atividade humana, que se desenvolve em um determinado momento histórico, com 

características próprias. Refletirá então suas concepções de vida, seus ideais, objetivos, 

ideologias. A educação, com prática, variará em função das concepções de vida, que por sua 
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vez, resultam de tomadas de posição conscientes no plano religioso, filosófico e científico, 

marcadas, influenciadas pela interferência das produções do imaginário social, ou seja, das 

ideologias. Assim, é perfeitamente admissível que as diferentes camadas e grupos sociais, 

apresentem pensamentos diferentes sobre o que transmitir ou promover aos educandos. 

Qualquer programa, método ou conteúdo de trabalho proposto por qualquer teoria da educação 

reflete seus critérios de valor e seus objetivos. 

Ao analisar o processo da educação percebe-se que ela só pode ser feita por meio da 

noção de totalidade. O indivíduo se apresenta como um todo onde vários fatores interagem. 

Além do indivíduo como tal, há ainda a totalidade formada por ele com seu meio. O indivíduo 

assim considerado pode se apresentar como educador ou como educando, resultando desse 

processo um constante esforço de adaptação em busca de equilíbrio. Toda ação, toda atividade 

que leva a um comportamento resulta da tentativa de restabelecer um equilíbrio rompido ou não 

atingido, na busca da adaptação (WERNECK, 1982). 

Tendo a totalidade como categoria analítica para compreender o papel da educação e da 

escola na sociedade é que afirmamos que ao mesmo tempo que estas são influenciadas, elas 

também influenciam o todo social. Por isso, analisar a dimensão educativa e a escola no âmbito 

da ciência geográfica e tendo a totalidade como categoria analítica, é analisar a (re)configuração 

espacial, as transformações ocorridas no espaço a partir das conquistas territoriais e das práticas 

sociais aí desenvolvidas.        

Considerando a ciência geográfica como uma ciência da sociedade e tendo o marxismo 

como embasamento teórico, a questão do sujeito passa a ser centralidade nos estudos 

geográficos, ou seja, o objeto da geografia passa a ser o sujeito, pois segundo Fabrini (2005): 
 

A dialética pode ser concebida como um modo específico de compreender a 
sociedade e pressupõe a existência do sujeito consciente, o que evidentemente, 
não acontece com a natureza. Assim, se se conceber a geografia como uma 
ciência da sociedade, o seu objeto será diferente do entendimento de geografia 
entendida como uma ciência da natureza (positivismo). Na primeira, o objeto 
da geografia é entendido no universo da materialidade social e da expressão 
do modo de produção de uma determinada sociedade. O objeto é concebido 
da forma que a sociedade constrói o espaço no tempo histórico. Sabe-se que a 
geografia estuda a sociedade através da sua organização espacial; e esta 
organização reflete as características da sociedade que a criou. Entretanto, a 
organização espacial não é apenas um reflexo da sociedade que a criou, mas 
condição de reprodução social (p.13). 

 

 Na presente pesquisa tratamos de dois sujeitos históricos do campo latino-americanos, 

o camponês, militantes do MST e o indígena, a base social do EZLN. O camponês enquanto 

sujeito histórico por compreender desde seu processo histórico de configuração de sujeitos 
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transformadores da realidade e, consequentemente, do espaço possuem a capacidade de refletir 

sobre si mesmos.  

 O camponês enquanto sujeito nos remete ao uso e entendimento da categoria de classe 

social para interpretação da reprodução da vida, pois como afirma Engels (1890)2 “o elemento 

determinante final na história é a produção e reprodução da vida real”. O campesinato enquanto 

classe social se distingue das classes sociais canónicas (burguesia e proletariado) desde sua 

matriz econômica, já que estes possuem uma matriz simples, enquanto o campesinato possui 

uma matriz econômica complexa, variada e diversa, ou seja, entender o campesinato é muito 

mais do que as definições simplórias de produtores familiares que não vendem e tampouco 

compram força de trabalho (BARTRA, 2011). Assim, podemos considerar a própria 

diversidade campesina constituída por razões estruturais, logo a unidade classista do 

campesinato não é algo dado e acabado e resultantes das relações de propriedade em que se 

encontram todos e cada um de seus membros, se não só uma possibilidade, una construção 

política e cultural sempre em curso, o saldo de múltiplos processos de convergência e 

divergência, o resultado de uma sempre unidade provisória de uma diversidade que jamais 

desiste em existir. 

 Segundo o autor: 
 

Como clases, el proletariado y la burguesía son hijas del capitalismo, 
embarnecen con su expansión y ocupan los espacios centrales del sistema. En 
cambio los campesinos se ubican en las orillas, son periféricos y si bien el 
capitalismo los reproduce, también los margina y erosiona. De modo que si 
están ahí es porque resisten, porque son sobrevivientes por antonomasia (p. 
17). 

 

O campesinato enquanto classe explorada pelo capitalismo, assumimos, 

consequentemente, a relação contraditória e combinada do próprio sistema produtivo, quando 

garante a coexistência de relações não eminentemente capitalistas no seio social, para garantir 

a sua própria reprodução, pois, toda sociedade produz a coexistência de regimes de produção 

diferentes assim como um forte intercâmbio entre eles. Neste sentido, o campesinato como 

estrutura social não capitalista possui mecanismos de funcionamento que marcaram fortes 

                                                            
2 Carta para Joseph Bloch. Primeira Edição: Texto originalmente publicado em Der sozialistische Akademiker, 
Berlin, October 1, 1895, em alemão. Fonte: ENGELS, F. Letters on Historical Materialism. To Joseph Bloch. 
[1890]. pp. 760-765. in TUCKER, Robert C. (org.) The Marx-Engels reader. 2. ed. New York: W. W. Norton & 
Company, 1978. Traduzido e anotado: por Vinicius Valentin Raduan Miguel (do Inglês para o Português) em 22 
de setembro de 2009. Disponível em: https://www.marxists.org/portugues/marx/1890/09/22.htm , acessado em: 
28/10/2016. 

https://www.marxists.org/portugues/admin/correio.htm
https://www.marxists.org/portugues/marx/1890/09/22.htm
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peculiaridades em seu intercâmbio com a forma de exploração dominante nessa determinada 

sociedade.  

A inserção do campesinato no sistema capitalista se dá desde da venda de sua produção 

com valores ditados pela própria estrutura econômica por preços que não refletem a totalidade 

dos custos da sua produção, como também a partir do pagamento dos créditos, na compra de 

insumos para produção e etc. 

É a partir dessa diversidade na formação do próprio campesinato que, consideramos os 

integrantes do MST como camponeses sem-terra, sujeitos que lutam organizados e constroem 

novas territorialidades no campo. 

Nosso segundo sujeito histórico da pesquisa, são os integrantes do EZLN que, não só 

tem influenciado as lutas sociais e políticas do campo na América Latina e se tornado o 

expoente na luta contra o neoliberalismo, como também nas próprias ciências sociais, pois, 

como afirma Boron (2001): 
 

El zapatismo ha tenido, em el plano de las ciencias sociales, um mérito 
enorme: el de haber reintroducido en la enrarecida atmósfera académica de los 
noventa – envuelta en los nada inocentes vapores embriagantes del pós-
modernismo, el “giro linguístico”, el posmarxismo, el individualismo 
metodológico y otras extravagancias por el estilo – la problemática de los 
sujetos y del conflicto social que em su extravío teórico había sido 
abandonada por los intelectuales (grifo nosso. p. 02)     

 

O EZLN, a partir do seu surgimento em 1994, desde seu levante armado, vem exigido 

dos investigadores sociais uma leitura e interpretação da realidade social latino-americana até 

então não realizada ou esquecida na década de 1990, o de ter como centralidade nas análises o 

conflito social e o embate entre as classes sociais e em especial, o protagonismo dos sujeitos 

históricos do campo desde uma perspectiva do conflito capital x trabalho. 

Nos primeiros meses de sua aparição pública, o EZLN se autodeclarava como um 

movimento de camponeses pobres e revolucionários que tinha como ênfase a distribuição de 

terras e, consequentemente, a restruturação agrária do estado de Chiapas (a aproximadamente 

830 km da Cidade do México), localizado no sudoeste mexicano, como podemos observar na 

imagem 01: 
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A questão dos camponeses pobres foi fundamental para a composição do tecido social 

do EZLN, onde a necessidade do campesinato pela terra, juntamente com reformas nas leis 

agrárias do Estado mexicano foram centrais na atuação das tomadas de terras por parte do 

movimento3. 

Entre os anos de 1995 e 1998, o governo de Chiapas desenvolveu medidas para 

compensar os proprietários das terras tomadas pelo movimento e regularizar as terras ocupadas 

em favor dos campesinos. Nesse processo destaca-se os Acordos Agrários mediante os quais se 

compraram e titularam as terras ocupadas em nome dos campesinos. No entanto, os acordos 

agrários não atenderam as terras ocupadas pelos zapatistas já que estes não estavam disposto a 

negociar com o governo e passaram a exigir reivindicações mais amplas que a posse da terra.  

                                                            
3 As questões referentes ao surgimento do EZLN, as mudanças nas leis e as tomas de terras serão abordadas no 
Capítulo 3. 

Figura 01: Localização do estado de Chiapas, México 

Fonte: Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria (CIEPAC) 
Disponível em: http://autonomiaautogestion.unach.mx/  

http://autonomiaautogestion.unach.mx/
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A partir das reivindicações para além da posse da terra, o discurso agrarista do EZLN 

perdeu certa vigência devido a centralidade dos direitos indígenas, assim, a questão étnica das 

tomas das terras passaram a ser a o foco no discurso zapatista, a quais passaram a ter a noção 

de território indígena e as tomadas converteram-se em recuperações de terras que haviam 

pertencidos aos seus ancestrais (HAAR, 2005). Logo, consideramos os integrantes do EZLN 

como indígenas, pois além do caráter da recuperação étnica dos territórios, os próprios sujeitos 

se autodeterminam enquanto indígenas, como podemos constatar ao longo dessa pesquisa. 

Tanto os camponeses sem-terra, como os indígenas zapatistas são sujeitos históricos que 

configuram o conflito existente no campo latino-americano, onde historicamente, a 

concentração fundiária, a expropriação dos camponeses e indígenas, a alta exploração do 

trabalho desses sujeitos representam as relações sociais hegemônicas. Assim, esses sujeitos 

históricos, organizados em movimentos sociais lutam para (re)organizar o espaço agrário da 

América Latina a partir da construção dos novos territórios conquistados.      

A América Latina como campo de estudo da geografia se destaca, como não poderia 

deixar de ser, a partir da análise sócio-histórica do desenvolvimento do capitalismo 

(TRASPADINI, 2016; PORTO-GONÇALVES, 2002; TRAMONTANI RAMOS, 2003; 

FERNANDES, 2015). Na sua formação sócio-espacial a conflitualidade básica do processo 

moderno-colonial, onde a autonomia, os territórios, a economia, a cultura e a política dos povos 

originários latino-americanos foram desarticuladas, dando lugar a uma nova ordem sócio-

espacial hegemônica imposta pelo colonizador: a cidade comandando uma rede urbana, a partir 

de onde se organizam latifúndios produtivos e a exploração predatória da natureza, tudo calcado 

na propriedade privada e na necessidade/desejo de acumulação e reprodução do capital 

(TRAMONTANI RAMOS, 2003). 

A centralidade da questão agrária latino-americana está pautada no embate entre capital 

x trabalho, com as redefinições próprias do momento histórico em que vivemos, caracterizado 

pelo desenvolvimento do agronegócio de tipo exportação e pela proliferação de lutas 

organizadas dos movimentos sociais pelo direito ao território de vida e trabalho. Nessa luta, os 

movimentos sociais têm ampliado significativamente a sua pauta de reivindicações. 

Para entender essa dinâmica, recorremos a alguns elementos teórico-conceituais que, de 

acordo com nossa opção de método analítico, nos fazem compreender toda processualidade 

histórica da luta e resistência dos movimentos sociais na América Latina. São eles: Espaço, 

Território e Conflito Social. 

Dentro da existência de vários métodos, das várias abordagens de se analisar o espaço 

(LEFEBVRE, 2008), consideraremos o espaço como produção social, como definido por 
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Lefebvre, em oposição a produção do espaço instrumental, baseado na racionalidade cartesiana, 

da engenharia, da arquitetura, do ordenamento territorial e do planejamento. Ainda segundo o 

autor, o espaço é uma totalidade, o lócus da (re)produção social. Não é neutro, senão político, 

cultural, econômico, signo e significado. (IBARRA GARCÍA, 2012). 

 Nesse sentido, Lefebvre nos diz que: 
 

É o espaço e pelo espaço onde se produz a reprodução das relações de 
produção capitalista. O espaço torna-se, cada vez mais, um espaço 
instrumental. A elaboração de tudo isto é consequência de uma classe social, 
os tecnocratas. O espaço torna-se um espaço abstrato. Este espaço tem várias 
propriedades bem definidas, especialmente em ser o espaço da propriedade. 
[...]. Porém, essa reprodução através do espaço é cada vez mais incerta, porque 
este espaço está em si mesmo completo de contradições (2008, p.224). 

 

 Ainda na perspectiva da relação entre o modo de produção e a produção e valorização4 

do espaço, Moraes e Costa afirmam que: 
 

As formas espaciais criadas por uma sociedade exprimem o condicionamento 
da estrutura econômica que ali domina. Entretanto, se esse processo possui 
uma realidade especifica em cada modo de produção, por outro lado ele 
expressa uma universalidade. Em qualquer época e em qualquer lugar, a 
sociedade, em sua pr6pria existência, valoriza o espaço. O modo de produção 
entra aí, portanto, não como panaceia teórica, mas como mediação 
particularizadora. Cada modo de produção terá, assim, o seu modo particular 
de valorização (1988, p.122). 

 

 Podemos afirmar, segundo as considerações desenvolvidas por Lefebvre (2008), que o 

espaço estaria essencialmente ligado à reprodução das relações sociais de produção. Nesse 

sentido, desenvolvemos as seguintes considerações, partindo da ideia da determinação do modo 

de produção na produção do espaço: O modo de produção, no nosso caso o capitalista, 

desenvolve relações sociais de produção específicas, como trabalho assalariado, propriedade 

privada, etc., enfim, relações desiguais. Estas relações desiguais vão definir a organização da 

sociedade, no caso em classes sociais e sendo o espaço, resultado da relação sociedade/natureza, 

mediada pelo trabalho, este será um espaço do capital, ou seja, um espaço desigual, como 

mostra o esquema a seguir: 

 

 

                                                            
4 A valorização é compreendida como fruto da transformação que a produção e a reprodução passam. Isso significa 
dizer que, sob capitalismo, a valorização é oriunda do trabalho humano nas suas diferentes mediações sociais. 
Significa também que a produção é resultado contraditório da constituição do capital e que a reprodução do 
território deriva da reprodução ampliada do capital (OLIVEIRA e MARQUES, 2004). 
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 Segundo Lefebvre (2008, p.57), “as contradições do espaço não advêm de sua forma 

racional. Elas advêm do conteúdo prático e social e, especificamente, do conteúdo capitalista”. 

É na desigualdade espacial, nas contradições postas no espaço que os movimentos sociais 

latino-americanos lutam e conquistam seus territórios, partindo de uma lógica contrária a lógica 

hegemônica do espaço do capital.  

 Segundo Oliveira e Marques (2004, p. 40), “são as relações sociais de produção e a 

lógica contínua/contraditória de desenvolvimento das forças produtivas que dão a configuração 

específica ao território”.  

 Ainda segundo os autores supracitados, sobre o processo de construção dos territórios, 

eles nos afirmam que: 
 

A construção do território é, pois, simultaneamente, 
construção/destruição/manutenção/transformação. É em síntese, a unidade 
dialética, portanto contraditória, da espacialidade que a sociedade tem e 
desenvolve. Logo, a construção do território é, contraditoriamente, o 
desenvolvimento desigual, simultâneo e combinado (p.40).  

 

Entendemos, assim, o território, segundo Raffestin (1993), como fruto do tripé espaço, 

tempo e relações sociais. Percebemos que o termo território nada tem de linear, pois os 

elementos que o compõem também não são. Portanto, a concepção de território deve partir da 

Elaboração: NOGUEIRA, Alexandre P. F. (2012) 

Figura 2: Influência do Modo de Produção na produção do Espaço. 
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compreensão da síntese contraditória, como totalidade concreta do modo de produção. Nesse 

sentido, o território é a materialidade da luta de classe (OLIVEIRA e MARQUES, 2004). 

 Segundo Saquet (2004), a produção do território também está vinculada às relações 

sociais espaço-temporalmente determinadas, assim, ele nos diz que: 
 

O território é produzido espaço-temporalmente pelas relações de poder 
engendradas por um determinado grupo social. Dessa forma, pode ser 
temporário ou permanente e se efetiva em diferentes escalas, portanto, não 
apenas naquela convencionalmente conhecida como o “território nacional” 
sob gestão do Estado -Nação. (p. 81). 

 

Nesse sentido, compreender a construção do território a partir das relações sociais 

estabelecidas em um dado espaço ao longo do tempo entende-se que, na atualidade, ele é a 

materialização dos conflitos gerados no bojo do modo capitalista de produção. Entretanto, o 

capitalismo é um modo de produção contraditório: não só permite e possibilita, como também, 

necessita de relações não capitalistas de produção. Segundo Oliveira (1990), 
 

Isto significa dizer que, ao mesmo tempo em que esse desenvolvimento 
avança, reproduzindo relações tipicamente capitalistas (implantando o 
trabalho assalariado através da figura do “boia-fria”), produz também, 
contraditoriamente, relações camponesas de produção (através do trabalho 
familiar) (p. 467). 
 

Nesta lógica, os movimentos sociais se territorializam através de uma relação que não 

está baseada na exploração (extração de mais-valia5) estabelecendo, assim, outra sociabilidade 

nos novos territórios, garantindo a reprodução social da classe trabalhadora do campo. Segundo 

Iamamoto e Carvalho (1995), a reprodução social na teoria marxista refere-se ao modo como 

                                                            
5 O capital compra, pois, o valor de uso da força de trabalho, sendo esta sua pertença. Contudo, ela não quer apenas 
produzir uma coisa útil, quer acima de tudo uma mais valia, que o valor desta mercadoria ultrapasse o das 
mercadorias necessárias para o produzir. O valor desta mercadoria é determinado pelo tempo socialmente 
necessário à sua produção (se for despendido mais tempo ou usados instrumentos mais caros, o capitalista só estará 
a perder dinheiro). Só o trabalho humano cria valor, as matérias e as matérias primas não criam apenas o transferem 
quando são trabalhadas pelo homem. O capitalista comprou a força de trabalho por um valor (valor que permita a 
subsistência do trabalhador, a sua reprodução, instrução, manutenção e que varia de sociedade para sociedade). 
Passa a ser detentor de uma mercadoria, adquirindo o seu valor de uso, criando esta mercadoria um valor superior 
ao que ela vale. É através do chamado Sobretrabalho (por exemplo, nas 5 primeiras horas ele reproduz o valor do 
seu salário, mas acaba por trabalhar mais tempo). É neste tempo extra (que o capitalista tenta prolongar ao máximo) 
que ele trabalha e não é pago que é criada a mais valia. Ou seja, a mais valia surge do fato do trabalhador trabalhar 
mais do que o socialmente necessário, e é este excedente não pago que o capitalista se apropria e se chama MAIS 
VALIA. A produção da Mais valia não é mais do que a produção de valor, prolongada para além de certo ponto 
(MARX, Karl. O Capital, tomo I, cap. VIII). A Mais-Valia é base da acumulação do capital. O lucro que se 
constitui em uma mercadoria ao ser vendida, só é possível pelo fato de que na sua produção, o trabalhador, através 
da sua força de trabalho, agregou um valor na mercadoria. A mais-valia é o trabalho não pago ao trabalhador pela 
produção de valor a um bem produzido. Pela força de trabalho, o capitalista, paga um mínimo de salário para que 
o trabalhador possa garantir a sua subsistência e a reprodução como força de trabalho assalariada (PONCE, 1982).   
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são produzidas e reproduzidas as relações sociais nesta sociedade. Nesta perspectiva, a 

reprodução das relações sociais é entendida como a reprodução da totalidade da vida social, o 

que engloba não apenas a reprodução da vida material e do modo de produção, mas também a 

reprodução espiritual da sociedade e das formas de consciência social através das quais o 

homem se posiciona na vida social. Dessa forma, a reprodução das relações sociais é a 

reprodução de determinado modo de vida, do cotidiano, de valores, de práticas culturais e 

políticas e do modo como se produzem as ideias nessa sociedade. 

É nesse sentido, que os movimentos sociais latino-americanos se organizam com 

objetivo de construir novos territórios e neles suas territorialidades6 combatendo o avanço do 

capital no campo a partir da sua diferença, apropriada cruelmente pela ideologia capitalista 

hegemônica como desigualdade, mas re-significada pelos camponeses, indígenas, quilombolas, 

desempregados e trabalhadores rurais como identidades políticas do trabalho social. 

A conquista desses novos territórios é o início de uma longa jornada de luta e 

mobilização, pois os movimentos sociais não limitam suas atuações na posse da terra, mas sim 

em outras frentes de luta, como por exemplo, o acesso à educação e a escola. 

Como vamos demonstrar ao longo da pesquisa, tanto o MST como o EZLN, ao 

conquistarem seus territórios a luta passar a ter diversas frentes de organização, logo a escola é 

parte desse novo ciclo de lutas desses sujeitos, no caso, a luta desses movimentos sociais passa 

a ter uma nova dimensão, não mais a luta pela terra, e sim, a luta na terra, para garantir sua 

reprodução social. 

Levando em consideração que o território é a materialização da luta de classe, este, 

parte, inicialmente, das relações sociais determinadas pelo modo de produção, pois é a partir 

destas que se desenvolve o choque de interesses dos diferentes grupos sociais que compõem a 

sociedade, no nosso caso a capitalista. Dentro dessa perspectiva de choque de interesses entre 

as classes é que temos o conflito como categoria elementar para o entendimento da luta dos 

movimentos sociais pela conquista do território e, consequentemente, abrindo brechas de 

resistência no espaço do capital. 

O conflito social é expressão das mudanças em ato e, portanto, é a expressão das tensões 

e contradições da própria ordem social que constitui na própria medida que transforma. Ele é a 

                                                            
6 Estratégia de controle sempre vinculada ao contexto social na qual se insere. É uma estratégia de poder e 
manutenção independente do tamanho da área a ser dominada ou do caráter meramente quantitativo do agente 
dominador. A territorialidade deve ser reconhecida, portanto, como uma ação, uma estratégia de controle. Assim, 
Territorialidade significa o conjunto de práticas desenvolvido por instituições ou grupos no sentido de controlar 
um dado território (SACK, 1986). 
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manifestação concreta dos antagonismos de grupos e classes e por meio dele se evidencia a 

experiência concreta de construção de sujeitos sociais, onde se configuram a construção de 

identidades coletivas, de motivações e interesses compartilhados, estratégias de luta, assim 

como formas de organização e manifestação. Assim, o conflito não é um outro das relações 

sociais e, sim, parte constitutiva delas (TRAMONTANI RAMOS, 2003). 

Ainda segundo a autora, o conflito evidencia a formação das classes e grupos sociais e 

coloca em relevo o protagonismo social e dessa forma permite a identificação empírica da classe 

concreta e não da classe teórica. A classe social deixa de ser vista, aqui, como uma substância 

– uma coisa – que teria uma essência e passa a ser vista como formação. 

É a partir da inter-relação entre o espaço, território e conflito social que os movimentos 

sociais lutam para (re)organizar o espaço hegemônico, ou seja, o espaço do capital, na luta pelo 

e no território. 

A aproximação geográfica com o debate sobre os movimentos sociais desenvolve-se, 

primordialmente, através da afirmação do espaço na teoria social a partir de um contexto de 

mudanças paradigmáticas, em que a transformação da realidade emerge na cena política através 

dos movimentos sociais como possíveis sujeitos de transformação e afirmação do espaço 

enquanto uma dimensão fundamental da experiência social (SANTOS, 2011). 

 A aproximação dos geógrafos com os movimentos sociais, segundo o autor supracitado, 

ocorre a partir de duas vertentes: 1) aqueles, engajados ou não, que tomam os movimentos 

sociais como objeto de reflexão; 2) aqueles, engajados ou não, que tomam os movimentos 

sociais como motivadores da sua reflexão. Assim, ele sistematiza essa compreensão em três 

tendências analíticas: 1) Geografia da organização dos movimentos sociais – onde os 

movimentos são abordados, de forma mais descritiva e a partir da sua estrutura organizativa e 

suas agendas de mobilizações, realçando a interlocução com o Estado; 2) Geografia das lutas 

sociais – analisa-se as formas de materialização das lutas e dos conflitos sociais no espaço, 

enquanto expressão concreta das contradições sociais; 3) Geo-grafias dos movimentos sociais 

– partem de dois percursos analíticos: a. leitura dos movimentos sociais tomando o espaço como 

objeto e enquanto base do método; b. enquanto categoria do pensamento da geografia, momento 

em que o movimento social deixa de ser objeto e nele mesmo, torna-se um instrumento analítico 

para o desvendamento de novas espacialidades e territorialidades, portador das novas ordens 

sociais latentes que através da sua ação se tornam patentes na espacialização da sociedade7. É 

diante desse exposto que nos posicionamos a partir da geografia das lutas sociais, por entender 

                                                            
7 Sobre esse assunto ver Santos (2011). 
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que a organização e conquistas dos movimentos sociais e a construção de seus territórios 

representam as relações contraditórias do capitalismo.  

Moreira (2003) vai afirmar que o diálogo da Geografia com os movimentos sociais 

dentro dos elementos e categorias geográficas e na discussão da relação homem-meio, torna-se 

um debate da geografia do trabalho, pois torna-se uma discussão dos trabalhadores e a relação 

que ambos terão dependerá da compreensão que se tem do trabalho. Para este autor, o trabalho 

é conceituado por duas vertentes: 
 

Um, bem amplo, é o de ver o trabalho como sendo aquela relação metabólica 
entre o homem-sociedade, e aquilo que a nossa cultura a partir do 
Renascimento vai designando por natureza, ou seja, a relação metabólica entre 
o homem e o meio, o homem e a natureza. Uma relação na qual e por 
intermédio da qual esse mundo com o qual o homem interage vai sendo 
modificado por ele constantemente. Enfim, o trabalho entendido como relação 
metabólica entre o homem-sociedade e a natureza, que leva a esse conjunto, 
sociedade-natureza, a ser transformada permanentemente. [...] Um outro 
modo de entendimento do trabalho, como processo também, mas um processo 
mediante o qual o homem realiza o salto do reino da necessidade para o reino 
da liberdade (p. 42) 

 

 Duas características postas por Moreira (2001; 2007), que na nossa leitura, é de 

fundamental importância para compreender a perspectiva dada aos movimentos sociais, 

principalmente no debate da questão agrária. A primeira, com relação à perspectiva de “arranjo 

espacial ideológico” e as instituições sociais que afirmam valores simbólicos que articulam e 

circulam no interior dos espaços sociais como valores concretos. O autor afirma que: 
 

Espaços específicos, cada qual é uma síntese do todo, prescrevendo, segundo 
a ideologia dominante, as noções de mundo e hierarquia. Tais noções seguem 
uma escala de espaço que vai do "espaço social" específico ao mais geral, 
como: o espaço familiar, seguido do espaço estado-nação e encimado pelo 
espaço cósmico; ou, em outro caso paralelo: o espaço empresarial, o espaço 
estatal e o espaço mundial. (2007, p. 74-75) 

 

 Essa leitura dos arranjos ideológicos individuais de cada sujeito torna-se essencial para 

a compreensão do espaço como produto social, pois a formação espacial deriva justamente da 

articulação entre homem-natureza e homem-homem. E o homem, o sujeito social, não surge 

apenas da sua condição de classe, mas incorpora condições subjetivas de vida que torna singular 

a sua ação e compreensão de mundo. 

A segunda característica apontada por Moreira (2003; 2007), está na necessidade de 

recuperar o trabalho como “categoria chave da compreensão da história”, reestabelecendo o 

sujeito na teoria social e “resgatar o papel e o projeto da classe trabalhadora como sujeito”. 
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O autor compreende que a Geografia serve dialeticamente para dominação e para a 

emancipação social. A “Geografia das Lutas Sociais” é um desdobramento teórico para 

compreender os movimentos sociais e sua relação com o projeto concreto de superação das 

relações sociais de dominação impostas pela sociedade de classes. 

Assim, diante desse entendimento e do protagonismo dos movimentos sociais na 

reconfiguração do espaço, é que temos o MST e o EZLN como sujeitos da pesquisa. 

Nesta pesquisa nos propusemos desvendar os conflitos sociais que constroem e são 

construídos nos territórios do EZLN e MST, desde da dimensão educativa dos movimentos e a 

partir do embate capital x trabalho, logo, nossos sujeitos sociais coletivos, o movimento 

camponês e indígena, são produtores e produtos desse espaço. Por isso, território e espaço são 

as categorias que fundamentam a análise geográfica proposta. Nela, como já colocado, 

entendemos o território como a expressão material e imaterial das disputas sociais e embates de 

poderes e o espaço como o produto e processo desses embates. É nesse movimento entre o geral 

e o particular, as partes e o todo, que a história se apresenta como palco de múltiplas 

determinações. Nem a história dos vencidos, nem a dos vencedores entendidas de forma 

isolada; ambas as histórias dialeticamente como partes indissociáveis. Nesse sentido, 

trabalhamos na presente pesquisa com o entendimento de que nenhum processo social pode ser 

analisado isoladamente e sim a partir de sua totalidade8. 

 Sobre os procedimentos metodológicos desenvolvidos, destacamos o levantamento 

bibliográfico e documental nas diversas bibliotecas de Instituições Superiores de Ensino, tanto 

nos estados de Pernambuco, na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), quanto na 

Paraíba, como a Universidade Federal da Paraíba (UFPB), a Universidade Federal de Campina 

Grande (UFCG) e a Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), como também na Universidade 

Federal do Maranhão (UFMA), na Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e na 

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM-Xochimilco). Procurando levantar o debate 

presente na geografia agrária brasileira e mexicana sobre os seguintes temas: a questão agrária, 

a luta de classes no campo, os movimentos sociais e a educação do campo e intercultural.  

 O levantamento bibliográfico foi dividido sobre os principais temas referentes à nossa 

pesquisa, são eles: América Latina, Movimentos Sociais e Educação.  

                                                            
8 A compreensão dialética da totalidade significa não só que as partes se encontram em relação de interna interação 
e conexão entre si e com o todo, mas também que o todo não pode ser petrificado na abstração situada por cima 
das partes, visto que o todo se cria a si mesmo na interação das partes (KOSIK, 1969, p. 42). 
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• América Latina: sobre esse tema buscamos compreender o processo de formação sócio-

espacial latino-americano desde o desenvolvimento do capitalismo na região. Para 

tanto, nos utilizamos dos seguintes autores: Richard Konetzke (2007) com seu livro 

“América Latina II – La época colonial”; Halperin Donghi (s.d) em “História da 

América Latina”; Jaime E. Rodríguez O. (2005) em sua obra “La independencia de la 

América española”; Gustavo e Héléne Beyhaut (2010) em “América Latina III – De la 

independencia a la segunda guerra mundial”; Victor Bulmer-Thomas (2010) em “La 

historia económica de América Latina desde la independencia”; Florestan Fernandes 

(2015) com seu livro “Poder e Contrapoder na América Latina”; Ruy Mauro Marini 

(1991) em “Dialética da Dependência”; Alfredo Bosi (1992) em sua obra “Dialética da 

Colonização”; Manoel Bonfim (2008) em “América Latina: males e origem”; Jorge 

Pinto Rodríguez (2003) em seu livro “La formación del Estado y la nación, y el pueblo 

mapuche: de la inclusión a la exclusión”; Anibal Quijano (2005) com “Colonialidade 

do poder, eurocentrismo e América Latina”; Ivo Marcos Theis e Luciana Butzke (2010) 

em “O desenvolvimento geográfico desigual de uma perspectiva latino-americana”; 

Carlos Antonio Aguirre Rojas (2006) em “América Latina en la encrucijada” Roberta 

Sperandio Traspadini (2016) com sua tese de doutorado “Questão Agrária, imperialismo 

e dependência na América Latina: a trajetória do MST entre novas-velhas encruzilhada” 

entre outros autores. Essas escolhas das referidas bibliografias tiveram como objetivo 

atender a necessidade de compor o processo histórico da configuração espacial da 

América Latina desde seu período colonial até os dias atuais com as políticas 

neoliberais. 

• Movimentos Sociais: para atender as nossas demandas teóricas de compreender a 

questão dos movimentos sociais enquanto categoria e suas diferentes correntes teóricas 

de compreensão, nos baseamos nos seguintes autores: Angela Alonso (2009) em “As 

teorias dos movimentos sociais: um balanço do debate”; Carlos Antonio Aguirre Rojas 

(2004) em seu livro “América Latina: história e presente”; Carla de Casto e Iuri Falcão 

X. Mota (2012) em “Classe Social e Movimentos Sociais no capitalismo neoliberal: 

ressignificando conceitos e lutas”; Karine P. Goss e Kelly Prudencio (2004) em “O 

conceito de movimentos sociais revisados”; Klaus Eder (2001) em “A classe social tem 

importância no estudo dos movimentos sociais? Uma teoria do radicalismo da classe 

média”; Breno Marqués Bringel (2007) em “O lugar dos movimentos sociais e o lugar 

da geografia a teoria dos movimentos sociais”; R. E. dos Santos (2011) em seu livro 

“Movimentos sociais e geografia: sobre as(os) espacialidade(s) da ação social”; Andréia 
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Galvão (2011) em “Marxismo e movimentos sociais”; Armando Bartra Vergés (2011) 

em sua obra “Os novos camponeses”; Maria da Gloria Gohn (1997 e 2001) em seu livro 

“Teoria dos Novos Movimentos Sociais” e “Movimentos sociais na 

contemporaneidade”; Alberto Melucci (1989 e 2011) em “A invenção do presente” e 

“Um objeto para os movimentos sociais?”; Rebecca Abers e Marisa Von Bülow (2011) 

em “Movimentos sociais na teoria e na prática: como estudar o ativismo através da 

fronteira entre Estado e sociedade?”; entre outros.  

Dentro do debate dos movimentos sociais, para além da teoria e dos movimentos 

enquanto objeto de estudo, buscamos autores que investigam os nossos sujeitos de 

pesquisa, o EZLN e o MST, dentre os diversos autores abordados destacamos: Luciano 

Concheiro Bórquez e Héctor Robles Berlanga (2014) em “Tierra, território y poder a 

cien años de la reforma agraria em México: lucha y resistencia campesindia frente al 

capital”; Aguirre Rojas (2010) em “Planeta Terra: Os movimentos anti-sistêmicos 

hoje”; Mariana Elkisch Martínez (2007) em seu texto “Zapatista y Sin Tierra: territorio 

y movimientos sociales”; Gemma van der Haar (2005) em “el movimiento zapatista de 

Chiapas: dimensiones de su lucha”; Pablo González Casanova (1996) em “Causas da 

Rebelião em Chiapas”; Manuel Ignacio Martínez Espinoza (2006) em “Las juntas de 

buen gobierno y los caracoles del movimiento zapatista: fundamentos analíticos para 

entender el fenómeno”; Carlos Alberto Feliciano (2003) em sua dissertação de mestrado 

“O movimento camponês rebelde e a geografia da reforma agrária”; Bernardo Mançano 

Fernandes (1996, 2000 e 2005) em “MST, formação e territorialização”, “A formação 

do MST no Brasil” e “Movimentos socioterritoriais e movimentos socioespaciais: 

contribuição teórica para uma leitura geográfica dos movimentos sociais”; Eliane 

Tomiasi Paulino (1997) em “Geografia: Movimentos Sociais e Natureza - A questão 

agrária e o campesinato: um retorno aos clássicos”; Walter Porto-Gonçalves (2006) em 

“A geograficidade social: Uma contribuição para o debate metodológico para os estudos 

de conflitos e movimentos sociais na América Latina”; Edvaldo Carlos de Lima (2011) 

em sua tese de doutorado “Dissidência e fragmentação da luta pela terra na ‘Zona da 

Cana’ nordestina: o estado da questão em Alagoas, Paraíba e Pernambuco”. 

• Educação: para desenvolver sobre o terceiro principal tema da nossa tese buscamos 

autores que abarcam o entendimento da educação dentro da sociedade de classe e sua 

relação para a manutenção ou ruptura do status quo das relações hegemônicas. Também 

trouxemos teóricos para entender como os movimentos sociais se utilizam da educação 

para desenvolver suas práticas territoriais, assim, desenvolvemos sobre a educação 
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do/no campo, no Brasil e a educação intercultural, no México. Enfim, os principais 

autores são: Louis Althusser (1989) em seu livro “Aparelhos ideológicos de estado: 

Nota sobre os aparelhos ideológicos de estado”; I. Mészaros (2008) em sua obra “A 

educação para além do capital”; Paulino José Orso (2008) em “Educação e luta de 

classes”; A. A. Pereira (2005) em “Além das cercas... Um olhar educativo sobre a 

reforma agrária”; Aníbal Ponce (2001) em seu livro “Educação e luta de classes”; A. 

Grass (1980) em “Sociología de la educación”; Paulo Freire (1975) em “Pedagogia do 

oprimido”; V.R Werneck (1982) em “Ideologia na educação: um estudo sobre a 

interferência da ideologia no processo educativo”; A.F. Carlos e Ariovaldo U. de 

Oliveira (1999) em “Reformas no mundo da educação”; M. Zorrilla (2003) na obra 

“Evaluación de la educación básica en México, 1990-2000. Una mirada a contraluz”; 

José Maria Kazuhiro Kotayashi (1992) em “La Educación en la Historia de México”; 

M. Arroyo, R.S. Caldart e M. Molina (2004) em “Por uma educação básica do campo”; 

Nair Casagrande (2001) em “O Processo de Trabalho Pedagógico no MST: contradições 

e superações no campo da cultura corporal”; Bruno Baronnet (2009 e 2010) em sua tese 

de doutorado “Autonomía y Educación Indígena: Las Escuelas Zapatistas de las 

Cañadas de la Selva Lacandona de Chiapas, México” e “Zapatismo y educación 

autónoma: de la rebelión a la dignidad indígena”; entro outros autores.      

   

Outra etapa fundamental da pesquisa foi o trabalho de campo. Durante as nossas visitas 

às diferentes sedes e áreas de atuações dos movimentos, realizamos entrevistas 

semiestruturadas junto aos militantes, assim como coletamos imagens dos diferentes espaços 

de luta.  

Para abarcar toda a complexidade presente nos territórios conquistados pelos sujeitos da 

pesquisa, o trabalho de campo durante a investigação foi imprescindível. Certamente seria 

impossível enxergar o plasmar do tempo e do espaço por meio das relações sociais sem esse 

instrumento metodológico.  

O trabalho de campo para não ser somente um empirismo, deve articular-se a formação 

teórica que é, ela também, indispensável (LACOSTE, 1985). Assim, Sales (2007), afirmam 

que: 
 

Embora nunca abandonado, o trabalho de campo ‘ressurge’ durante a fase da 
chamada Geografia Crítica com muito mais força, ultrapassando os limites da 
descrição, da classificação e da enumeração dos fenômenos geográficos. Esse 
novo processo de construção de conhecimento, através das diversidades 
atuantes no espaço, surge e há uma correspondência direta entre a teoria, a 
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ideologia e a prática. [...] No trabalho de campo estuda-se uma realidade 
visível, palpável, sensível que interage com elementos demarcados da 
vivência cotidiana [...] (p.156). 

 

 Foi a partir do trabalho de campo que criamos um cenário de geração, problematização 

e crítica do conhecimento, onde o conflito entre o real e as ideias ocorreram com toda 

intensidade (COMPIANI e CARNEIRO 1993). 

Esta etapa da pesquisa foi organizada em dois momentos: no Brasil, com visitas nos 

assentamentos rurais de reforma agrária do MST nos estados de Pernambuco e do Maranhão, 

com o objetivo de conhecer e levantar dados e informações a respeito de como a escola contribui 

para a reprodução territorial desses sujeitos, ou seja, como as experiências educativas formais 

estão sendo concretizadas nesses territórios. No caso de Pernambuco, visitamos o assentamento 

Normandia, na cidade de Caruaru e no Maranhão, o assentamento Califórnia, em Açailândia. 

Optamos por aprofundar a análise sobre a escola e a dimensão educativa do MST a partir da 

experiência do assentamento Califórnia, pois, por exercer o cargo de professor na Universidade 

Federal do Maranhão (UFMA), Campus Imperatriz, tal opção exerce um papel de aproximação 

entre a instituição e o movimento social.    

O segundo momento do trabalho de campo foi no estado de Chiapas, no México, 

especificamente no Caracol Zapatista de Oventic, que teve como objetivo os mesmos da 

primeira etapa. O trabalho de campo junto ao EZLN foi realizado em duas oportunidades, a 

primeira durante o estágio sanduíche na Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 

o qual passamos 4 meses (Junho-Setembro de 2015) entre atividades acadêmicas na UNAM e 

as visitas na comunidade zapatista, e a segunda (Abril de 2016) quando fomos convidados para 

participar de uma mesa redonda no Instituto de Geografia da UNAM, cujo temática foram os 

Procesos Territoriales Rurales en América Latina. 

Ressaltamos o processo que nos levou a ter a permissão por parte dos representantes dos 

territórios zapatistas para a realização da nossa pesquisa. Ao chegar em Chiapas, nos dirigimos 

ao Caracol Oventic e fomos recebidos por um dos zapatistas responsável pela segurança do 

lugar, questionado qual seria nossas intenções na visita, assim, nos solicitaram uma carta de 

intenções para ser entregue aos representantes para decidirem sobre a permissão da pesquisa. 

Após 2 horas e meia de espera na entrada de Oventic, chegou a notícia que íamos ser recebidos 

pela Junta de Buen Gobierno e pelos promotores de educação da escola zapatista para realização 

das entrevistas, como também, a permissão de conhecer as comunidades zapatistas. 

O primeiro contato com a Junta e com os promotores da educação foi no escritório da 

representação zapatista com a presença de um dos que compõe a Junta e três promotores. 
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Destaco que todas as perguntas que fizemos, tanto para a Junta de Buen Gobierno, como para 

os promotores de educação das escolas zapatistas, tiveram que ser entregues antes para que os 

membros zapatistas pudessem ver e desenvolver respostas pré-estabelecidas. Podemos ver onde 

se deram as entrevistas na Figura 3 e 4, a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Escritório zapatista onde foram realizadas as entrevistas 

Fonte: Trabalho de Campo, Oventic, Chiapas-México, Agosto de 2015 

Figura 4: Sala de formação continuada dos promotores da educação zapatista 
onde foram realizadas as entrevistas com os mesmos 

Fonte: Trabalho de Campo, Oventic, Chiapas-México, Agosto de 2015 
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Para complementar todas as teorias e o desenvolvimento analítico desde o referencial 

teórico, foram realizados levantamento de dados e informações dos arquivos dos movimentos 

em questão. Junto ao MST fomos na secretaria e no centro de formação do movimento na cidade 

de Caruaru/PE, nessa etapa da pesquisa, a representante do movimento repassou vários 

documentos e livros com coletâneas de textos para formação dos professores das escolas dos 

assentamentos e acampamentos. Podemos observar momentos desse processo nas imagens 5 e 

6: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Militantes do MST no Centro de Formação 

Fonte: Trabalho de Campo, Caruraru/PE, Julho de 2016 

Fonte: Trabalho de Campo, Caruraru/PE, Julho de 2016 

Figura 6: Formação Política dos Militantes do MST no Centro de Formação 
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 Foi a partir dos trabalhos de campo que realizamos as entrevistas e os levantamentos de 

dados junto aos movimentos sociais aqui analisados. Para melhor exemplificar, definindo os 

objetivos de cada etapa e especificando cada agente que participou da investigação, elaboramos 

os Quadros 1 e 2: 

 

 

 

Agentes Instrumento Objetivo 

Junta de Buen Gobierno Entrevista Semiestruturada 

Conhecer a dinâmica 
organizativa dos territórios 
zapatistas e como se deu a 
implementação da escola, 
seu funcionamento e sua 
importância para a Junta e 
para os territórios. 

Promotores da Educação Entrevista Semiestruturada 

Conhecer o funcionamento 
da escola, como se 
desenvolve as aulas e os 
conteúdos vistos pelos 
alunos; como se deu a 
formação deles enquanto 
promotores.  

Estudantes Entrevista Semiestruturada 

Conhecer como os jovens 
zapatistas se relacionam 
com a escola, qual a 
importância desta para com 
o desenvolvimento deles 
enquanto zapatistas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 1: Etapas do Trabalho de Campo em Oventic, Chiapas 

Fonte: Trabalho de Campo (2015-2016) 
Orgnizador: Autor 
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Agentes Instrumento Objetivo 

Representante do 
movimento em Caruaru/PE Entrevista Semiestruturada 

Conhecer como o MST vem 
se organizando em relação 
as escolas nas áreas de 
assentamentos e suas 
práticas educativas dentro 
do paradigma da educação 
do campo. 

Representante do 
movimento em 
Açailândia/MA 

Entrevista Semiestruturada 

Conhecer como o MST vem 
se organizando em relação 
as escolas nas áreas de 
assentamentos no MA. 
Como o movimento trabalha 
com a relação entre o poder 
público gestor da escola do 
assentamento e como o MST 
implementa seus 
entendimentos de educação 
nessas escolas. 

Professores  Entrevista Semiestruturada 

Conhecer como trabalham 
assuntos relacionados a 
questão agrária, conflitos no 
campo, se conhecem o 
paradigma da educação do 
campo e se participa da 
formação política do MST.  

Coordenador Pedagógico da 
Escola do Assentamento 

Califórnia  
Entrevista Semiestruturada 

Conhecer o funcionamento 
pedagógico da escola, seu 
projeto político pedagógico, 
como se dá a formação dos 
professores sobre a questão 
da educação do campo. 

Estudantes Entrevista Semiestruturada 

Conhecer como os jovens 
assistidos pela escola do 
assentamento se relacionam 
com a mesma, qual a 
importância desta para com 
o desenvolvimento deles 
enquanto integrantes do 
MST.  

Presidente da Associação 
dos Assentados Entrevista Semiestruturada 

Conhecer como se dá a 
relação entre a escola do 
assentamento e a associação 
e esta com o poder público 
local administrador da 
escola. 

 

 

 

Quadro 2: Etapas do Trabalho de Campo junto ao MST, Brasil 

Fonte: Trabalho de Campo (2014-2016) 
Orgnizador: Autor 
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Para desenvolver todo processo investigativo de forma que os conteúdos centrais se 

relacionassem, optamos por estruturar a tese em quatro capítulos, onde o primeiro intitulado 

“A formação sócio-espacial da América Latina desde o desenvolvimento geográfico desigual” 

tem como objetivo analisar o processo histórico da configuração espacial latino-americano 

desde o período colonial até a atualidade, passando pela formação dos Estado nacionais e qual 

o papel da educação nesse processo. Terminamos esse primeiro capítulo discutindo a questão 

agrária da América Latina e as políticas neoliberais voltadas para o campo. 

No segundo capítulo “Movimentos sociais na América Latina: o caminho desenhado 

na histórica e contínua luta dos ‘vencidos’”, onde o objetivo é compreender os movimentos 

sociais desde uma perspectiva da classe social, o que nos leva a fazer um resgate das diferentes 

principais teorias que analisam o movimento social enquanto categoria analítica. Outro ponto 

debatido nesse capítulo é a atuação desses sujeitos na América Latina, em especial o movimento 

indígena e camponês. 

Já no terceiro capítulo, intitulado “A luta do EZLN e MST desde sua dimensão 

educativa” temos como objetivo trazer a dinâmica dos dois movimentos sociais e suas 

experiências educativas a partir da implementação das escolas em seus territórios. Suas 

organizações territoriais e causas dos conflitos. Nesse capítulo analisamos a materialidade, a 

centralidade da pesquisa, analisamos as experiências zapatistas em Oventic e as do MST no 

assentamento Califórnia. 

No quarto e último capítulo, “A questão educativa no centro do conflito de classe”, tem 

como objetivo analisar a educação na sociedade de classe e como ela se apresenta enquanto 

campo de possibilidades para os sujeitos históricos (camponeses e indígenas) e como a relação 

com o Estado por parte desses sujeitos pode impedir o desenvolvimento da educação oficial 

implementada na escola, fazendo com que esta atenda às suas demandas e interesses enquanto 

movimentos sociais que conquistam seus territórios e (re)configuram o espaço agrário latino-

americano. 
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CAPÍTULO I – A formação sócio-espacial da América Latina desde o desenvolvimento 
geográfico desigual 

 
 

 O entendimento sobre a composição da América Latina, a princípio, teve uma 

importância quase que exclusivamente geográfica (a partir de sua localização), se referia a todos 

os países independentes, ao sul do rio do Bravo e que falam idioma derivado do latim (espanhol, 

português e francês). Assim, as únicas características, até então predominantes entre os países, 

eram suas localizações no hemisfério ocidental e a origem de suas línguas. 

 Atualmente, a América Latina possui um significado maior que sua localização e seus 

idiomas, destaca-se mais as similaridades entre os países latino-americanos que suas diferenças. 

A “solidez” regional pode ser considerada bem maior, a partir da independência dos países, do 

que os que unem os países da África, Ásia e Europa. Como por exemplo, os limites entre os 

Estados da América Latina, ainda que houvesse conflitos entre eles, como também entre países 

latino-americanos e outros9, houve poucas mudanças na sua organização territorial.  

A geograficidade latino-americana, o seu processo histórico de formação do que 

entendemos, hoje, por América Latina é marcada por (des)caminhos sociais que representam o 

próprio desenvolvimento do capitalismo na região em suas diferentes etapas, desde o comercial 

ao financeiro. Segundo Bulmer-Thomas (2010), a experiência colonial foi decisiva em compor 

os destinos econômicos e políticos das novas repúblicas depois da independência, assim, o 

padrão do desenvolvimento do século XIX, baseado na exploração das riquezas naturais pelos 

países industrializados, reforçou uma sensação de compartir algo em comum do passado entre 

os países.  

 Esse desenvolvimento do capitalismo que, ao mesmo tempo criou as condições para o 

surgimento dos Estados Nacionais latino-americanos, estabeleceu, como não poderia deixar de 

ser, relações contraditórias e excludentes estabelecendo em seu tecido social conflitos, muitos 

deles históricos, desde o processo de colonização, como no caso dos povos originários, como 

também novas conflitualidades, em especial a questão da terra e dos camponeses. Assim temos, 

como exemplo de conflitos na América Latina, a luta dos Mapuches no Chile, dos Cocaleiros 

em Xapare/Bolívia, o caso dos Sem-terra no Brasil, dos zapatistas de Chiapas no México, o 

levante popular de Oaxaca/México, o levante indígena no Equador, a luta pela água em 

Cochabamba/Bolívia, os afrodescendentes com seus palenques na Colômbia, a luta pela 

                                                            
9 Destacamos o conflito da Guerra do Pacífico, entre 1879 e 1883, (como conflito entre países da América Latina) 
entre o Chile e as forças conjuntas da Bolívia e Peru; e a Guerra das Malvinas, conflito entre a Argentina e o Reino 
Unido Inglaterra, ocorreu de 2 de abril a 14de junho de 1982. 
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demarcação de terras dos indígenas brasileiros, os piqueteiros na Argentina, o conflito entre os 

brasiguaios10 e os carperos na região fronteiriça entre Brasil e Paraguai, entre diversas outras 

lutas. Assim, segundo Tramontani Ramos: 
 

A emergência desses protagonistas e de uma outra variedade de movimentos 
e conflitos sociais na América Latina, nos obrigam a considerar as distintas 
territorialidades como componentes fundamentais das dinâmicas sociais. 
Compreender a emergência desses movimentos significa compreender a 
dinâmica das diferentes territorialidades e isso significa apreender as relações 
de poder que se estabelecem entre os protagonistas e as formas pelas quais 
cada sociedade se constitui enquanto tal, através da construção dos seus 
próprios territórios (2013, p.17) 

 

A conflitualidade social como possibilidade de compreender a dinâmica social da 

América Latina, é analisar toda sua processualidade a partir do próprio desenvolvimento do 

capitalismo na região. Com o capitalismo veio todo um aparato político, social, jurídico e 

ideológico que desconsiderou e, consequentemente, desarticulou os modos de vida dos povos 

originários, quando a lógica urbana passou a ser a ordem sócio-espacial e que toda uma rede 

passou a se organizar, juntamente com os latifúndios e a exploração dos recursos naturais 

(idem). Assim, a autonomia dos povos originários, seus territórios, sua cultura, economia e 

política foram profundamente violentadas e, nesse contexto, reinventadas. 

 A complexidade e diversidade social da América Latina é tal qual ao contraste da sua 

própria geografia, desde o altiplano de rica vegetação, ao deserto e as costas tropicais. A 

pluralidade latino-americana também se apresenta nas teorias apresentadas para o 

desenvolvimento da região, desde as desenvolvidas pela Comissão Econômica para América 

Latina e Caribe (CEPAL)11, passando pela Aliança para o Progresso, do Estruturalismo à Teoria 

da Dependência, assim como seus projetos de integração, como o Mercado comum do Sul 

(Mercosul), a Área de Livre Comércio das Américas (ALCA), a Aliança Bolivariana para os 

                                                            
10 A pesar do termo estar vinculado, em sua origem, com os brasileiros pobres que após a construção da 
hidroelétrica de Itaipu não conseguiram estabelecerem-se no Paraguai, voltaram para o Brasil, na década de 1980 
e inseriram-se na luta pela terra na região junto ao Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, como afirma Fabrini 
(2012). No entanto, atualmente, o termo brasiguaio está relacionado aos brasileiros ou descendentes destes que 
migraram para o Paraguai e que hoje são donos de grandes propriedades rurais, principalmente latifúndios que 
produz soja.   
11 A Comissão Econômica para a América Latina (CEPAL) é um organismo dependente da Organizações das 
Nações Unidas responsável pelo desenvolvimento da região. Foi estabelecida pela resolução 106 (VI) do Conselho 
Econômico e Social, de 25 de fevereiro de 1948, e começou a funcionar nesse mesmo ano. Mediante a resolução 
1984/67, de 27 de julho de 1984, o Conselho decidiu que a Comissão passaria a se chamar Comissão Econômica 
para a América Latina e o Caribe. Foi fundada para contribuir ao desenvolvimento econômico da América Latina, 
coordenar as ações encaminhadas à sua promoção e reforçar as relações econômicas dos países entre si e com as 
outras nações do mundo. Posteriormente, seu trabalho foi ampliado aos países do Caribe (Disponível em 
http://www.cepal.org/pt-br/about , acessado em 23/06/2016). 
 

http://www.cepal.org/pt-br/about
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Povos da Nossa América – Tratado de Comércio dos Povos (ALBA-TCP), a União das Nações 

Sul-americanas (UNASUL) e projetos de integração de sua infraestrutura como é o caso da 

Iniciativa de Integração da Infraestrutura Regional Sul-americana (IIRSA). 

 Assim, analisar a América Latina é compreender, ao longo da história, a sua formação 

espacial, sua inserção na Divisão Internacional do Trabalho, de suas diferentes políticas de 

desenvolvimento para região e, principalmente, os conflitos sociais gerados, em especial, a luta 

dos movimentos sociais do campo latino-americanos. 

 Esse entendimento perpassa por uma leitura ampla, onde a multiescalaridade e a 

multidimensionalidade tem um papel fundamental na concepção do espaço-poder latino-

americano, dando, assim, uma análise pautada na totalidade dos conflitos sociais aqui 

estudados.  

 

1.1 Formação do espaço latino-americano: uma herança maldita 

 O que hoje entendemos por América Latina teve seu desenvolvimento vinculado, 

diretamente, com a dinâmica do capital internacional, desde a expansão comercial promovida 

no século XVI, ou seja, desde o capitalismo nascente. Assim, podemos destacar dois períodos 

da região latino-americana, o primeiro enquanto Colônia produtora de metais preciosos e 

gêneros exótico que, segundo Marini (1991), “contribuiu com o aumento de fluxo de 

mercadorias e a expansão dos meios de pagamentos que permitiram o desenvolvimento do 

capital comercial e bancário na Europa” (p. 110). Essa relação sustentou o sistema 

manufatureiro europeu, criando as condições necessárias para a criação da grande indústria. 

 O segundo período é a revolução industrial que, na América Latina, corresponde ao 

período de independência política das colônias nas primeiras décadas do século XIX12, que 

desenvolveram-se à base do crescimento populacional e do fortalecimento administrativo 

desenvolvido durante a colônia e, consequentemente, a partir da independência, estabelecendo 

relações com a Inglaterra. 

 No entanto, as relações entre a Inglaterra e América Latina é anterior a emancipação 

latino-americana. Pois como afirmam Beyhaut e Beyhaut (2010):  
 

Ya desde la paz de Utrecht y el tratado de Methuen, Inglaterra había ido 
obteniendo las concesiones que su progeso económico le permitía imponer a 
los imperios hispano y lusitano. El monopolio de la trata de negros, la 

                                                            
12 Os primeiros países a deixarem de ser Colônias foram o Haiti (1804), Colômbia (1810), México (1810), Paraguai 
(1811), Venezuela (1811, deixando de ser colônia da Espanha, no entanto, passou a fazer parte da Grã-Colômbia) 
e Argentina (1816).  
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autorización de arribo de los navíos de permiso y otras facilidades otorgadas 
a su comercio, fortalecieron la política que surgió de su interés por los metales 
preciosos de las Indias, obtenidos al principio por los ataques de sus corsarios 
y um intenso contrabando. Poco a poco los comerciantes y políticos ingleses 
empezaron a apreciar los posibles beneficios de uma apertura total del 
comercio de estas regiones y hasta de uma eventual sicesión de los viejos 
amos. Desde la emancipación de las colonias inglesas de América del Norte 
hasta casi um siglo después, Inglaterra disfrutó de las ventajas de su desarrollo 
industrial que le permitió beneficiarse intensamente del libre cambio, sin 
prejuicio de emplear em ciertas ocasiones procedimentos más directos de 
intervención (p.17 grifo nosso). 

     
No caso específico do Brasil, a influência inglesa baseou-se em dois elementos, o 

primeiro foi a chegada de toda coroa portuguesa ao Brasil, em 1808, a partir da ameaça invasora 

napoleônica, o que garantiu a abertura dos portos brasileiros às mercadorias inglesas, e o 

segundo elemento de influência britânica foi a presença do seu representante, no território 

brasileiro, o lord Strangford, o qual passou a desempenhar um importante papel na política 

regional (idem).   

A relação da América Latina com o capitalismo central, no período da revolução 

industrial, está calcada na própria conjuntura política espanhola a qual perdia seu poder político 

junto as grandes potências europeias, devido a sua política econômica, que não potencializou a 

burguesia nacional, desconsiderando, assim, sua importância para o desenvolvimento da 

economia. Outro elemento foi o seu modelo de sistema colonial, que tinha como característica 

uma política de descentralização, no sentido de que as colônias possuíam poder e espaço 

político para construir um poder administrativo “criollo”13. Assim, como a economia da 

metrópole espanhola, ainda estava alicerçada na produção agrícola e a economia de suas 

colônias também estavam pautadas na produção de alimentos, a metrópole espanhola 

negligenciou, politicamente, principalmente no reinado de Habsburgo, seus territórios 

americanos. Em consequência, o poder criollo estabelece, em certa medida, negociações com a 

Inglaterra, o que garantiu, com o passar dos anos, o fornecimento de alimentos para a 

consolidação da revolução industrial neste país.  

Na tentativa de reestruturar política e economicamente a Espanha, em 1759, após a 

guerra da sucessão espanhola, o rei Carlos III adota uma série de medidas focando a 

modernização do Estado espanhol, as quais influenciaram, por completo, a dinâmica sócio-

política das colônias hispano-americanas. 

 

                                                            
13 Chefes políticos locais, geralmente grandes proprietários de terras. 
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1.1.1 A reforma bourbônica e a independência das colônias hispano-americanas.  
 

Entender as causas que fizeram surgir os movimentos emancipatórios na América Latina 

parte de uma superação analítica do reducionismo lapso de sua duração e dos seus imediatos 

anos que os antecederam. Para compreender esse processo de independência latino-americana 

é necessário analisa-lo de forma mais ampla, as profundas transformações iniciadas com muita 

antecedência. Para tanto, Beyhaut e Beyhaut (2010) enumeram algumas características 

principais na declinação do colonialismo ibérico no Novo Mundo, são eles: 
 

1) La afirmación de los interesses británicos em ultramar; 
2) Los profundos câmbios em la sociedade europea, caracterizados por el 

ascenso de los sectores burgueses y el desarrollo de uma intensa atividade 
empresarial y competitiva dentro de las economia capitalistas em 
expansión; 

3) Las consecuencias del desarrollo económico europeo em la periferia, 
donde las clases altas criollas, si bien no se ciñen al modelo de las 
burguesias industruales, comparten por lo menos el culta a la riqueza; 

4) Los grandes cambios culturales determinados por la difusión del 
pensamiento ilustrado, ideologia cuya expresión latinoamericana más 
militante la constituirán las logias y sociedades secretas (p.09-10).       

 

Um dos fatores históricos, determinante para criar um cenário propício aos movimentos 

de independência, em especial no caso da colônia espanhola, foram as reformas bourbônicas 

(em 1776)14, como medidas que criaram as condições necessárias, política e economicamente 

para a independência das colônias, não em seu objetivo, mas a partir das reações a tais medidas. 

A implementação do reformismo bourbônico estabeleceu uma nova relação entre a 

colônia e a metrópole afetando diretamente a dinâmica sócio-política da região hispano-

americana. Dentre os princípios das reformas está a mudança no sistema-colonial que aumentou 

o controle territorial da metrópole para com as colônias a partir de mudanças política-

administrativas. Estas basearam-se na mudança administrativa da colônia a partir da criação das 

“intendências” substituindo as “alcaides”, que teve como objetivo principal reforçar o poder do 

Estado espanhol na América, no entanto, sem alterar os interesses das classes privilegiadas 

(LYNCH, 1996). 

Segundo Carbonari (2001): 
 

O programa Bourbônico no continente Americano intervém na organização 
territorial seja por uma questão estratégica seja por uma questão econômica e 
isto redefine o espaço [...]. Do ponto de vista político-administrativo a criação 
do Vice-reino do Rio da Prata (1776) e a instalação do Sistema Intendencial 

                                                            
14 Duas grandes medidas marcaram as reformas bourbônicas, com a criação, em 1776, do Vice-reino do Rio do 
Prata e a instalação do Sistema Intendencial, em 1787 (CARBONARI, 2001). 
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(1787) significou as maiores interferências na América da reforma bourbônica 
(p.118).    

 

As medidas bourbônicas tinham caráter tanto administrativo, quanto econômico, onde 

seu objetivo principal era a modernização da Espanha a partir da reestruturação do seu sistema 

colonial. Tal reestruturação surge na tentativa de recolocar a Espanha como potência central, já 

que a coroa espanhola vinha perdendo poder político e econômico entre as grandes potências 

europeias da época. 

Segundo Lamark (2009), os objetivos principais das reformas bourbônicas são: 
 

Maior intervenção da metrópole nas colônias; Criação de intendências, que 
substituíram os governadores e corregedores (alcaides): os intendentes eram 
administradores com amplos poderes (governamental, financeiro, militar, 
jurídico) representantes do rei nas cidades mais importantes das colônias; 
Diminuição das liberdades municipais e do poder dos cabildos, nomeação de 
peninsulares para as Audiências: o espaço político dos criollos foi reduzido.; 
Aumento de impostos; O comércio entre as colônias e outras nações continuou 
proibido: o pacto-colonial foi reforçado e o contrabando foi combatido com 
maior rigor; Proibição de industrias e atividades agrícolas que competissem 
com a metrópole (vinhedos, oliviais e têxteis); Expulsão dos jesuítas da 
Espanha e do seu império (1767), com a expropriação de seus bens: a 
Companhia de Jesus era considerada por demais internacionalista, poderosa e 
independente da Coroa, desafiando a lógica do absolutismo; Criação do Vice-
reino do Prata (atuais Argentina, Paraguai, Uruguai e Bolívia ou “Alto Peru”) 
em 1776, separado do Vice-reino do Peru por razões econômicas (aproveitar 
a posição estratégica de Buenos Aires e seu porto no escoamento da prata dos 
Andes) e de segurança (enfrentar a expansão portuguesa no Uruguai ou Banda 
Oriental). Esse medida gerou um grande desenvolvimento de Buenos Aires, 
mas a administração e defesa do novo vice-reinado dependia muito da 
produção de prata do Alto Peru, que estava em declínio (75% das despesas do 
Vice-reno vinha dos rendimentos da mineração da prata); Ampliação das 
forças militares, motivadas pela necessidade de defender o império contra 
ataques de outras potências, principalmente a Grã-Bretanha: criação de um 
núcleo de unidades regulares do exército (comando por peninsulares), 
reforçado por milícias de colonos. Os militares adquiriram privilégios 
corporativos, com tribunais especiais. Os gastos militares cresceram e 
passaram a ser a principal despesa dos vice-reinos e a maior razão dos 
aumentos dos impostos coloniais (s.p.)      

 

 Podemos considerar que as medidas oriundas da reforma bourbônica foi um novo 

período de colonização da América espanhola, na tentativa de retomar o controle político-

administrativo dos criollos nas colônias. Em consequência de tais políticas da coroa espanhola 
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gerou-se uma grande insatisfação e um maior confronto entre os criollos e os peninsulares, 

criando, assim, as condições férteis para a luta independentista15.   

 Tais reformas feitas desde a metrópole afetavam diretamente interesses locais e 

aumentavam os desejos de romper definitivamente as barreiras aduaneiras que ilhavam as 

colônias do resto do mundo (BEYHAUT e BEYHAUT, 2010). 

 Ainda segundo os autores, os resultados mais gerais da luta independentista foram: 
 

La abolición de la Inquisición, la supresión parcial del tributo indígena, las 
medidas restrictivas contra la esclavidud, la derogación – más de orden 
jurídico que social – de las normas de casta y el estabelecimiento de la libertad 
de comercio y de condiciones favorables al ingresso de inmigrantes (p.23).   

 

 No entanto, todas essas mudanças no cotidiano da vida social no Novo Mundo não 

afetaram profundamente a situação da população explorada. O processo independentista deixou 

intacto muitos privilégios sociais que evocavam o feudalismo, como também se preocupou em 

imitar as formas políticas do capitalismo liberal em pleno auge no mundo ocidental, no entanto, 

essa adoção na política américa hispânica se deu de forma superficial, sem transformações dos 

fundamentos econômicos e sociais do sistema colonial (RODRÍGUEZ O., 2005). Por isso 

devemos afirmar que houve um processo de independência sem descolonização e que tal luta 

independentista foi um levante entre os colonos contra a metrópole, sem maiores benefícios 

para a população colonizada. 

 

1.1.2 A independência do Brasil: um caso de peculiaridade 
 

Podemos considerar o caso da independência brasileira como uma peculiaridade com 

relação as características do processo de independência do restante da América Latina. 

Diferentemente dos países hispano-americanos, a presença da metrópole na colônia americana 

é mais forte, principalmente, a partir da chegada da coroa portuguesa no Brasil, em 1808, com 

a ameaça napoleônica à Lisboa, devido o não cumprimento ao bloqueio continental16.  

Com a chegada da coroa portuguesa no Brasil, instalou-se um complexo administrativo 

e militar que caracterizou-se como um elemento inovador e dinâmico na América. Em 

consequência dessa instalação, foram implementadas diversas medidas para dinamizar a 

                                                            
15 Para conhecer as principais revoltas contra as medidas adotadas na América pelas reformas bourbônicas ver 
Rodrígues O. (2005).  

16 O bloqueio continental foi uma medida napoleônica do decreto de Berlim, em 1806, para fechar os portos 
submetidos ao Primeiro Império Frances (1804-1814) aos navios da Grã-Bretanha e Irlanda.  
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economia, assim, destacamos a imediata abertura dos portos brasileiros aos navios das nações 

amigas. Outra medida importante implementada por Dom João VI foi o incentivo à indústria 

local, a partir do fim das restrições as mesmas, no entanto, tal medida não obteve um resultado 

satisfatório devido à concorrência das mercadorias europeias que chegavam ao Brasil a partir 

da abertura dos portos. 

Sobre esse período Beyhaut e Beyhaut (2010), afirmam que: 
 

[...] se registraron iniciativas importantes; se fundo, el 5 de abril de 1808, una 
“fábrica de hierro” em el cerro de Gaspar de Soares; dos años después, uma 
carta regia creó otro estabelecimiento similar en Ipanema, que empezó a 
producir hierro ocho años más tarde; se abrió el Banco de Brasil, centros de 
enseñanza técnica (Escuela Real de Ciencias y Artes y Oficios; Academia de 
Dibujo, Pintura, Escultura y Arquitetura Civil) y la Biblioteca Nacional; fue 
autorizado el funcionamiento de la primera empresa naviera de barcos de 
vapor, y un navio de este tipo navegará en Bahia em 1819. Procurando el 
fomento agrícola, se istimuló el cultivo del café y en 1818 se fundo la colônia 
de Nova Friburgo com inmigrantes suizos. Se creó el Tribunal de la Real Junta 
de Comercio y Agricultura, Fábricas y Navegación del Estado de Brasil, que 
distribuyó premios y promovió la aclimatación de plantas exóticas; se mejoró 
puertos y inició la construcción de vías de comunicación (p.26)  

    

  Como podemos observar na citação acima, a chegada da corte portuguesa no Brasil foi 

um marco no desenvolvimento da economia colonial, principalmente a partir dos incentivos às 

indústrias as quais eram impedidas de desenvolver-se devido ao embarco imposto pela 

metrópole até então.   

 Esse período de estabelecimento da corte no Rio de Janeiro marcou o processo de 

desigualdade regional a partir dos investimentos na zona centro-sul do país, principalmente 

porque o porto do Rio de Janeiro era o mais importante. Juntamente a isso, de Minas Gerais, 

São Paulo e do Rio Grande chegavam tropeiros, o que fez surgir diversas cidades comerciais 

ao longo das rotas. Ao mesmo tempo que a região centro-sul desenvolvia-se as capitanias do 

Nordeste mantiveram sua estrutura agrícola monoprodutora. 

 Vale ressaltar que em 1815, o Brasil foi promovido por lei a categoria de reino, 

declarando a existência do reino de Portugal, Brasil e Algarves. Em 1821, Dom João VI decide 

voltar à Portugal, deixando seu filho a cargo do reino brasileiro, criando assim, as condições 

para a independência. Sobre esse momento para independência Prado Jr. (1995), afirmam que: 
 

Os meses que mediam a partida de D. João à proclamação da Independência, 
período final em que se precipitaram, resultou num ambiente de manobras de 
bastidores, em que a luta se desenrolava exclusivamente em torno do príncipe 
regente, num trabalho intenso de o afastar da influência das cortes portuguesas 
(...). Resulta daí que a Independência se faz por uma simples transferência 
política de poderes da metrópole para o novo governo brasileiro. E na falta de 



51 
  

 

movimentos populares, na falta de participação direta das massas neste 
processo, o poder é todo absorvido pelas classes superiores da ex-colônia, 
naturalmente as únicas em contato direto com o regente e sua política. Fez-se 
a independência praticamente à revelia do povo; e se isto lhe poupou 
sacrifícios, também afastou por completo sua participação na nova ordem 
política. A Independência brasileira é fruto mais de uma classe que da nação 
tomada em conjunto (52-53).        

  

 Podemos constatar que o processo de independência dos países hispano-americanos e 

do Brasil foram completamente distintos, já que por um lado houve disputas e levantes entre os 

povos e os colonizadores, no caso da colônia espanhola, no Brasil o processo de independência 

foi um acordo entre a classe monárquica, sem a participação popular. 

 Sobre esse processo de independência da América Latina e evidenciando o papel dos 

líderes revolucionários, Hobsbawm (2001) 
 

Os três grandes libertadores da América espanhola, Simon Bolívar, San 
Martin e Bernardo O'Hig-gins, estabeleceram a independência 
respectivamente da "Grande Colômbia" (que incluía as atuais repúblicas da 
Colômbia, da Venezuela e do Equador), da Argentina (exceto as áreas 
interioranas que hoje constituem o Paraguai e a Bolívia e os pampas além do 
Rio da Prata, onde os gaúchos da Banda Oriental - hoje Uruguai - lutaram 
contra argentinos e brasileiros) e do Chile. San Martin, auxiliado pela frota 
chilena sob o comando do nobre radical inglês Cochrane, libertou a última 
fortaleza do poderio espanhol, o vice-reino do Peru. Por volta de 1822, a 
América espanhola estava livre, e San Martin, um homem moderado, de 
grande visão e rara abnegação pessoal, deixou a tarefa a Bolívar e ao 
republicanismo e retirou-se para a Europa. Enquanto isto, Iturbide, o general 
espanhol enviado para lutar contra as guerrilhas camponesas que ainda 
resistiam no México, tomou o partido dos guerrilheiros sob o impacto da 
Revolução Espanhola e, em 1821, estabeleceu definitivamente a 
independência mexicana. Em 1822, o Brasil separou-se pacificamente de 
Portugal sob o comando do regente deixado pela família real portuguesa em 
seu retorno à Europa após o exílio napoleônico (p.83). 

 

A diferença entre os países latino-americanos dominados pela Espanha e Portugal não 

se limitou ao processo de independência. A relação com a terra e com os povos originários 

também tinham suas particularidades. No caso das colônias espanholas, a metrópole aceitava a 

convivência com práticas e terras coletivas e comunais por parte dos índios, desde que pudesse 

ocupar as terras que lhes convinham. Já no caso do Brasil, a coroa portuguesa não aceitava as 

práticas e a posse de terras por parte dos indígenas. 

Enquanto herança colonial, o sistema de propriedade da América Latina está baseado 

no latifúndio e monocultura como forma predominante na exploração rural. Os casos mais 

representativos dessa estrutura agrária latino-americana são os latifúndios açucareiros do 

Nordeste brasileiro e as fazendas de cana-de-açúcar mexicanas, no entanto, essas últimas, 
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segundo Beyhaut e Beyhaut (2010), presentó variantes em cuanto a tener uma mayor 

autonomia y capacidad de autosuficiencia (p.62). 

A produção latino-americana baseada em produtos rurais passa a atender as demandas 

oriundas da Europa, ou seja, o mundo industrial em expansão passou a influenciar e determinar 

o dinamismo produtivo na América Latina para atender suas necessidades de desenvolvimento. 

Nesse sentido, havia uma relação perversa entre os latifundiários latino-americanos e os 

industriais europeus já que os primeiros dedicavam-se às monoculturas que a Europa 

demandava. Logo, a expansão da monocultura na América Latina significou a expansão do 

latifúndio. 

Juntamente com a expansão do latifúndio e a necessidade de fornecer os produtos vitais 

para a Europa, como também, a necessidade do mundo industrial em vender seus produtos, 

houve a necessidade de um processo de tecnificação na produção e mudanças nas formas das 

relações de trabalho latifundista, ou seja, a forma do latifúndio tradicional latino-americano 

passa a sofrer alterações. Aqui destacamos as relações de trabalho, a partir de Beyhaut e 

Beyhaut (2010): 
 

Em las zonas rurales, la desaparición legal paulatina del trabajo forzado no se 
tradujo en la brusca irrupción del trabajo assalariado, sino que llevó a formas 
intermedias y en más de un caso a modalidades encubiertas del antiguo 
sistema: sea bajo la forma de “inquilino”, como en Chile, o de 
“huasipungueros”, como en Equador (p.63).    

 

Vele ressaltar que todas essas formas de trabalho supracitadas pelos autores estavam 

vinculadas a exigências brutais de prestação de serviço nas fazendas do patrão, em troca, o 

trabalhador tinha o direito de cultivar em uma pequena parcela para a manutenção de sua 

família. Essas formas de trabalho não escondiam relações vinculadas às características do 

feudalismo europeu. 

O processo de desapropriação das terras indígenas na América Latina, a partir da 

concessão da igualdade de direitos, contribuiu, nesse período, a expansão do latifúndio na 

região. Outro elemento que contribuiu para fortalecer as relações de poder das oligarquias rurais 

latino-americanas foi o direito ao voto aos campesinos já que o voto é um elemento a mais para 

estabelecer uma maior influência, até um certo controle, na relação entre os campesinos e 

patrões. 

É nesse período pós-colonial, da recém criação dos Estados latino-americanos e suas 

relações com o mundo industrial que o latifúndio pautou sua consolidação, onde segundo 

Rodrigues O. (2005): 
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Durante este período, en América Latina el latifundio como sistema social y 
económico gozó de plena vitalidade. La complementación con las economías 
europeas y la penetración de capitales de esa procedencia bajo la forma de 
inversiones no fueron motivo para alentar un cambio de las estructuras 
amparadas en el latifundio, sino una de las razones para afirmalo (p.353).             

 

A estrutura agrária da América Latina baseia-se no processo histórico de 

desenvolvimento da região, onde diferentes elementos foram implementados a dinâmica 

latifundista, em diferentes momentos e em diferentes escalas, o que fortaleceu e garantiu a 

estruturação econômica latino-americana calcada no monocultivo agroexportador e sua relação, 

principalmente, com a Europa. 

Sobre a centralidade da questão agrária latino-americana, Traspadini (2016) afirma que: 
 

A centralidade da questão agrária na América Latina, passado e presente, é 
mais intensa do que se projeta nas ciências sociais latino-americanas 
contemporâneas, cujo foco analítico ancorado na pós-modernidade tende a 
tratar o tema das “minorias” desconectado do movimento como totalidade. 
Sociedade em redes, organização e poder nos territórios, na ideia de buscar 
novas epistemologias, desorganizam um pensar articulado e situado na 
perspectiva emancipadora, uma vez que tomam como base modificar o que se 
tem, sem com isso romper de fato com as cadeias hegemônicas do capital (p. 
113-114)  

 

Para entender a dinâmica social e econômica da América Latina é mister entender a 

questão agrária como categoria analítica, explicando assim, o histórico funcionamento do 

processo de gênese e desenvolvimento do capitalismo na região. Contudo, o próprio 

desenvolvimento do capitalismo e a criação dos Estados corroboram para entender a questão 

agrária no passado e no presente, seja na submissão dos povos originários dentro do processo 

histórico da configuração espacial latino-americano, como as dos camponeses nas próprias 

relações exploratórias do sistema capitalista na América Latina. 

É dentro dessa relação contraditória inerente do próprio capitalismo que o Estado surge 

na América Latina como algo distante das próprias nacionalidades surgidas no período da 

independência, já que as autoridades que formavam tal instituição priorizavam os interesses dos 

países europeus, em especial a Inglaterra e as antigas metrópoles. Com isso, podemos 

considerar o Estado como uma realidade à parte da nação (BONFIM, 2008). 

O papel do Estado na América Latina, segundo o autor, representa, na atualidade, o que 

representava na época colonial, quando afirma: 
 

O Estado é, ainda hoje, nos países da América Latina, o que era nos tempos 
coloniais, salvo modificações de forma, inerentes aos novos regimes políticos. 
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Noutro lugar já ficou dito, tão sucintamente como exige a rapidez desta 
análise, o que era o Estado naquele tempo – uma simples máquina de perceber 
tributos, armada com aparelhos especiais de opressão, que lhe garantiam a 
posse da presa – a ventosa e os colchetes do parasita: cobrava, coagia, prendia, 
matava; criava privilégios, defendia-os... Além disto, o Estado formava um 
corpo alheio à nacionalidade, vivendo à custa da colônia, e alimentando toda 
a metrópole. O Estado tinha como justo, exigia que a colônia o sustentasse; 
mas considerava-se – como de fato o era – um organismo à parte, com 
interesses particulares seus, e até radicalmente opostos aos interesses das 
novas sociedades. Os que o representavam agiam em nome de um poder 
estranho, independente, dominando a nacionalidade nascente, sem outras 
ligações com ela a não ser a imposição da vontade absoluta e soberana do 
governo da metrópole. As populações naturais se iam formando, e sobre elas 
a Coroa espalhara a rede dos seus funcionários, para dirigi-las. 
Abandonadas pelo Estado, sofredoras e infelizes, natural que as populações 
lhe paguem em ódio e má vontade a dureza com que são tratadas. Elas vêm as 
coisas como estas se lhes apresentam: o Estado só existe para o mal- extorquir 
e tiranizar, e o povo desconfia dele, tem-no como inimigo, quer-lhe mal; está 
sempre disposto a desobedecer-lhe, porque sabe que, dos atos e resoluções do 
poder público, lhe vêm, quase sempre, danos e opressões. E como o povo não 
é afeiçoado a abstrações, o Estado para ele é o governo; e é sobre este, 
pessoalmente qualquer que seja, que ele aplica a sua má vontade. Falta, assim, 
aos governos, o melhor das garantias de estabilidade e solidez – a indisposição 
da maioria da população contra as violências políticas e aventuras 
revolucionárias. Esta má vontade do povo com o Estado é que torna possível, 
em grande parte, as revoltas e levantes, armados pela ambição dos caudilhos 
sul-americanos. (p.156-157) 

 

 A figura do Estado na América Latina, como não poderia deixar de ser, se torna 

responsável pelos conflitos gerados na região, onde tais conflitos eram e ainda são, as respostas 

dos povos oprimidos diante políticas que visam o interesse do capital, o que caracteriza a 

história latino-americana como uma história marcada por revoltas populares na luta, 

principalmente, contra a expropriação de terras. 

 As revoltas latino-americanas iniciam-se a partir dos levantes indígenas ainda nas 

colônias, as quais duram até hoje, como por exemplo, nas selvas do Chaco argentino, no Chile 

com os Mapuches, no Brasil, dentre muitos, os Guarani Kaiowá e os Zapatistas no México. 

Durante um grande período da América, em especial até princípios do século XIX, a principal 

responsabilidade dos vice-reis era conter os levantes populares na região. 

Com a chegada dos escravos africanos houve um novo período de revoltas contra a 

estrutura posta pelo Estado e as condições de vida dos povos oprimidos da região, como afirma 

Bonfim (2008): 
 

O indígena oprimido veio juntar-se o mísero africano, o qual, apesar de sua 
docilidade afetiva, houve que rebelar-se mais de uma vez, porque o martírio 
era de vencer todas as paciências e esgotar qualquer resignação. Nas Antilhas 
e no Brasil, esses levantes foram freqüentes, e mais de uma guerra se armou 
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entre os escravos – índios e negros aliados – e senhores assistidos pelo Estado. 
Em outro capítulo, ao estudarmos os efeitos do parasitismo sobre a vida social 
das colônias, falamos longamente dessas lutas contínuas, revoltas armadas – 
lutas que ao mesmo tempo iam incompatibilizando uma parte da população 
com a outra, e com os representantes do poder, e iam desenvolvendo, em uns 
e em outros, os instintos belicosos, revoltas que mais estimulavam as ferozes 
represálias e os duros tratos das gentes da metrópole, já de si iníquas e 
insaciáveis. Mesmo sem estas revoltas, mesmo sem as lutas, a 
incompatibilidade existiria; só os maus tratos de que eram vítimas seriam 
bastantes para gerar e fazer crescer na alma desses infelizes um ódio cego aos 
tiranizadores, e aos que os garantiam. (158-159) 

 
Vale ressaltar que as revoltas contra os Estados latino-americanos não se limitavam aos 

povos oprimidos como os índios e os escravos, os próprios colonos também se rebelaram, já 

que, prendidos à fazer fortuna na América na forma de grandes proprietários rurais estes se 

viam explorados pelo Estado já que estes colonos pagavam altos impostos para manutenção de 

uma classe de funcionários privilegiados, que em quase sua totalidade eram europeus oriundos 

da metrópole. Assim, podemos afirmar que as sociedades, no novo mundo, foram fundidas a 

partir de protestos e revoltas contra o Estado e que, hegemonicamente, estavam vinculados a 

questão agrária da região. 

 
1.2 A educação na formação dos Estados latino-americanos 

 

No processo de consolidação dos Estados independentes latino-americanos, a educação 

apareceu como um importante elemento para a formação de uma base social nacional, pois, 

segundo Pinto Rodríguez (2003), “la educación fue convertida en um mecanismo de 

transformación de los antiguos subditos del monarca espanol en leales y eficientes patriotas” 

(p.24). A educação na América Latina desempenha, desde o período de independência dos 

Estados, um papel de corroborar com os interesses da classe dominante e defender, assim, seus 

interesses, já que, formava uma sociabilidade favorável de caráter nacionalista. 

 O investimento político na educação nos Estados da América Latina, recém 

independentes, veio como medida para solucionar um problema encontrado na população, a 

falta de preparação para sustentar social e politicamente um país, mas principalmente, a falta 

de preparo para o trabalho. Assim, a educação se tornou uma via para o progresso, a partir de 

sua importância prática e moralizadora, transformando o povo em bons trabalhadores e criando 

uma população educada e culturalmente capaz de sustentar a soberania do poder e passá-la aos 

seus representantes políticos, dando legitimidade aos governos. 
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A educação nesse período contribuiu para criar uma população com novos valores, os 

quais abandonava o caráter colonial para criar valores republicanos, impulsionando o 

desenvolvimento das pátrias latino-americanas. Segundo Pinto Rodríguez (2003):  
 

La educación también fue vista como una posibilidad destinada a consolidar 
el Estado y crear conciencia nacional. De alli el interes de las autoridades por 
impulsar tempranamente su desarrollo [...] La educacion, se decia mas 
adelante, ayuda a controlar las pasiones y a imponer el dominio de la razon. 
No hay posibilidad de gobernar a los hombres por otra via que la de la 
educacion (p.113-114).  

 

 É por via da educação que o Estado disciplinava e ordenava a população. A educação 

imporia assim a lógica da modernidade de século XIX associada a uma ideia de pátria e de 

cidadãos obedientes ou leais. Vale destacar que a educação, desde os tempos coloniais, era 

considerada como um excelente meio para transformar os povos nativos latino-americanos. 

Partia-se do princípio de que a partir da educação e, consequentemente, do “processo 

civilizatório” desses sujeitos, favorecia a ocupação e dominação dos seus territórios. Ainda 

segundo o autor, se recorreu a quatro tipos de recursos para consolidar o Estado independente: 

os meios jurídicos, a educação, a incorporação de uma nova população capazes de introduzir 

elementos capazes de impulsionar o desenvolvimento da pátria e a formação da memória 

histórica. 

A educação é erguida com o fim de atendê-lo nos marcos opressores do dever ser. Nas 

palavras de Mészáros (2005):  
 

A educação institucionalizada, especialmente nos últimos 150 anos, serviu – 
no seu todo – ao propósito de não só fornecer os conhecimentos e o pessoal 
necessário à máquina produtiva em expansão do sistema do capital, como 
também gerar e transmitir um quadro de valores que legitima os interesses 
dominantes, como se não pudesse haver nenhuma alternativa à gestão da 
sociedade, seja na forma “internalizada”, (isto é, pelos indivíduos 
devidamente “educados” e aceitos) ou através de uma dominação estrutural e 
uma subordinação hierárquica e implacavelmente impostas. (p. 25) 

 
A educação teve um papel primordial na consolidação dos Estados latino-americanos, 

de criar uma base social que garantiu a reprodução dos governos recém-criados. 

 Cumprindo o seu papel enquanto aparelho ideológico do Estado (ALTHUSSER, 1989) 

a educação, na instituição escolar, cumpriu e vem cumprindo seu objetivo em contribuir na 

manutenção das relações produtivas. Pois, ainda segundo o autor, a reprodução das relações de 

produção é assegurada: 
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[...] em grande parte, pelo exercício do poder do Estado nos aparatos do 
Estado, no aparato (repressivo) do Estado, por uma parte, e nos aparatos 
ideológicos do Estado por outra (p.192). 

 
 Considerando a escola como parte do aparelho ideológico do Estado, esta contribui para 

a reprodução e construção da ideologia da classe dominante, ou seja, da ideologia da sociedade, 

já que, segundo Marx (1976) “Os pensamentos dominantes são apenas a expressão ideal das 

relações materiais dominantes concebidas sob a forma de ideias e, portanto, a expressão das 

relações que fazem de uma classe a classe dominante” (p.55). Logo, podemos considerar que a 

educação desenvolvida nas escolas desde uma perspectiva humana é totalmente danosa, no 

entanto, na perspectiva do sistema dominante do capital, essa mesma escola é um bem para 

garantir sua reprodução. 

 A partir do século XIII desenvolve-se o período conhecido como Despotismo 

Esclarecido17, que implementa o modelo e o conceito de educação pública, gratuita e 

obrigatória e, é assim que nos finais do século XIII e início do século XIX, na então Prússia, 

nasce o modelo de educação e escola que conhecemos hoje. 

 O modelo da escola prussiana surge com o objetivo de impedir a propagação da 

Revolução Francesa, tendo como alguns fundamentos os princípios do Iluminismo que 

direcionava algum tipo de satisfação popular, no entanto, garantindo a manutenção do regime 

absolutista. 

 Esse modelo de escola desenvolvida na Prússia tem como base a divisão de classes e 

castas, onde sua estrutura fomenta uma forte disciplina, obediência e o regime autoritário. 

Assim, esse modelo de escola chega ao seu principal objetivo que é a formação de um povo 

dócil obediente que pudesse se preparar para as guerras.        

É com o discurso de garantir o acesso da educação para todos elevando a bandeira da 

igualdade que, a partir da segunda metade do século XIX, adota-se nos países da América 

Latina o modelo prussiano de escola, que, a partir de suas características e objetivos contribuiu 

para a implementação dos Estados latino-americanos a partir da criação de um corpo 

populacional obediente aos interesses hegemônicos buscando perpetuar os modelos elitistas e 

a divisão de classes. 

                                                            
17 É uma expressão que designa uma forma de governar característica da Europa continental da segunda metade 
do século XVIII, que embora partilhasse com o absolutismo a exaltação do Estado e do poder do soberano, era 
animada pelos ideais de progresso, reforma e filantropia do Iluminismo. Ou seja, havia, por um lado, uma ruptura 
parcial com a tradição Medieval, mas, por outro, não eram aceitas todas as ideias do Iluminismo, com a definição 
entre a combinação desses diferentes ideais e a sua concretização pertencendo ao próprio déspota (Disponível em: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Despotismo_esclarecido , acessado em: 03/08/2016). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Despotismo_esclarecido
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A escola nasce, assim, dentro do positivismo e em uma economia industrial, portanto, 

busca obter os maiores resultados observáveis com o menor esforço e investimento possível, 

aplicando fórmulas científicas e leis gerais. Assim, a escola era a resposta ideal à necessidade 

de trabalhadores e os mesmos empresários industriais, do século XIX, financiaram a 

escolarização obrigatória através de suas fundações. 

As escolas não só serviriam para criar uma população obediente ao Estado, como 

também seriam os espaços onde os filhos dos trabalhadores ficariam durante as jornadas de 

trabalho dos pais, ao mesmo tempo, criavam-se futuros operários capazes de trabalhar nas mais 

diversas funções. 

Desde então as escolas vêm cumprindo esse papel, o de criar trabalhadores úteis ao 

sistema e uma ferramenta útil para que a cultura e a ideologia se mantenha e repita-se, o que 

significa conservar a estrutura societária. 

Podemos afirmar que a escola, enquanto parte integrante da estrutura dos Estados latino-

americanos, ajudou e vem ajudando a perpetuar e implementar seus interesses ao longo de sua 

história, desde da sua institucionalização, até os dias atuais, afirmando suas políticas enquanto 

caminho a ser percorrido pela sociedade para chegar ao desenvolvimento da nação.        

 Logo, em diferentes momentos históricos dos Estados latino-americanos, a escola vem 

reproduzindo os diferentes discursos desenvolvimentistas oficiais com objetivo de naturalizar 

tais caminhos políticos e econômicos adotados pelos Estados. 

 

1.3 As políticas para o desenvolvimento da América Latina  

A América Latina, como vimos, passou por diferentes momentos políticos que 

condicionaram sua formação sócio-espacial. Esse processo é marcado pela formação de um 

tecido social caracterizado pela exclusão, do processo de distribuição da riqueza, da classe 

trabalhadora, tanto dos núcleos urbanos, mas principalmente, do campo a partir da estrutura 

econômica agroexportadora. 

Essa composição social alicerçada no abismo social entre as classes fez com que 

diferentes teorias fossem desenvolvidas para explicar e buscar soluções para tal realidade 

regional, em especial a partir da década de 1950, com a criação da Comissão Econômica para 

América Latina e Caribe (CEPAL), em 1948.  

Até os anos anteriores da grande depressão de 1929, as economias dos países da 

América Latina eram, eminentemente, orientadas a exportar produtos primários aos mercados 

europeus e estadunidense. A partir dos anos seguintes à crise de 1929 e dos anos de guerra 
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subsequentes, os Estados latino-americanos passaram por uma reestruturação de ordem 

produtiva, a partir do processo de industrialização conhecido por substituição das importações. 

Os (des)caminhos da América Latina, tomando como centralidade a terra e o trabalho, 

como também o desenvolvimento da produção de mercadorias, este para garantir a valorização 

do capital, sempre estiveram vinculados ao próprio processo de desenvolvimento e 

mundialização do capitalismo, em sua organização territorial, ou seja, a Divisão Internacional 

do Trabalho (DIT). Nesse sentido, segundo Traspadini (2016), podemos identificar quatro fases 

de participação latino-americana na divisão internacional do trabalho: 
 

1ª. fase (XV-XVIII): mercantilista-colonial. A terra e o trabalho na América 
Latina constituíram-se no conteúdo das anexações coloniais de um processo 
gestado desde fora que constitui situações desiguais para dentro, mas que 
engloba, desde seu nascimento, uma única situação: a reprodução ampliada 
do capital. A origem do processo desigual e combinado engendrado pela 
consolidação de estruturas sociais internas desiguais, demarcadas pela 
centralidade dos grandes proprietários de terra, donatários nas colônias, na 
expansão europeia pela guerra de conquista.  
2ª. fase (XVIII-XIX): capitalismo concorrencial-nascimento do capitalismo 
dependente. São refeitas na América Latina, formas que não modificam o 
conteúdo desigual anteriormente produzido. As independências, o nascimento 
dos estados nacionais, o fim do tráfico de escravos e a consolidação das 
soberanias formais instituem novos processos dentro de uma mesma lógica de 
produção de acumulação originária de capital para o mundo.  
3ª. fase (meados do século XIX e início do XX): imperialismo–capitalismo 
dependente. América Latina seguirá funcional à lógica de produção de valor 
mundial, sob a tônica da exportação de capitais e da partilha do mundo entre 
os grandes capitais financeiros e suas potências nacionais sedes. Processo 
categorial detalhado por Lênin, “Imperialismo fase superior do capitalismo”, 
2012.  
4ª fase (1970 em adiante): nova fase do imperialismo-intensificação do 
capitalismo dependente. América Latina, majoritariamente urbana e com 
trabalho vinculado ao setor serviços, segue forte como exportadora de 
matérias-primas e produtos semielaborados sob a tônica do capital industrial 
no campo (p. 135-136). 

 

Independente da forma que essas quatro fases, relatadas pela autora, se apresentem na 

dinâmica geral de acumulação e reprodução do capital, a terra e o trabalho permanecem como 

centralidade na América Latina ante sua função social no atual sistema-mundo.  

Com o fim da segunda guerra mundial as nações hegemônicas impuseram às nações 

latino-americanas um novo modelo socioeconômico e político a partir da divisão internacional 

do trabalho (DIT). Assim, segundo Machado (1999): 
 

[...] O capitalismo mundializado passou a aplicar novos mecanismos de 
apropriação do excedente periférico pela via das empresas transnacionais e do 
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sistema financeiro especulativo, aliando-se às burguesias emergentes locais 
(p.01).       

 

A análise das economias dos países na relação centro-periferia, a partir do processo de 

industrialização dessas economias no pós-guerra, denominou os países latino-americanos como 

países subdesenvolvidos, a partir da sua inserção no sistema-mundo e especialmente desde o 

seu grau de industrialização.  

A relação centro-periferia passa a nortear as análises para o 

desenvolvimento/subdesenvolvimento da América Latina o que levou, a partir da tentativa de 

superar o então modelo da DIT, a formulação de uma economia estruturalista que tinha o 

objetivo, segundo Preston (1999, p.217), “[...] modelar de manera realista las economías 

locales, de modo que los gobiernos pudieran planear eficazmente o desarrollo nacional”.  

Podemos considerar, segundo Frank (1967), que o subdesenvolvimento foi e ainda é 

gerado pelo mesmo processo histórico que também gera o desenvolvimento econômico, ou seja, 

o desenvolvimento do próprio capitalismo. Assim, é justamente a história do posicionamento 

das colônias e das regiões subdesenvolvidas dentro do processo de expansão do capitalismo 

industrial que explicaria a atual contradição entre os países considerados como 

subdesenvolvidos e os de economias avançadas.  

Nesse sentido, os governos latino-americanos reagiram de forma defensiva iniciando 

um programa de industrialização para a substituições de importações, ou seja, os produtos 

comprados no estrangeiro, a partir de então, passaram a serem produzidos localmente. 

O processo de industrialização latino-americana, mais do que uma política econômica 

dos governos, era uma tentativa de ir de encontro ao posicionamento da América Latina na DIT, 

onde esta limitar-se-ia ao fornecimento de gêneros agrícolas aos países centrais, mantendo seu 

lugar histórico no sistema-mundo, a qual sua estrutura produtiva hegemônica, monoprodução 

em latifúndios, condicionava seu grau de importâncias nas relações entre as nações. 

Os países latino-americanos, ao iniciarem seus processos de industrialização, a partir 

dos anos de 1930, consolidam uma estrutura urbano-industrial dependente que não foi capaz de 

destituir a agricultura do plano geral da função da América Latina na produção e reprodução 

ampliada do capital. 

De acordo com Traspadini (2016) é através da modernização conservadora que o 

esvaziamento do campo (genocídios dos povos originários e, posteriormente, o êxodo rural) 

delimitou o teor da luta de classes na América Latina, uma vez que na composição geral da 
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produção da mercadoria, o êxodo rural e a pauperização do trabalhador do campo, conformaram 

uma estrutura urbana completamente distinta do que ocorreu nas economias centrais.   

A ideia de desenvolvimento da América Latina foi associada a noção de progresso a 

uma sucessão de mudanças que iam do “rural” ao “urbano”, da agricultura à indústria, do 

tradicional ao moderno, do atrasado ao prospero. De tal forma que, sob esse prisma, o processo 

de transformação estrutural significou tanto o crescimento de setores industriais como a 

urbanização da vida moderna e, concomitantemente, a desvalorização da questão rural que 

passou a ocupar um lugar residual no desenvolvimento (HERRERA-JARAMILLO, 2011). 

O processo de industrialização baseado no desenvolvimento dos setores industriais que 

permitisse superar os problemas identificados pela teoria centro-periferia de Prebisch18 (1968, 

1973, 1978, 1987), onde considerava a relação centro-periferia para explicar o 

subdesenvolvimento da América Latina, que segundo o autor: 
 

El sistema global no era un mercado uniforme, con productores y proveedores 
que establecían libremente contratos mutuamente beneficiosos, sino que, de 
hecho, estaba dividido en economías centrales poderosas y economías 
periféricas relativamente débiles (1999, p.219).  

 

A especialização internacional da economia foi questionada por determinar as regiões 

subdesenvolvidas ao papel de fornecedores de matéria prima, sendo prejudicadas, 

progressivamente, pela deterioração dos termos de troca associados às suas condições 

estruturais debilitantes. Essa tendência deve-se ao nível de desenvolvimento alcançados pelas 

economias centrais se sustentarem sobre a manutenção da disparidade em relação aos países 

periféricos, para os quais, os países industrializados estabelecem medidas protecionistas para 

seus produtos manufaturados, enquanto os preços das matérias primas exportadas pela periferia 

perdem valor proporcionalmente ao aumentar seu volume. 

Observando o comportamento histórico da economia da região, os estruturalistas da 

CEPAL, descobre que o caráter da atividade primário-exportadora da América Latina que atua 

como economia base em conexão direta com as metrópoles europeias. Baseando-se nos 

planejamentos teóricos que aportam uma nova explicação ao subdesenvolvimento, o 

estruturalismo busca elaborar uma solução a situação periférica da região mediante o 

desenvolvimento de um processo de industrialização protegido por barreiras fiscais que 

permitiria diminuir a vantagem técnica do centro do sistema-mundo. Desta maneira, se propôs 

transformar o modelo de crescimento periférico desde um “desenvolvimento para fora”, 

                                                            
18 Para melhor explicação e compreensão sobre a teoria de Raúl Prebisch ver Couto (2007). 



62 
  

 

baseado na expansão das exportações, para um “desenvolvimento para dentro”, baseado na 

ampliação da produção industrial para satisfazer o aumento da demanda interna deste tipo de 

produtos.   
O modelo de industrialização para substituição das importações, elaborado pela 

CEPAL, tinha como objetivo fomentar o progresso técnico e o aumento da demanda interna, o 

qual implicava o estabelecimento de medidas de corte keynesiano19, como aumentar os salários 

dos trabalhadores e entregar-lhes maior cobertura social, para gerar a confiança necessária e as 

condições para o consumo. No entanto, os efeitos previstos de redução do desemprego e de 

melhora das finanças nacionais e da balança comercial, não visualizaram uma série de 

problemas que mantiveram a dependência econômica devido a necessidade de importar 

tecnologia dos países centrais, obrigando-os a utilizar os lucros de toda exportação nestas 

compras ou contraindo dívidas, entre outras problemáticas de corte social e político que fizeram 

fracassar, a princípios dos anos 1960, este modelo de industrialização de substituição de 

importações.  

O processo de industrialização dos países da América Latina garantiu, em certa maneira, 

substituir bens de importação, no entanto, não garantiu a ruptura da lógica produtiva desses 

países, em especial para o mercado global, onde estes continuaram tendo a economia primária 

como base nos produtos voltados à exportação, ou seja, a produção de gêneros alimentícios 

continua como principal elemento da política econômica destes países.  

A partir dos problemas apresentados pelo estruturalismo e em seus resultados ao ser 

colocado em prática, surge um novo enfoque de análise denominado como “teoria da 

dependência”, a qual mantém a explicação estruturalista acerca das causas do 

subdesenvolvimento: as relações de poder e de exploração subjacente a desigualdade que existe 

entre as distintas regiões, na qual os países industrializados têm uma responsabilidade histórica 

no posicionamento subordinado das economias subdesenvolvidas. Esta teoria insiste, na 

contraposição a teoria da especialização internacional, que a lacuna de disparidade entre as 

regiões desenvolvidas, estas produtoras e exportadoras de produtos manufaturados e as 

subdesenvolvidas, produtoras e exportadoras de matérias primas e alimentos, tendem a ampliar-

se constantemente, em detrimento das economias vulneráveis e cada vez mais dependentes. 

                                                            
19 Segundo Harvey (2007), em sua obra “Breve história do Neoliberalismo” ele afirma que as políticas 
orçamentárias e monetárias geralmente chamadas “keynesianas” foram amplamente aplicadas para amortecer os 
ciclos econômicos e assegurar um pacto pelo emprego. Em regra geral, se defendia um “compromisso de classe” 
entre o capital e a força de trabalho como garantia fundamental da paz e da tranquilidade no âmbito doméstico. 



63 
  

 

 Entendendo a centralidade do âmbito econômico-produtivo na construção dos processos 

sociais, esta teoria evidencia a necessidade de considerar todas as esferas em que a dependência 

se expressa, principalmente, na dependência política e cultural, devendo ser igualmente 

atendidas nas propostas de solução a condição de atraso latino-americano. A teoria da 

dependência adquiriu a categoria de projeto político, envolvendo a participação do Estado no 

papel preponderante para redistribuir as riquezas e gerar as políticas que permitiriam melhorar 

as condições técnicas e sociais necessárias para alcançar um nível autônomo de 

desenvolvimento. Para tanto, isto implica profundas reformas institucionais e estruturais com 

objetivo de modificar os vínculos económicos, políticos e culturais tanto internos, entre classes 

sociais, como externa, expressada nos relacionamentos específicos que historicamente tem 

estabelecido as economias centrais com cada economia periférica, recomendando, como afirma 

Preston (1999): 
 
 

[...] el estabelecimeinto de barreras comerciales, controles a las empresas 
multinacionales y la formación de zonas comerciales regionales, de manera 
que los gobiernos nacionalistas pudieran perseguir metas de desarrollo 
nacional. No es casualidad que, al calor de estos debates teóricos, en la región 
se intensificaran los procesos de reforma agraria y se nacionalizaran recursos 
primarios estratégicos, hasta entonces en manos de empresas europeas o 
norteamericanas (p.236).  

 

É durante esse período e influenciado pelas ideias da teoria da dependência que na região 

se intensificaram os processos de reforma agrária e se nacionalizaram os recursos primários 

estratégicos, até então no controle das empresas europeias ou estadunidense. 

Vele ressaltar que a teoria da dependência possui diferentes linhas de desenvolvimento 

teórico onde os teóricos Ruy Marini, Theodonio Dos Santos e Fernando Henrique Cardoso são 

os expoentes das vertentes dessa teoria, onde, resumidamente, baseia-se se é ou não possível e 

como realizar um processo de industrialização da economia em países na condição de 

dependência.  

Segundo Leite (2008), embora, por vezes, homogeneamente, se enfatize que a tese 

central da teoria da dependência “afirma que os países dependentes são espoliados pelos países 

dominantes, que se apropriam do excedente gerado nos primeiros através de métodos violentos 

(período colonial) e atualmente através do comércio, das relações de troca, do capital financeiro, 

etc., gerando o subdesenvolvimento” (Sardroni, 1996: 410), a verdade é que essa teoria 

caracteriza-se por ser uma construção intelectual heterogênea. Grosso modo, podem ser 

distinguidas duas versões da teoria da dependência: uma representada pelas formulações de 

Fernando Henrique Cardoso, cujo trabalho de base foi escrito em parceria com Enzo Faletto 
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(Cardoso e Falleto, 1973), e outra consubstanciada pelas elaborações de autores como Rui 

Mauro Marini e Theotonio dos Santos (Marini, 2000, 1992; Dos Santos, 2000).  

A versão representada por Cardoso relativiza a determinação externa da 

dependência/subdesenvolvimento, sublinhando, por exemplo, na América Latina, a ocorrência 

de uma situação de desenvolvimento dependente-associado, como resultado do grau de ação 

dos agentes locais em conexão com forças econômicas externas – como decorrência disso, 

Traspadini (1999) conclui que sua teoria é da interdependência. Descrevendo a sua elaboração, 

Cardoso afirmou (1993: 127) que ela encontra justificativa no fato de deslocar a explicação de 

um plano simplista do condicionante externo, substituindo assim um “estilo de análise baseado 

em determinações gerais e abstratas (que insistem no imperialismo, na luta de classes, na 

burguesia e na revolução como conceitos gerais ou, no melhor dos casos, como contradições 

indeterminadas) por outro que procura situar concretamente cada momento significativo de 

modificação da produção capitalista internacional, mostrando como se dá a rearticulação das 

classes sociais, da economia e do Estado em situações particulares”.  

A segunda versão referida não relativiza a influência dos fatores externos nas situações 

de dependência/subdesenvolvimento. Neste sentido, Marini (2000: 109) realça que “a 

dependência pode ser entendida como uma relação de subordinação entre nações formalmente 

independentes, em cujo âmbito as relações de produção das nações subordinadas são 

modificadas ou recriadas para assegurar a reprodução ampliada da dependência”. Nesta 

perspectiva, Dos Santos (2000) apresentou uma tipologia das formas históricas de dependência, 

periodizada em três momentos: a primeira corresponde à dependência colonial, representada 

pela exportação de produtos in natura e onde o capital comercial e financeiro – coligado com 

Estados colonialistas – dominam as relações entre a Europa e o mundo colonial; a segunda diz 

respeito à dependência financeiro-industrial, consolidada em fins do século XIX, sendo 

marcada pela ação do grande capital voltado às matérias-primas/produtos agrícolas; e a terceira, 

erigida nos anos 1970, concerne à dependência tecnológica-industrial, cuja característica 

básica consiste na atuação das corporações multinacionais como investidoras no mercado 

interno dos países subdesenvolvidos, obrigando estes a importarem máquinas para o 

desenvolvimento de suas indústrias (AMARAL, 2006).  

O debate entre as duas versões já rendeu muita polêmica, devendo-se registrar também 

a existência de autores que “correm por fora na discussão”, como Gunder Frank (1980, 1970). 

Ao analisar a versão de Fernando Henrique Cardoso, Wallerstein (1999) diz que ele oscilou de 

uma postura dependentista para uma variável da teoria da modernização, o que, a tomar como 

fato, configura um paradoxo, visto que a teoria da dependência surge exatamente em 
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contraposição às teses da teoria da modernização. Seja como for, nos dias presentes, parece 

fazer sentido recuperar a tipologia das formas históricas de dependência consubstanciada pela 

elaboração de Theotonio dos Santos, dada a sua pertinência, para, atualizando-a, assinalar que, 

hoje, configura-se uma quarta forma de dependência, tendo, entre as suas características, a 

transferência de recursos e a valorização do capital fictício. 

Contudo as diferenças entre as correntes dependentistas, se pode identificar um aporte 

teórico comum, como afirma Valcácer (2006): 

La teoría de la dependencia dio énfasis al factor externo para explicar la 
carencia de desarrollo en el Tercer Mundo y fundamentó que el desarrollo y 
el subdesarrollo eran las dos caras de un mismo proceso: la expansión del 
capitalismo a escala mundial desde el siglo XVI (p.13-14).  
 

 

No entanto, esta teoria não conseguiu cristalizar transformações sustentáveis ao longo 

do tempo e, a partir da década de 1970, a crise econômica intensifica a acumulação da dívida 

externa na América Latina, gerando uma nova expressão de dependência a partir da 

renegociação da dívida que, no início dos anos de 1980, obriga as economias da região a 

implementar os ajustes estruturais necessários para a entrada do neoliberalismo e de seus 

mecanismos renovados de desapropriação. 

A política de desenvolvimento calcado na industrialização e modernização da produção 

teve impactos diretos no mundo agrário latino-americano, que segundo Perez e Farah (2002, 

Apud HERRERA-JARAMILLO, 2011): 
 

• O esperado desenvolvimento industrial que promoveria a grande 
transformação do pais não ocorreu. 
• O desenvolvimento agrícola teve lugar com o surgimento e expansão de 
cultivos como cereais, algodão e oleaginosas, mas na produção agrícola de 
alimentos foi mantido o caráter tradicional das tecnologias de produção. Parte 
dos produtores de alimentos não teve acesso as novas tecnologias. 
• Esse modelo de agricultura provocou uma deterioração generalizada dos 
recursos naturais e efeitos ambientais negativos nas atividades produtivas 
agrícolas, principalmente devido a alta demanda de maquinário e 
agroquímicos, contribuindo de maneira especial para a deterioração dos 
recursos naturais. 
• A aplicação do modelo não conseguiu acabar com a concentração de renda 
[...] nem modificar a estrutura da posse da terra, apesar da aplicação das 
políticas de reforma agrária. 
• O investimento público em educação, saúde e infraestrutura física e estradas 
foi discriminatório com o meio e a população rural, contribuindo para manter 
ou agravar as condições de pobreza. 
• O setor pecuário não foi considerado estratégico nesse modelo de 
desenvolvimento. 
• A crise desse modelo na agricultura começou a ser sentida, de fato, na 
primeira metade da década de 80, acarretando a diminuição do emprego 
agrícola, do valor dos salários rurais e da renda dos pequenos produtores. 
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• A conquista das vantagens do desenvolvimento equitativo, proposto pelo 
modelo, não chegou aos habitantes rurais, houve aumento da pobreza e da 
concentração da riqueza. As associações e os grandes proprietários de terras 
mantiveram a concentração do poder político e social e se fortaleceram a fim 
tirar proveito das relações com o Estado. Contrariamente, os movimentos 
rurais e as diferentes formas de organização existentes […] se enfraqueceram 
e quase foram extintos no final da década de 1980, e os pequenos 
proprietários, os diaristas e os sem-terra ficaram sem nenhuma representação 
perante o Estado e os grupos de poder (p.254-255). 

 

 Como podemos observar na citação acima, o processo de incremento de tecnologias, o 

processo de industrialização da economia dos países latino-americanos não resolveu os graves 

problemas encontrados na estrutura agrária regional, onde a população rural teve suas condições 

de vida ainda mais agravadas, principalmente pelo aumento da concentração fundiária e a falta 

de empregos no campo. 

 Contrariando a análise do autor, acima citado, onde afirma que a representação dos 

trabalhadores rurais e os sem-terra, no final da década de 1980 quase foram extintos, em 1984, 

surge, no Brasil, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e tendo seu I Congresso 

Nacional em 198520. Uma década após o surgimento do MST, surge, no México, o Exército 

Zapatista de Libertação Nacional, em 1994, ressaltando que este já em uma outra conjuntura 

político-econômica que é o neoliberalismo.  

Na América Latina, a economia industrial não substituiu a hegemonia da produção 

primário-exportadora centrada no latifúndio-monocultor que não perdeu seu trono de potência 

hegemônica na produção de valor no continente. 

Ao longo da configuração espacial latino-americana as desigualdades sociais entre o 

meio urbano e rural vão se agravando, a partir da opção de desenvolvimento adotada pelos 

Estados e a manutenção das estruturas desiguais no mundo agrário, onde o latifúndio-

monocultor e, consequentemente, a pobreza do homem do campo e a destruição da natureza 

são a base da questão agrária regional. 

 

1.3.1 Aliança para o Progresso e a educação para América Latina 
 

Em meio a toda essa efervescência teórica para se analisar a América Latina e as 

políticas de desenvolvimento adotadas pelos Estado latino-americanos, surge, em 1961, nos 

Estados Unidos, durante o governo de John F. Kennedy a United States Agency of 

Internatinonal Development (USAID), uma agência do governo estadunidense com objetivo de 

                                                            
20 Sobre a cronologia e processo do surgimento do MST ver http://www.mst.org.br/nossa-historia/   

http://www.mst.org.br/nossa-historia/
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promover “ajuda” às nações subdesenvolvidas e/ou em processo de desenvolvimento. Assim, 

os EUA possuiriam mais um instrumento de dominação em relação aos países 

subdesenvolvidos e expandiriam suas políticas capitalistas nos mesmos, em especial na 

América Latina, já que o mundo passava por um processo de disputa ideológica entre 

capitalismo e socialismo, a Guerra Fria (1945 – 1989/91) (CHIAVANETO, 2004). 

No entanto, a ideia de formar um bloco de cooperação entre os países das Américas, já 

havia sido proposto, em 1958, pelo então presidente brasileiro Juscelino Kubiteschek com o 

lançamento da proposta da Operação Pan-Americana (OPA). Tal iniciativa do governo 

brasileiro, juntamente com a vitória da revolução cubana, em 1959, fez com que o governo 

estadunidense mudasse sua postura sobre as políticas para o desenvolvimento para a América 

Latina. 

Em 1960, na Conferência Econômica Interamericana, reunida em Bogotá, Colômbia, os 

Estados Unidos mostraram-se dispostos a abandonar sua política tradicional baseada na 

convicção de que o capital privado, por si só, possibilitaria o crescimento econômico da 

América Latina, passando a reconhecer a necessidade de planos nacionais de desenvolvimento. 

Ao mesmo tempo, propuseram a criação de um Fundo Especial Interamericano para o 

Desenvolvimento Social com recursos iniciais da ordem de quinhentos milhões de dólares, a 

serem aplicados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) em projetos de reforma 

agrária, habitação, educação e saneamento básico. Inspirada nesse esboço de programa norte-

americano, a chamada Ata de Bogotá sistematizou as diretrizes para uma revitalização do 

sistema regional (PASSOS, 2009). 

Em meio ao cenário político da Guerra Fria, onde a rivalidade entre os dois grandes 

blocos ideológicos se agrava com a Revolução Cubana, em 1959, e com os grandes avanços 

que o governo revolucionário de Fidel Castro logrou em pouco tempo na ilha, o “perigo” 

comunista, para os Estados Unidos, se vê cada vez mais real e próximo na América Latina e se 

apresentando como alternativa para a solução dos problemas sociais e econômicos dos países 

latino-americanos. 

As grandes conquistas, em especial, na área educativa pelo governo cubano, o qual 

conseguiu, em pouco tempo, erradicar o analfabetismo e estender o ensino fundamental à 90% 

da população, além de um significativo desenvolvimento da educação profissional, vinculada 

ao setor produtivo, constituem, juntamente com os progressos obtidos pela educação e pela 

ciência na União Soviética, um desafio político e ideológico relevante para os Estados Unidos, 

pelo exemplo que poderiam representar para os países de sua esfera de influência e, mais ainda, 
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pela possibilidade de que as reformas educativas na América Latina, seguissem o modelo 

socialista cubano ou soviético (CARNOY & WERTHEIN, 1984 APUD GENTILINI, 1999). 

Assim, nesse período, os governos latino-americanos fecham diversos acordos de 

cooperação com a USAID, inclusive no campo educativo, a qual essa parceria comprovava a 

subserviência das políticas desses governos aos interesses políticos e econômicos 

estadunidenses, abrindo caminho à política neoliberal, onde, segundo a autora: 
O modelo proposto pelo USAID se beneficiou de uma situação concreta: a 
ascensão das multinacionais criou os seus próprios “intelectuais orgânicos”, 
que amoldam ou cooptam as elites culturais, e estas, por serem ou sentirem-
se ‘elites’, chamam a si a responsabilidade (e o poder) de ditar as regras da 
cultura... Não é um modelo nascido do nada ou imposto gratuitamente: 
corresponde a uma necessidade do sistema e a uma conveniência de classe. (p. 
46- 47). 

 

Na Conferência de Punta Del Este21, em 1961, cujas decisões foram ratificadas em 

Santiago do Chile, em 1962, foram aprovados quatro projetos, entre eles, o de desenvolvimento 

de metodologias de planejamento centradas na ideia do “valor econômico da educação” e na 

“preparação dos recursos econômicos”, necessários ao processo de modernização. Predominou 

a visão de que se deveria considerar a educação como um investimento, formadora de mão-de-

obra qualificada para a indústria, dentro de uma concepção de capital humano (GENTILINI, 

1999). 

No Brasil, especificamente no campo educativo, a parceria entre o Ministério da 

Educação (MEC) e a USAID intencionava para o país uma instrução baseada nos moldes da 

educação norte-americana. Pregavam um sistema educacional tecnicista, excludente e sem 

nenhuma atenção à educação básica pública, em suma, não visava desenvolver o senso crítico 

dos educandos, menos ainda um entendimento real do seu quadro social22. Ao contrário, fazia 

brotar em cada educando o sentimento involuntário de individualismo, manifestado através da 

competitividade gerada pelo sistema, uma vez que, as teorias reprodutivistas propagavam a 

ideia de uma “escola reflexo” da sociedade capitalista (CHIAVANETO, 2004). 

Para Leite (2002), os acordos entre o Brasil e os EUA, através da USAID vão perpassar 

o campo educativo buscando:   
 

[...] a eficiência e eficácia educacional, a ampliação curricular da escola 
brasileira com vistas ao desenvolvimento econômico produtivo (em particular 
à profissionalização da juventude brasileira), à modernização dos canais 

                                                            
21 De acordo com o documento assinado na Conferência de Punta Del Este, os países latino-americanos deveriam 
traçar planos de desenvolvimento e garantir a maior parte dos custos dos programas, cabendo aos EUA o restante. 
A administração dos fundos norte-americanos competia em sua maior parte à USAID. 
 
22 Metas básicas da Lei de Diretrizes e Bases/96. 
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educacionais extraclasse – como forma de ampliação das informações a serem 
veiculadas –, e à reestruturação do ensino superior nacional, tendo por 
modelos as universidades norte-americanas (p. 46). 

 

Já em 1964, segundo Chiavenato (2004), o MEC havia entrado em acordo com a USAID 

e sua influência vai abranger todos os setores da educação brasileira, inclusive o rural, onde 

essas escolas teriam apenas um caráter de formação técnica para o fornecimento de mão-de-

obra para as empresas capitalistas rurais. Desenvolve-se então, segundo Matos (2008), uma 

reforma educacional atrelada ao modelo econômico dependente, instituído pela política norte-

americana para a América Latina, em três pontos: educação e desenvolvimento; educação e 

segurança; educação e comunidade. 

 Os objetivos de organizar uma educação de caráter economicista nos países da América 

Latina nos moldes proposto pela USAID, segundo Shiroma (2007) eram: 
 

O primeiro era o de assegurar a ampliação da oferta do ensino fundamental 
para garantir a formação e qualificação mínimas a inserção e amplos setores 
das classes trabalhadoras em um processo produtivo ainda pouco exigente. O 
segundo, o de criar as condições para a formação de uma mão de obra 
qualificada para os escalões mais altos da administração pública e da indústria 
e que viesse a favorecer o processo de importação tecnológica e de 
modernização que se pretendia para o país (p.35). 

 

 O modelo educacional proposto pela USAID e implementada pelos governos latino-

americanos tinha um caráter eminentemente tecnicista, voltada para atender as demandas do 

mercado, vista como então necessidade para se alcançar o crescimento econômico a partir da 

intensificação do processo de industrialização e de urbanização. 

 Nesse sentido, a educação dentro do planejamento da Aliança para o Progresso se 

tornaria o investimento mais produtivo do que qualquer outro, como afirma Gordon (1962 Apud 

PASSOS, 2009): 
 

De todas as condições determinantes que fazem, hoje, os padrões de vida 
latino-americanos situaram-se tão abaixo dos níveis que os recursos humanos 
e materiais deste continente tornam possíveis, nenhuma é mais importante do 
que as deficiências em suas estruturas educacionais. Essas deficiências são 
universalmente reconhecidas. São tanto quantitativas quanto qualitativas. 
Nenhuma reforma de base poderia fazer mais para acelerar os desejados 
processos de progresso econômico e social do que a ampliação e a 
modernização dessas estruturas educacionais (p. 08).   

    

 Na busca da formulação de uma educação mais voltada para a reprodução do capital, os 

autores neoclássicos, especialmente os vinculados a Escola de Chicago, desenvolveram a ideia 
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da teoria do capital humano, atribuindo, assim, uma posição de destaque da educação em um 

possível ganho adicional para o capital (LEHER, 2014).  

A formação de um capital humano, de acordo com o planejamento da Aliança para o 

Progresso, seria fundamental para alcançar as metas de desenvolvimento, a partir da criação de 

uma mão-de-obra capaz de adequar-se as novas realidades produtivas nos países latino-

americanos. A educação, na América Latina, passou a ser tratada como mais uma ferramenta 

para o desenvolvimento industrial. 

 Os planos da USAID para a América Latina, para além da educação, voltava-se também 

para os sistemas agrários e fundiários. Mesmo o objetivo principal sendo a industrialização dos 

países latino-americanos, a reforma agrária teve uma atenção espacial na elaboração dos planos 

de desenvolvimento da região, a partir, segundo Passos (2009), de dois aspectos, acelerar a 

produção e evitar a dependência da exportação de produtos primários. 

 Assim como a educação, a questão agrária passa, necessariamente, pelos os mais 

diversos planejamentos de desenvolvimento para América Latina, desde as questões técnicas 

envolvidas nos processos produtivos dos bens primários, seja no problema da concentração 

fundiária, logo, pensar em desenvolvimento regional é pensar na reestruturação do modelo 

educativo e agrário latino-americano. 

 
1.4 A questão agrária, o “problema da terra” e as políticas neoliberais na América Latina  

 

Historicamente, o mundo agrário da América Latina se baseia na propriedade privada e 

na alta concentração fundiária, com também na existência de uma grande quantidade de famílias 

camponesas e de trabalhadores sem-terra. Assim, se estabeleceu na região o que se denominou 

de complexo latifúndio-minifúndio ou em economia de plantações. Segundo Lastarria-Cornhiel 

e Melmed-Sanjal (1998) esse complexo era caracterizado da seguinte forma: 
 

Os latifundiários possuíam grandes extensões de terra e com melhor qualidade 
agrícola, enquanto os camponeses possuíam parcelas muito pequena, em áreas 
marginais, vendo-se obrigados a vender sua força-de-trabalho, também como 
forma a mais de acender à terra (TRADUÇÃO NOSSA. p.22) 

 

A questão agrária e, especificamente, “o problema da terra” na América Latina, são 

temáticas que voltaram, com a atualidade, a serem colocadas no debate, centrando sua atenção 

sobre o mercado da terra como solução a um conjunto de problemas existentes no campo latino-

americano, como por exemplo, pobreza e êxodo rural, degradação ambiental, redução na 

produção agropecuária, entre outros. Esta vertente, no entanto, coloca claro a disputa e conflito 
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de classes sobre a questão agrária, pois esta assertiva, onde o mercado de terras seria a solução 

para os grandes problemas do campo é defendido e propagado, principalmente pelo Banco 

Mundial e que, por outro lado, não afirmam nenhuma política voltada para o problema da 

concentração fundiária e para o fortalecimento e apoio aos camponeses e indígenas tendo, 

assim, como consequência a expropriação de uma grande massa de trabalhadores de suas terras 

(DAN, 1999). 

No período entre as décadas de 1950 e 1970 a América Latina é marcada por um 

processo de desenvolvimento da política de reforma agrária23. Na Bolívia, em 1950; em Cuba 

pós revolução socialista; No Peru, em 1960, durante o governo militar; em 1970 no Chile 

durante o governo de Salvador Allende foram redistribuídas quase que 50% das terras 

cultiváveis. Essa intervenção dos governos na estrutura agrária foi uma tentativa de amenizar 

as desigualdades no campo latino-americano, como também, as relações desiguais 

estabelecidas pelo complexo latifúndio-minifúndio. Vale destacar que tais políticas foram a 

partir de grandes mobilizações e lutas sociais. 

Essas tentativas de minimizar os problemas do campo não romperam com a grande 

estrutura agrária latifundista da América Latina, tanto que, várias décadas depois, a importância 

da reforma agrária, o desenvolvimento da agricultura capitalista moderna e a pobreza no campo 

continuam fazendo parte do debate sobre a questão agrária regional.   

A pobreza no campo latino-americano, agravado com as políticas de industrialização e 

urbanização, anteriormente comentados, apresenta a real condição das cidades em absorver os 

grandes fluxos migratórios do campo. Contudo, com a intensa relações de mercados entre os 

países do mundo, principalmente com a globalização, a América Latina retoma e fortalece seu 

caráter de fornecedor de produtos primários mundial, assegurando uma estrutura fundiária 

concentradora pautada no modelo agroexportador. 

Diante dessa “nova” dinâmica do mundo agrário regional, em diversos países foram 

desenvolvidas novas leis agrárias para que as formas de alienação de terras, em especial, as 

terras comunais, parcelando-as e possibilitando sua inserção no mercado. Essas mudanças 

legais no ordenamento burocrático das terras tinham como objetivo principal, de um lado 

mensurar, cadastrar e titular as terras para que se torne possível sua viabilidade para o mercado 

de terras, como também destravar a oferta de terras. Tal mecanismo, baseou-se em acabar com 

todas as restrições ao acesso à terra, criadas no passado, para impedir que o campesinato pudera 

alienar as terras. Sobre esse processo Dan (1999) afirma: 
 

                                                            
23 Ressaltamos a reforma agrária realizada pelo governo revolucionário de Emiliano Zapata de 1910, no México. 
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Los académicos siguen discutiendo sobre el efecto que las reformas de los '60 
y '70 pudieron haber tenido sobre la estructura agraria y el porqué persisten 
algunas formas precarias de tenencia. Mientras tanto, bajo nuestras narices 
ocorre posiblemente uno de los procesos de mayor impacto en el agro latino-
americano desde la reforma agraria mexicana, por el cual se le van 
transfiriendo grandes superficies de tierra agrícola a un nuevo sector 
empresario, en un proceso de concentración de la propiedad como no ocurría 
desde el siglo XIX. La gran diferencia con aquellos procesos de reforma 
agraria que tanta inestabilidad política supo generar y que tanta tinta hicieron 
derramar, es que éste proceso transcurre en silencio. Y que no ha sido 
documentado (p.04).         

No decorrer da segunda metade do século XX, grandes fazendas tradicionais foram 

transformadas em empresas agrícolas capitalistas, que controlavam todo o processo produtivo, 

tanto para o mercado interno, como externo (idem). Assim, a estrutura agrária latino-americana, 

apesar de sua nova roupagem a partir das grandes empresas capitalistas agrárias, continuam 

existindo, segundo Martins (1996), a bipolaridade entre o latifúndio e as pequenas propriedades 

camponesas.  

São nas últimas décadas do século XX, no processo de globalização, que a questão 

agrária latino-americana ganha um novo elemento, as empresas estrangeiras, essas, a partir das 

mudanças nas leis agrárias, mencionadas em linhas anteriores, passaram a serem proprietárias 

de extensas propriedades de terras, com um aparato tecnológico até então nunca visto no campo 

da América Latina.  

A partir do surgimento das grandes empresas capitalistas no campo, a pressão para com 

os camponeses e povos nativos aumentou para a compra de suas terras e quando não alcançado 

esse objetivo, iniciava-se o processo de expropriação como o apoio dos governos, modificando 

as leis e cedendo, a partir de concessões, o uso das terras, principalmente as terras dos povos 

originários, como é o caso da relação entre o governo chileno e as empresas florestais no uso 

das terras dos povos Mapuches24. 

A estrutura agrária da América Latina tem se modificado a medida que as relações 

capitalistas se fortalecem no campo, principalmente a partir das grandes empresas estrangeiras, 

como também modifica-se as relações entre os sujeitos do campo, pois, na medida que essas 

empresas se expandem no agrário, deixam de estabelecer relações com os pequenos 

camponeses, onde, o latifúndio tradicional, mantém, por exemplo, a relação de arrendamento, 

parcerias e estas, cada vez mais escassa, devido ao avanço da modernização nas fazendas, onde 

necessitam cada vez menos de mão-de-obra residente. 

                                                            
24 Sobre esse assunto ver Viera Bravo (2015). 
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Assim, como Dan (1999), podemos considerar como características do mundo agrário 

latino-americano a concentração da propriedade e produção agrícola, tendo como consequência 

a expropriação do campesinato e da povos originários, agravando a pobreza no campo e os 

processos migratórios; a dependência do setor moderno da agricultura ao capital externo tanto 

em tecnologia e insumos e; consequentemente, a falta e/ou descompromisso com a questão 

ambiental a partir do uso intensivo de insumos químicos na produção agrícola.     

Nas últimas décadas, nas mãos dos bancos internacionais, os Estados latino-americanos 

implementaram políticas que têm como principal objetivo o desmantelamento de uma possível 

reforma agrária, levando restrições que impedem diversas formas de organizações camponesas 

e indígenas conquistarem suas terras.  

Com a implementação do modelo neoliberal, principalmente na década de 1990, a 

produção do campo latino-americano assumiu novas funções, diferentes daquelas que 

desempenharam no período anterior, caracterizado pela substituição de importações e 

industrialização sob orientação do Estado. Quantitativamente, a produção agrícola aumentou, 

no entanto, a produção passou a ser centrada em apenas alguns produtos, como milho, soja e 

commodities em geral, gerenciadas por grandes empresas trans e multinacionais, voltada para 

exportação. É nesse período que desenvolve o grande agronegócio na região, em detrimento da 

agricultura camponesa e das terras indígenas. 

Em contrapartida, os movimentos sociais do campo mobilizam, cada vez mais, um 

número de trabalhadores que lutam pelo acesso à terra, conquistando, à base de uma forte 

organização política, novos territórios. A conquista desses novos territórios é o início de uma 

longa jornada de luta e mobilização, pois os movimentos sociais não limitam suas atuações na 

posse da terra, mas sim em outras frentes de luta, como por exemplo, o acesso à educação e à 

escola.  

É com esse cenário político e social que surge, em toda América Latina, um novo ciclo 

de conflitualidade no campo, onde os grandes proprietários de terras, grandes corporações 

capitalistas do agronegócio defendem a expansão do modelo agroexportador de commodities 

de um lado e, de outro, a grande massa de camponeses sem terra, pequenos proprietários de 

terras, trabalhadores rurais e indígenas. 

A emergência política desses sujeitos organizados em movimentos sociais que 

protagonizam, hoje, conflitos territoriais na América Latina que nos leva a considerar as 

distintas territorialidades que emergem das suas lutas como componentes fundamentais das 

dinâmicas espaciais/geográficas em curso no nosso continente. Nesse sentido, compreender a 

atuação desses movimentos significa compreender a sua dinâmica territorial o que nos coloca 
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ante a análise das diferentes relações de poder e dos conflitos por território entre essas 

organizações de classe, o Estado e os representantes do grande capital. 

A partir das implementações das políticas neoliberais no continente latino-americano, a 

política agrária da região passou por profundas transformações estruturais, onde o incremento 

do agronegócio e de grandes redes estrangeiras de industrias agroalimentares se instalaram, 

fazendo com que a produção agrícola da América Latina esteja subordinada ao capitalismo 

mundial, desmantelando, assim, a produção e a lógica produtiva local. Essas empresas trans e 

multinacionais estabeleceram uma certa homogeneização da produção, uniformizando o 

consumo e integrando verticalmente a produção agroindustrial (BARBOSA, 2012). A partir 

desse cenário no campo latino-americano gerou-se diversas questões no agrário regional, essas 

caracterizadas por assimetrias na assimilação das transformações impostas para a integração 

dos complexos agroindustriais. 

A influência do neoliberalismo tem influenciado as práticas cotidianas e as expectativas 

dos sujeitos, inclusive, introduzir-se nos discursos, de pretensões, alternativas e/ou contrárias, 

ou seja, o discurso da total liberdade do indivíduo, da sua capacidade de alcançar méritos a 

partir de seu esforço, como também, a negação do Estado, fazem parte, cada vez mais presente, 

dos debates de organizações que reivindicam mudanças nos governos. Ao mesmo tempo, 

qualquer resistência que possa colocar em xeque o modelo neoliberal tem sido, historicamente, 

na América Latina, violentamente reprimido, principalmente a partir do que se chama de 

“doutrina de shock”, o que tem contribuído para a desarticulação dos princípios ideológicos de 

outro mundo é possível, gerando assim, um consentimento político que, em alguns casos, 

poderíamos confundir com resignação (VIERA BRAVO, 2015). 

Assim, de acordo com Harvey (2007): 
 

O neoliberalismo tem si tornado hegemônico com forma de discurso. Possui 
penetrantes efeitos nos modos de pensamento, até o ponto de chegar a 
incorporar-se a forma natural em que muitos de nós interpretamos, vivemos e 
entendemos o mundo (p.7)   

 

Com isso, o neoliberalismo tem se naturalizado enquanto perspectiva social de mundo, 

onde seu discurso se faz presente em todo cotidiano, nos meios de comunicação, nas religiões 

e nas escolas. No entanto, a cultura neoliberal vem sido construída de diversas formas, nas mais 

diferentes geografias, pois, articula suas premissas as práticas sociais e culturais cotidianas aos 
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valores tradicionais, construindo assim, um tipo de “senso comum”, como afirma Gramsci25 

(1984):  
 

Es en la ideología, a nivel del discurso, donde se crean determinadas 
definiciones de la realidad que desde el filósofo hasta el sentido común, 
pasando por todos los niveles de la cultura, definirá lo que es justo y lo que es 
injusto, lo que es posible y lo que es imposible, y son estos "límites del mundo" 
lo que es preciso transformar para crear otro tipo de "subjetividad" (p.228) 

 

Os propagadores do neoliberalismo articularam o princípio hegemônico da liberdade de 

mercado, a qual garante a acumulação de capital, a partir do discurso da garantia da liberdade 

individual, aos valores e princípios de distintas sociedades democráticas, transcendendo o 

período das ditaduras militares, como foi o caso latino-americano (VIERA BRAVO, 2015). 

Nos últimos anos, principalmente na América Latina, tem se desenvolvido novos 

mecanismos e políticas neoliberais o que tem permitido renovar as possibilidades de 

acumulação de capital. É nesse sentido, que Harvey (2004) propõe a retomada do conceito de 

“acumulação originária” de Marx para construir uma nova categoria que amplia o 

reconhecimento da utilização das práticas de saqueio nos processos contemporâneos, já que 

para ele os mecanismos que viabilizam este tipo de acumulação ainda permanecem e, em alguns 

casos, foram aprimorados ou recriados, assim, Harvey denomina essa forma de ressignificação 

de “acumulação por espoliação”, o que nos ajuda a entender os atuais fenômenos acorridos na 

América Latina, na acumulação e reprodução ampliada do capital. 

De acordo com Harvey (2012), o capitalismo é um modo de produção que as crises estão 

intrínsecas à sua própria dinâmica reprodutiva, onde tais crises exigem do sistema uma 

reestruturação produtiva na busca de solucionar seus problemas, que segundo o autor, passam 

pela ordenação espaço-temporal e, nesse recurso, a “acumulação original” volta a fazer parte 

das alternativas de solução.  

Nesse sentido, a ordenação espacial surge com o elemento fundante na resposta às crises 

do capital, o que implica investimento em outros territórios. É nessa perspectiva que a América 

                                                            
25 De acordo com Antonio Gramsci (1984), las clases dominadas, por una combinación de coerción y consenso, 
reconocen la mayoría de los elementos ideológicos fundamentales de su sociedad, los cuales han sido articulados 
al principio hegemónico del grupo dominante. Gramsci define hegemonía como “dirección política, intelectual y 
moral” (p.137). Assim, é por meio do aspecto político que o grupo dominante articula os interesses dos grupos 
dominados aos seus próprios, dirigindo, desta forma, uma vontade coletiva, por outro lado, a direção intelectual e 
moral corresponde a as condições ideológicas necessárias para a realização de essa vontade coletiva. Neste ponto, 
a ideologia deve ser entendida como a prática que produz sujeitos dentro do processo de transformação de uma 
sociedade, o que para Gramsci implica a construção da consciência que o ser humano coletivo tem da posição que 
lhe corresponde adotar dentro de uma determinada concepção de mundo. Logo, para transformar a sociedade, é 
necessário transformar esta concepção comum do mundo que unifica as finalidades heterogéneas de sus 
integrantes.  
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Latina desempenha seu papel, pois, esse tipo de respostas desde o ordenamento espacial é 

processado em territórios com recursos naturais sem abundancia e que as relações capitalistas 

são estabelecidas em um grau não tão cristalizado como nos países centrais. 

Esse processo de acumulação por espoliação, implementa-se, e consolida-se como 

principal forma de acumulação do capital, principalmente na América Latina, a partir da década 

de 1970, como resposta à crise capitalista de 1973. Como, durante o período de crise, o capital 

encontrava limitações e/ou falta de oportunidades para investimentos lucrativos do seu capital 

excedente, a acumulação por espoliação, como já dito, apareceu como alternativa já que, 

segundo Harvey (2012):  
 

[...] faz liberar um conjunto de ativos (incluindo força de trabalho) a custo 
muito baixo (e, em alguns casos, zero). O capital sobre acumulado pode 
apossar-se desses ativos e dar-lhes imediatamente um uso lucrativo" (p.124). 

 

Assim, por exemplo, a expulsão dos camponeses e na formação de um proletariado sem-

terra, a privatização dos recursos naturais, a supressão de formas alternativas de produção e 

consumo, o desenvolvimento do agronegócio em detrimento da agricultura camponesa, entre 

outros fenômenos, caracteriza esse processo de acumulação especificado pelo autor, 

especialmente, na América Latina. 

É nesse contexto que os territórios vão sendo incorporados e orientados a seguir os 

interesses do grande capital, na figura das corporações trans e multinacionais, o que segundo 

Dávalos (2010), coloca em xeque não só a segurança jurídica desses territórios, se não a 

soberania política, pois, a transformação dessas corporações em atores políticos vem sendo a 

garantia de atrair e manter os investidores estrangeiros, buscando, assim, o crescimento 

econômico em especial nas economias mais atrasadas.  

Sobre esse fenômeno relacional estabelecido entre os territórios, Estados e corporações, 

Viera Bravo (2015) afirma que:  
 

Com la converción de las corporaciones em agentes políticos el papel del 
Estado queda reducido a generar las condiciones y marcos legislativos 
propicios para la desposesión: explotación de recursos de fuentes de materias 
primas, producción y transporte de mercancías y circulación y acumulación 
de activos financieros, dentro de la “convergencia normativa de los acuerdos 
de libre comercio”. Mientras tanto, las corporaciones transnacionales se 
mueven liberadas, como sociedades anónimas, de responsabilidades 
individuales y de compromisos con los territorios locales que explotan (p.57). 

 

De acordo com a assertiva acima, simultaneamente com todo esse processo de 

acumulação por espoliação, na América Latina, tem originado diversos movimentos de 
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resistências, expressas em movimentos movimento antiglobalização ou de globalização 

alternativa, anticapitalista e anti-imperialista, uma tensão entre a natureza extraterritorial do 

poder das corporações trans e multinacionais e a territorialidade dos diferentes modos de vidas 

locais desenvolvidos nos limites soberanos dos Estados-nações onde este passa, cada vez mais, 

a ter seu poder de negociação reduzido.      

Diante desses conflitos de expropriação das comunidades locais pelas práticas 

capitalistas, os Estados neoliberais latino-americanos tem servido e garantido aos interesses dos 

grandes investidores do capital, onde segundo Harvey (2007), “[...] tem privilegiado um ótimo 

clima para as empresas frente aos direitos coletivos (e qualidade de vida) da força de trabalho 

ou frente a capacidade do meio ambiente de recuperar-se (p.80)”, assumindo, assim, os custos 

sociais e ambientais do processo produtivo.  

Desta maneira, a doutrina neoliberal justifica a desigualdade como resultado de uma 

mescla de condições intrínsecas e responsabilidades individuais, omitindo as condições 

estruturais sobre as quais se tem assentado os mecanismos de exploração e desapropriação 

capitalista, assim, a desigualdade de resultados seria inevitável, assim como, a desigualdade de 

oportunidades que a causa. 

Dentre os diversos movimentos que se levantaram diante essa atual conjuntura de 

exploração e desapropriação neoliberal latino-americana, os quais Dávalos (2010) os considera 

como “sedimento de la historia que le pone una frontera real a las pretensiones civilizatorias 

del capitalismo. Ellos son la alteridad real del capital. Son el elemento irreductible a la 

modernización capitalista (p.165)” está o Exército Zapatista de Libertação Nacional (EZLN)26 

que, no sudoeste do México, estado de Chiapas, em 1º de Janeiro de 1994, em resposta a entrada 

em vigor do Tratado de Livre Comércio entre Estados Unidos, México e Canadá (NAFTA), 

levanta-se em armas as comunidades indígenas da floresta Lacandona, tomando de assalto as 

principais cidades do estado, reivindicando os mais diversos direitos básicos, como também o 

direito da autonomia territorial. 

Outro movimento social de contestação a ordem neoliberal é o Movimento dos 

Trabalhadores Sem Terra (MST) que, principalmente a partir da década de 1990, realiza um 

grande processo de ocupações de terras as quais contestam a estrutura agrária brasileira e o 

modelo do agronegócio que, segundo o Banco de Dados da Luta pela Terra – DATALUTA 

(2011), o número de ocupações de terras passou de 50, em 1990, para 161, em 1994 e 856 

ocupações em 1999.    

                                                            
26 Vamos analisar o EZLN durante o decorrer da tese. 
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Frente as sucessivas crises do capitalismo, em especial, a partir da implementação das 

políticas neoliberais, os movimentos sociais latino-americanos modificaram suas agendas de 

lutas, redimensionando o lugar de suas demandas. Para tanto, foi fundamental uma leitura da 

conjuntura mais ampla o que permitiu uma maior compreensão dos fatores ideológicos, das 

crises de paradigmas e das forças políticas no cenário da implementação dos diversos projetos 

de desenvolvimentos implementados ou propostos para a América Latina. 

Os movimentos sociais geraram múltiplos espaços para debater a profundidade da 

conjuntura latino-americana, destacando-se para a necessidade de assumir uma consciência 

política desde uma perspectiva histórica, fortalecendo assim, uma agenda política capaz de 

fortalecer a organicidade, a autonomia e a coletividade dos movimentos, com o objetivo de 

avançar no conjunto de reivindicações (BARBOSA, 2012).  

O abismo social existente na América Latina terá, enquanto possibilidade de superação, 

quando houver a incorporação do próprio conflito como dimensão social latino-americana, 

destacando os novos protagonistas sociais, oferecendo-os oportunidades de participar da vida 

política da região. Para Porto-Gonçalves (2002), admitir o conflito como tensão criativa 

pressupõe construir uma cultura de paz por parte dos movimentos sociais, posto que a lógica da 

guerra acaba por impor a negação do outro. Para isso é fundamental a construção de práticas 

contra hegemônica. 

Os conflitos territoriais entre o modelo de desenvolvimento capitalista, especialmente 

no campo latino-americano, e os povos diretamente atingidos parecem, de acordo com 

Fernandes (2011), “irresolubles a causa de la hegemonía del modo de producción capitalista de 

producción (p.29)” a qual se impõe como forma única de organização dos territórios, 

influenciando na elaboração das políticas internacionais e de estado.  

Assim, é impossível analisar e compreender o processo de (re)configuração do espaço 

latino-americano desconsiderando a atuação dos movimentos sociais em suas diferentes 

escalas, calendários e geografias. 
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CAPÍTULO II - Movimentos sociais na América Latina: o caminho desenhado na 
histórica e contínua luta dos ‘vencidos’ 

 
“[...] diga-me onde está o trabalho em um tipo de 
sociedade e eu te direi onde está a educação.” 
 (MÉSZÁROS, p. 17, 2005) 
 

Para analisar os movimentos sociais latino-americanos, sua origem, organização e 

atuações, partimos do entendimento de que as categorias “classe social” e “luta de classes” são 

centralidades, no entanto, devemos levar em consideração o momento histórico e suas 

especificidades, pois a noção de classe expressa seu conteúdo crítico na luta, sustentando, 

assim, a atualidade da luta de classes27.  

A luta de classes surge da contradição existente na base do sistema de poder, 

fundamentado na desigualdade coletiva decorrente da exploração de uma classe sobre a outra, 

verificamos que as mudanças estruturais que questionam o sistema de poder somente podem 

ocorrer quando as camadas sociais – grupos sociais que têm algo em comum – se transformam 

em classes sociais que, além de uma determinada posição no sistema produtivo, tem também 

em comum a relação social, a ação coletiva e a consciência de classe28. Ou seja, as classes 

sociais deixam de ser apenas atores coletivos para se transformarem em sujeitos históricos, isto 

é, a classe social com consciência de classe. Desta forma, a luta de classe torna-se política 

(ESTENSSORO, 2003). 

A condição social no capitalismo, sob o qual o trabalho é concretizado, traz em si a 

essência da estrutura de classes. Podemos afirmar que a centralidade da contradição posta se dá 

a partir da relação antagônica entre Capital x Trabalho, onde o conflito desenvolve-se das 

                                                            
27 Entendemos aqui a Luta de Classes de acordo com Lênin, em “Nosso Programa” onde, de forma prática, diz: 
“compõe-se da luta econômica (contra capitalistas isolados ou contra grupos isolados de capitalistas pela melhoria 
da situação dos operários) e da luta política (contra o governo, pela ampliação dos direitos do povo, isto é, pela 
democracia, e pela ampliação do poder político do proletariado)” (Lênin, 1979, p.33). Vele destacar que, a Luta 
de Classes não deve ser estabelecida separadamente de sua luta política e econômica e sim pela interação entre 
ambas. Pois, segundo Marx: “a luta dos trabalhadores pode se limitar a questões imediatas, objetivando melhorar 
suas condições de vida sob o capitalismo, numa perspectiva de integração à ordem, ela também pode, dependendo 
da orientação político-ideológica de suas organizações, atingir interesses de classe da burguesia, articulando-se à 
luta pelo socialismo” (1987 p.84). 
 
28 Segundo Marx (1997), a consciência de classe pressupõe a emergência de interesses práticos comuns entre as 
classes dominadas, uma consciência das condições históricas que condicionam as relações sociais de produção 
existente. A teoria marxista estabelece uma diferença entre “classe em si e classe para si”. A “classe em si” refere-
se ao fato de pertencer a uma classe, por exemplo, a trabalhadora pela condição de venda da força de trabalho, e 
“classe para si” refere-se ao pertencimento em função de organização e luta para romper a subsunção do trabalho 
ao capital e o faz dentro de seus organismos de luta construídos historicamente.  
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necessidades e anseios antagônicos. A constituição das classes sociais, medular e 

historicamente, decorre da forma, através da qual, os sujeitos organizam-se para e pelo trabalho 

e garantem a (re)produção social de uma determinada sociedade (GUIMARÃES e GUERRA, 

2013). Por isso, o significado de classe social não pode ser concebido enquanto algo estático, 

empírico e estruturalista, ela deve ser compreendida enquanto categoria histórica, ou seja, as 

classes sociais não podem existir a margem de suas relações e lutas históricas. Assim, segundo 

Thompson (1987):  
 

As classes não preexistem, não lutam porque já existem como a priori no 
pensamento do analista que busca aplicar um modelo ou um corpo teórico. 
Sua existência surge ao calor da luta, na identificação e polarização de seus 
interesses antagônicos e sua correspondente dialética da cultura (p.39).  

 

Fortalecendo a defesa da importância da categoria classe social para analisar as 

dinâmicas e fenômenos sociais, ao longo do tempo, e em especial, trazer para 

contemporaneidade tal debate, Antunes (2009) desenvolve o conceito de classe-que-vive-do-

trabalho, onde afirma que:  
 

A classe-que-vive-do-trabalho, a classe trabalhadora, hoje inclui a totalidade 
daqueles que vendem sua força de trabalho, tendo como núcleo central os 
trabalhadores produtivos. Ela não se restringe, por tanto, ao trabalho manual 
direto, mas incorpora a totalidade do trabalho social, a totalidade do trabalho 
coletivo assalariado. [...] engloba também os trabalhadores improdutivos, 
aqueles cujas formas de trabalho são utilizadas como serviço, seja para o uso 
público ou para o capitalista, e que não se constituem como elemento 
diretamente produtivo, como elemento vivo do processo de valorização do 
capital e de criação de mais-valia. [...] Considerando que todo trabalhador 
produtivo é assalariado e nem todo trabalhador assalariado é produtivo, uma 
noção contemporânea de classe trabalhadora, vista de modo ampliado, deve, 
em nosso entendimento, incorporar a totalidade dos trabalhadores assalariados 
(p.102)   

 

Além da noção de classe social e, consequentemente, a luta de classes, devemos 

considerar também como fundamentos para compreensão dos movimentos sociais em sua 

totalidade a crise e o conflito, pois a crise e os conflitos se transformam em uma relação dialética 

e lógica, fazendo emergir lutas por demandas sociais de um lado e, ao mesmo tempo, 

produzindo massacres e repressão aos movimentos sociais em toda América Latina. Logo, o 

processo de reprodução da totalidade das relações sociais na sociedade é um processo 

complexo, que contém a possibilidade do novo, do diverso, do contraditório, da mudança. 

Trata-se, pois, de uma totalidade em permanente reelaboração, a qual o mesmo movimento que 
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cria as condições para a reprodução da sociedade de classes cria e recria os conflitos resultantes 

dessa relação e as possibilidades de sua superação (IAMAMOTO e CARVALHO, 1995). 

A exploração como uma das características principais da sociedade capitalista é a 

certeza da manutenção e reprodução do status quo, no entanto, da mesma forma que a 

exploração garante a sociedade do capital, ela é a iminência dos movimentos insurgentes. Sobre 

a relação de exploração, Thompson (1987) afirma que: 
 

[...] é mais que a soma de injustiças e antagonismos mútuos. É uma relação 
que pode ser encontrada em diferentes contextos históricos sob formas 
distintas, que estão relacionadas a formas correspondentes de propriedade e 
poder (p.28).  

 

Frente à exploração, ao domínio e a subjugação que implica qualquer tipo de hierarquia 

e de desigualdade social, desenvolvem-se igualmente, de uma maneira imediata e necessária, a 

paralela e persistente insubordinação e rebelião de diversos setores, classes e grupos submetidos 

à dita dominação e avassalamento.  

É a partir da dissolução, complexa e variada, das formas comunitárias da organização 

social, a qual caminha por distintas vias e que origina diferentes sociedades classistas que 

começa a desdobrar também, concomitantemente à luta de classes, o igualmente diversificado 

leque das formas de rebelião, protesto e mobilização social. Assim, podemos afirmar que em 

uma sociedade onde a exploração é dada nas formas mais diversificadas possíveis, a resistência 

e mobilização social também se farão de tal forma. 

Por conseguinte, o movimento social distingue-se da mobilização social, por ser algo 

organizado, permanente e que trabalha de modo constante e planificado nos quais se projetam 

explicitamente objetivos não somente imediatos, mas também de médio e até de longo prazo. 

Mesmo podendo ter sua origem a partir de uma mobilização social, o movimento social e a 

mobilização social são duas expressões distintas da mesma e subjacente inconformidade social 

das classes e setores subalternos da sociedade (AGUIRRE ROJAS, 2010). As considerações de 

Alberto Melucci (1989) sobre os elementos que compõem os movimentos sociais contribuem 

para entendermos estes e suas ações, são eles: a) baseados na solidariedade; b) desenvolvimento 

de conflitos; c) rompimento dos limites do sistema em que ocorre a ação. No entanto, ao afirmar 

que o conceito de “ação coletiva” seria um conceito mais amplo e que o de movimento social 
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seria um conceito reducionista29 e que não responde as organizações populares, nos 

distanciamos deste autor30.  

Segundo Aguirre Rojas (2010), o caráter, o sentido, os limites e as possibilidades que 

definem um movimento social qualquer, dependem, das classes, dos setores, dos grupos e dos 

sujeitos sociais que sustentam e lhe dão corpo concreto. Assim, o autor afirma que: 
 

[...] será muito diferente um movimento estudantil de um movimento 
campesino ou de um movimento operário, o mesmo que diferirá um 
movimento urbano popular de um movimento indígena ou de um movimento 
étnico em geral. Pois, a dinâmica de um sujeito social transclassista não é igual 
à de outro claramente classista, como não é, tampouco, a postura de um setor 
da classe média ou das classes dominantes igual à posição das classes 
populares em geral (2010, p.05).  

 

Nesse sentido, todo sujeito, grupo ou classe social constrói movimentos sociais que 

possam representá-los, assim, torna-se fundamental diferenciar os movimentos sociais, em 

geral, dos movimentos sociais populares, como por exemplo, o Movimento dos Trabalhadores 

Rurais Sem terra (MST) e o Exército Zapatista de Libertação Nacional (EZLN), ou seja, aqueles 

que representam os setores e classes populares da sociedade. Pois, da mesma forma que temos 

os movimentos sociais populares, as classes dominantes também se organizam em movimentos 

representativos, como por exemplo, os movimentos dos proprietários de terras, no Brasil, a 

União Democrática Ruralista (UDR)31, o Movimento Brasil Livre (MBL)32, entre outros.  

                                                            
29 MELUCCI, Alberto. A invenção do presente. Rio de Janeiro: Vozes, 2001. 
30 Para compreender tal posicionamento em relação ao entendimento de Melucci sobre movimentos sociais, é o 
fato deste teórico compreender que a análise dos movimentos sociais deve ter, em sua centralidade, as dimensões 
subjetivas, afetivas e culturais, afirmando que a maior reivindicação dos movimentos é a identidade pessoal 
(MELUCCI, 1980).  
31 A União Democrática Ruralista (UDR) é uma entidade de classe que se destina a reunir ruralistas e tem como 
princípio fundamental a preservação do direito de propriedade e a manutenção da ordem e respeito às leis do País. 
O atual presidente da entidade é o agropecuarista, Luiz Antonio Nabhan Garcia, que preside as UDR's de São 
Paulo e a nacional em Brasília-DF. A entidade teve sua primeira sede regional fundada em 1985, na cidade de 
Presidente Prudente - SP, e posteriormente no ano 1986, na cidade de Goiânia - GO, em seguida foi fundada a 
primeira UDR - Nacional, com sede em Brasília - DF. Os proprietários rurais sentiram a necessidade de se 
mobilizarem para conscientizar o Congresso Nacional a criar uma Legislação que assegurasse os direitos de 
propriedade. Na época, uma ala política de esquerda radical queria acabar com esse direito com objetivo explícito 
de se implantar um sistema comunista no Brasil. A reação dos ruralistas foi imediata, decidiram então fundar a 
União Democrática Ruralista - UDR. Foi a maior mobilização do setor já visto neste país. Com isso, conseguiu-se 
colocar na Constituição de 1988 a Lei que preserva os direitos de propriedade rural em terras produtivas 
(Disponível em: http://www.udr.org.br, acessado em 24 de dezembro de 2014). 
 
32 O Movimento Brasil Livre (MBL) é um movimento político brasileiro que defende o neoliberalismo e 
o republicanismo, ativo desde 2014. Em seu manifesto, cita cinco objetivos: "imprensa livre e 
independente, liberdade econômica, separação de poderes, eleições livres e idôneas e fim de subsídios diretos e 
indiretos para ditaduras". O movimento surgiu ao final de 2014 a partir de manifestações em estados 
brasileiros como São Paulo e Rio Grande do Sul, e posteriormente, em 2016, ganhou força, combinado às 
correntes evangélicas e ruralistas  
(Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Movimento_Brasil_Livre , acessado em: 12/02/2017). 
 

http://www.udr.org.br/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Movimento_Brasil_Livre
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É a partir do embate de interesses de desenvolvimento, projeto e planos para a sociedade 

entre os grupos sociais distintos, os movimentos populares e os patronais, que emergem os 

conflitos. Esses conflitos materializados nos mais diferentes espaços vêm traçando um novo 

desenho social seja no urbano ou no rural, a partir das conquistas de ambos os movimentos, por 

exemplo, a luta pela reforma agrária no Brasil (re)configura o espaço rural desde a conquista 

dos assentamentos, desmantelando o latifúndio e suas relações sociais de produção como, por 

exemplo, no Nordeste brasileiro, latifúndios canavieiros deram lugar a assentamentos rurais de 

reforma agrária, deixando as relações de trabalho baseadas no assalariamento e dando lugar as 

pequenas propriedades camponesas de base familiar. 

Por outro lado, movimentos patronais, como a UDR, também redesenha o espaço rural 

na medida em que se articula, principalmente com o Estado, para conseguir maiores 

investimentos e incentivos garantindo a expansão do agronegócio e das novas fronteiras 

agrícolas, como também aprovação de Leis específicas e ações judiciais que retraem a ação dos 

movimentos sociais populares, com é o caso da Medida Provisória 2.027-3833 criada em maio 

do ano 2000, na gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso, que impedia a vistoria, para 

fins de desapropriação, em propriedades rurais ocupadas pelos camponeses sem terra.  

A cidade também é espaço de disputa de visões de desenvolvimento onde as 

empreiteiras, construtoras e o mercado imobiliário vem dominando a lógica da configuração 

espacial e as relações sociais na cidade. Por outro lado, os movimentos sociais urbanos 

populares, como o Movimento de Luta nos Bairros (MLB), Movimento Nacional de Luta por 

Moradia (MNLM), Movimento de Trabalhadores Sem Teto (MTST), entre outros veem 

resistindo a tal lógica e buscando conquistas na tentativa de reconfigurar o espaço urbano e a 

lógica do mercado imobiliário. Vale destacar que as conquistas desses movimentos populares 

urbanos se diferenciam dos movimentos de camponeses, pois não ressignificam as formas34, já 

que os assentamentos urbanos não são fixados nos espaços ocupados, mas os sujeitos são 

relocados para áreas de pouco, ou quase nenhum interesse para o mercado imobiliário. 

 

 

 

                                                            
33 A Medida Provisória 2.027-38 tinha como principal objetivo reverter o número de ocupações de terra no país, 
que subiu mais de 300% nos quatro primeiros anos de mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso (1994 
– 1998), chegando a 599 ocupações em 1998, segundo dados da Comissão Pastoral da Terra (CPT). 
 
34 Aqui entendemos as formas enquanto prédios, terrenos e áreas ocupadas pelos movimentos sociais, sejam no 
campo ou na cidade. Vale destacar que alguns movimentos específicos lutam pela resignificação dos prédios 
ocupados como, por exemplo, o movimento Ocupe Estelita, em Recife/PE (ver: http://www.ocupeestelita.com.br).  

http://www.ocupeestelita.com.br/
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2.1 Movimentos Sociais na América Latina 
 

 Nos últimos anos, principalmente a partir de meados da década de 1990, houve um 

maior interesse analítico por parte de teóricos, em especial os estudiosos dos movimentos 

sociais, em relação à América Latina. Esse interesse parte principalmente após a rebelião 

zapatista de Chiapas/México, o levante popular em Oaxaca/México, a luta pela água em 

Cochabamba/Bolívia, a resistência e luta pelo território dos índios Mapuches, no Chile, o 

levante indígena do Equador e a intensificação da luta pela democratização do acesso à terra 

pelos camponeses do MST, no Brasil. 

 No campo dos movimentos sociais, a América Latina vem sendo construída tanto com 

movimentos urbanos populares com poucas décadas de existência, quanto com os movimentos 

de resistência indígena de ampla e sólida tradição plurissecular (AGUIRRE ROJAS, 2004). Os 

movimentos sociais latino-americanos, independentemente de sua longevidade, podem ser 

vistos como uma resposta dos povos oprimidos à extrema desigualdade regional estabelecida 

desde o processo de colonização, colocando a América Latina e, consequentemente seus povos, 

em condição de subordinação e dependência, configurando, assim, a formação social latino-

americana.  

A análise da formação social da América Latina se apresenta como elemento 

fundamental para compreensão dos movimentos sociais. Nesse sentido, Tramontani Ramos 

(2003), afirma que: 
 

A análise da formação social da América Latina nos exige a compreensão dos 
processos e dinâmicas da colonização e da formação dos Estados latino-
americanos. Esses dois processos históricos e geográficos são cruciais para 
compreendermos as estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais da 
América Latina hoje, principalmente a partir dos movimentos sociais (p.06). 

  

Tendo a formação social como elemento norteador para análise dos movimentos sociais 

na América Latina, podemos considerar, como vimos no capítulo anterior, a colonização como 

sendo o cerne dos conflitos existentes na região. Esse processo é marcado pelo conflito existente 

entre os colonos europeus, com sua lógica predatória da natureza, de exploração e expropriação, 

com os povos originários que sofreram, e ainda sofrem, com as práticas moderno-coloniais 

estabelecidas pelos europeus. 

Como já colocado em linhas anteriores, foi na década de 1990 que eclodiram, na 

América Latina, de forma substancial, a luta dos movimentos sociais. Essa efervescência 

política na região ocorre concomitantemente ao desenvolvimento das políticas neoliberais, que 

mesmo implementada de forma distinta nos diferentes países latino-americanos é combatida 
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pelos movimentos em suas diferentes formas e escalas. É com essa perspectiva que Quijano 

(2004, p.82), afirma que “as três décadas de neoliberalismo na América Latina criaram as 

condições, as necessidades e os sujeitos sociais de um horizonte de conflitos sociais e políticos”. 

A atuação dos diversos movimentos sociais nas mais diferentes formas exprime uma 

crítica ao neoliberalismo, provocando mudanças, adequações no próprio sistema político a 

partir de suas mobilizações, lutas e conquistas, desconstruindo, assim, o discurso neoliberal 

enquanto forma de desenvolvimento para a América Latina. 

Para Galvão (2009) os movimentos sociais latino-americanos são caracterizados por: 
Denunciarem os tratados de livre comércio, a ingerência dos organismos 
multilaterais sobre as políticas governamentais, declaram-se anti-
imperialistas, criticam o capitalismo neoliberal, demandam a igualdade de 
direitos políticos, econômicos e sociais e o reconhecimento da dignidade 
humana. Criticam a mercantilização de diferentes esferas da vida social, 
opõem-se ao desmantelamento de instituições de proteção social, rechaçam 
acordos com o FMI (p. 05). 

 

Aguirre Rojas (2004), afirma que: 
 

Ao envolver em suas dinâmicas novos atores, problemas e visões de mundo 
sociais, ao mesmo tempo em que reinventam e renovam seus objetivos 
estratégicos, métodos de luta e formas de organização, esses movimentos 
(latino-americanos) conseguiram angariar uma atenção praticamente mundial, 
constituindo-se progressivamente em um tipo de “modelo” [...] (p. 38). 

 

Para melhor entender os movimentos sociais da América Latina, temos que ter em mente 

que há, segundo Zibechi (2003), três correntes político-sociais de importante influência, que 

conformam a estruturação ético e cultural dos grandes movimentos, são elas: 1) As 

comunidades eclesiais de base vinculadas a teologia da libertação; 2) A insurgência dos 

movimentos indígenas portadores de uma cosmovisão do mundo diferente da visão ocidental; 

3) e o Guevarismo inspirados da militância revolucionária. Estas três correntes de pensamento 

e de ação convergem dando lugar a uma rica miscigenação, que é uma das características 

distintivas dos movimentos latino-americanos. 

Argumentando em acordo com Zibechi (2003), Aguirre Rojas (2004) complementa as 

características dos movimentos sociais latino-americanos afirmando que: 
 

Além de introduzirem na agenda da reflexão e da luta as problemáticas novas 
e antes quase nunca exploradas, como a questão étnica, os problemas de 
gênero, os modelos de apropriação e exploração do espaço urbano, o papel 
social do Estado ou a função específica dos intelectuais, a discussão do 
conceito de cultura, entre muitos outros, esses novos atores sociais ajudaram 
a incorporar nas perspectivas de análise social novos elementos conceituais e 
novas visões de mundo, passando pela cultura camponesa, a cultura dos 
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jovens, a teologia da libertação e diversas outras formas de contracultura (p. 
39). 

  

Galvão (2009) segue caracterizando os movimentos sociais da América Latina: 
 

Esses movimentos possuem uma dimensão política, dimensão essa que pode 
ser observada sob dois ângulos: de um lado, porque se constituem em 
contraposição a instituições, projetos e medidas políticas; de outro porque ao 
resistirem a essas instituições, projetos e medidas produzem um impacto 
político de monta. Esse impacto político passa pela criação de novas forças 
políticas; por sua posição – de oposição ou apoio – frente aos governos; por 
sua relação com os partidos políticos e com os demais movimentos sociais, 
como o sindical; pela luta por uma inserção institucional ou pela recusa a ela 
(p. 03). 

 

A luta dos movimentos sociais latino-americanos, no âmbito da dimensão política, em 

especial na década de 1990, derrubou dois presidentes no Equador e na Argentina, um no 

Paraguai, Peru e Brasil e desarticulou os regimes corruptos na Venezuela e Peru. Em vários 

países frearam ou cessaram com o processo das privatizações, promovendo ações massivas nas 

ruas que, em ocasiões desembocaram em insurreições. Desta forma, os movimentos forçaram 

as elites a negociar e levar em consideração as demandas desses movimentos, e contribuíram a 

instalar governos progressistas na Venezuela, Brasil, Equador, Bolívia. O neoliberalismo caiu 

diante a onda de mobilizações sociais que abriu rachaduras mais ou menos profundas no modelo 

(ZIBECHI, 2003). 

 Por mais que possuam diferenças os diversos movimentos sociais da América Latina, 

como os Sem Terra no Brasil, os indígenas equatorianos, os zapatistas de Chiapas, os guerreiros 

da água e os cocaleiros bolivianos e os desempregados argentinos, apesar das diferenças 

espaciais e temporais que caracterizam seu desenvolvimento, um elemento comum os 

homogeneíza, se podemos dizer assim, é a luta pelo território, é a sua territorialização que os 

movem, enfim, sua identidade com a terra. 

 Sobre a questão territorial dos movimentos sociais latino-americanos, Zibechi (2003), 

afirma que: 
El arraigo territorial es el camino recorrido por los Sin Tierra, mediante la 
creación de infinidad de pequeños islotes autogestionados; por los indígenas 
ecuatorianos, que expandieron sus comunidades hasta reconstruir sus 
ancestrales “territorios étnicos” y por los indios chiapanecos que colonizaron 
la selva Lacandona. Esta estrategia, originada en el medio rural, comenzó a 
imponerse en las franjas de desocupados urbanos: los excluidos crearon 
asentamientos en las periferias de las grandes ciudades, mediante la toma y 
ocupación de predios. En todo el continente, varios millones de hectáreas han 
sido recuperadas o conquistadas por los pobres, haciendo entrar en crisis las 
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territorialidades instituídas y remodelando los espacios físicos de la resistência 
(p. 186). 

 

A conquista desses novos territórios é o início de uma longa jornada de luta e 

mobilização, pois os movimentos sociais não limitam suas atuações na posse da terra, mas sim 

em outras frentes de luta, como por exemplo, o acesso à educação e a escola. 

Ainda segundo o autor, outros elementos de homogeneização dos movimentos latino-

americanos é a busca pela autonomia, tanto dos Estados quanto dos partidos políticos; a 

Revalorização da cultura e a afirmação da identidade de seus povos e setores sociais; A 

capacidade de formar seus próprios intelectuais, assim os movimentos estão tomando em suas 

mãos a educação e formação de seus dirigentes, com critérios pedagógicos próprios e inspirados 

na educação popular. O novo papel das mulheres é outro elemento comum entre os movimentos, 

mulheres indígenas desempenham papeis de lideranças, comandantes e dirigentes sociais e 

políticas; mulheres campesinas e piqueteras (na argentina) ocupam lugares de destaque na 

organização. 

 Dentre as características mencionadas dos movimentos sociais latino-americanos, 

destacamos as novas territorialidades construídas por eles. Os atuais movimentos sociais da 

América Latina estão promovendo um novo padrão de organização do espaço geográfico, onde 

surgem novas práticas e relações sociais. A terra, por exemplo, não é considerada pelos 

movimentos latino-americanos, apenas como um meio de produção, superando a concepção 

estritamente economicista. O território é o espaço em que se constrói coletivamente uma nova 

organização social, onde os novos sujeitos se instituem, instituindo seu espaço (ZIBECHI, 

2006).   

Os movimentos sociais também se organizam, internamente, de maneira renovada, 

principalmente a partir dos métodos da democracia direta e um novo tipo de ralação entre os 

dirigentes e a base social desses movimentos, ou seja, buscam uma organização mais 

horizontalizada, além de compactuarem suas políticas e ações com outros sujeitos sociais. Pois, 

segundo Galvão (2009): 
 

Os movimentos latino-americanos se originam ou se amplificam num 
contexto de crise da democracia representativa, cuja expressão são os limites 
à participação popular (decorrentes de sistemas políticos excludentes) e a 
degeneração de instituições políticas tradicionais (partidos e sindicatos 
marcados pela corrupção, por práticas autoritárias e pela incapacidade de 
representar as demandas sociais que emergem nesse novo contexto histórico). 
Sua constituição desafia o espaço institucionalizado da política tradicional, 
fazendo frente à crise de representação, recusando a democracia delegativa e 
buscando novas formas de participação (p.09). 
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A constituição desses movimentos desafia o espaço institucionalizado da política 

tradicional, ou seja, do Estado fazendo frente à crise e buscando novas formas de participação. 

Essas formas de participação passam pela constituição de organismos sem inserção no sistema 

político tradicional, a exemplo da Assembleia Popular dos Povos de Oaxaca35 (APPO) e dos 

municípios autônomos rebeldes zapatistas (MAREZ) de Chiapas, que constituem uma espécie 

de duplo poder, na medida em que as autoridades territoriais constituem-se paralelamente ao 

Estado central e gozam de autonomia, já que controlam, através de assembleias comunitárias, 

o que ocorre em seu território (REGALSKY, 2007). Nas imagens a seguir, podemos observar 

a delimitação dos territórios autônomos zapatistas: 

 

 

 

 

                                                            
35 Rebelião popular, ocorrida em 2006, no estado mexicano de Oaxaca, que, segundo Gindin (2009), surgiu e se 
estruturou em torno de uma greve dos trabalhadores em educação, alcançou repercussão internacional. Um conflito 
tipicamente sindical transformou-se num movimento político no bojo do qual foi criada uma frente de organizações 
populares que disputou o controle do estado. 

Figura 07: Entrada do MAREZ 
Guadalupe Tepeyac 

Figura 08: Entrada do MAREZ La 
Garrucha 

Fonte: González, 2008. Fonte: González, 2008. 

Figura 09: Entrada do MAREZ Ricardo 
Flores Magón 

Figura 10: Entrada do MAREZ 1º de 
Enero 

Fonte: González, 2008. Fonte: González, 2008. 
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 Sendo considerado como produto histórico e condição fundante para (re)produção de 

processos sociais contra hegemônicos, o território e suas territorialidades, a relação com a 

natureza, a ajuda mútua, o cooperativismo e a valorização do patrimônio cultural-identitário 

têm um caráter político muito forte. Assim, segundo Magnaghi (2000) à criação de um novo 

território autogerido, vai para além da simples participação dos sujeitos em reuniões, é um 

território com menos alienação e subordinação.     

Sobre a importância da autonomia territorial o EZLN afirma, em sua Terceira 

Declaração da Selva Lacandona (1995): 
 

Las autonomías no son separación, son integración de las minorías más 
humildes y olvidadas en el México contemporáneo. Así lo ha entendido el 
EZLN desde su formación y asi lo han mandado las bases indígenas que 
forman la dirección de nuestra organización. Las autonomías no es una 
situación reciente sino que responde a la cultura indígena, quizá la 
formulación concreta y la situación histórica le da una dimensión que no tenía 
antes, pero autonomías indígenas han existido en Chiapas y em otras partes 
porque esa es una de las formas de ser de las comunidades indígenas, tienen 
conciencia de su cultura, de sus valores y, por tanto, de su propia manera de 
ser y eso es reconocer su autonomía. En un tiempo atrás la política mexicana 
inclusive pretendía que el ‘problema’, entre comillas, indígena, se resolvería 
com la absorción indígena a nuestra sociedad: tenemos que hacerlos 
‘mexicanos’ para que podamos vivir en una sociedad realmente próspera; se 
acusaba inclusive al indígena de ser el causante de estar en una situación de 
inframundo o de tercer mundo. Esto evidentemente ha cambiado. (p.66) 

 

É na resistência e luta pela manutenção dessa autonomia que surge no cenário mexicano 

das lutas sociais um novo sujeito político, o sujeito autônomo, garantia de continuidade e 

desenvolvimento do movimento e luta zapatista36. 

Tendo como prerrogativa o processo de colonização europeia enquanto cerne dos 

conflitos latino-americanos e as desigualdades sociais que assolam, principalmente, os povos 

originários, outro elemento para se compreender os movimentos sociais na região é a própria 

composição da civilização da América Latina. 

Composta, predominantemente, por mestiços, fruto de um processo histórico de 

miscigenação múltipla e continuada, a civilização latino-americana é marcada por uma forte 

presença indígena, onde há, atualmente, cerca de 35 milhões de indígenas. Devido a 

importância, não só política, mais também numérica, podemos considerar a existência de uma 

“América Indígena”, pois, segundo Montemaior (2001), entre 10% e 15% da população total 

                                                            
36 A questão do sujeito autônomo e da organização dos territórios autônomos rebeldes zapatistas será desenvolvida 
no capítulo 4.  
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do México, entre 40% e 60% das populações de Guatemala, Peru, Equador e Bolívia, e um total 

de 7% a 8% do total da população da América Latina são indígenas. 

Sobre a importância da “América Indígena”, Aguirre Rojas (2004) afirma que: 
 

[...] essa América indígena encontra-se hoje assentada praticamente quase nos 
mesmos espaços geográficos que ocupava na época pré-hispânica, nas zonas 
densamente povoadas pelas civilizações incaicas. 
Arraigada, pois, suas terras e aos espaços de ocupações pré-colombianos, que 
nunca abandonou, não obstante os estragos e efeitos devastadores da conquista 
espanhola, essa América indígena de longa duração permaneceu um 
componente essencial da civilização latino-americana, modernizando-se e 
transformando-se profundamente em certos aspectos, porém, mantendo 
também viva até hoje uma parte importante de seus usos e costumes, de suas 
visões de mundo e concepções da natureza e da sociedade, assim como certos 
traços de sua identidade e de formas de organização particulares. 
A América indígena soube resistir com êxito a certas estruturas e dimensões 
da modernidade capitalista burguesa, avassaladora e homogeneizante, 
recuperando aqueles aspectos dessa modernidade que lhe eram úteis e 
recusando e resistindo àqueles que julgava negativos ou deletérios (p. 36). 

 
  

A composição da estrutura étnico-demografia latino-americana, como elemento 

mediador para compreender os movimentos sociais e a lógica moderno-colonial imposta, 

evidenciam, consequentemente, um dos principais movimentos atuantes na região, o 

movimento indígena. 
 

2.2.1 O movimento indígena na América Latina 
 

É no contexto histórico-espacial de exploração latino-americano e de contestação ao 

modelo de desenvolvimento que surgem, segundo Nogueira (2009), “novos” sujeitos sociais no 

cenário político da América Latina, como é o caso do movimento indígena. Este movimento 

teve como um dos resultados de sua luta e organização a decisão de campanhas eleitorais 

presidenciais, como a de Evo Morales na Bolívia em 2006, e a criação de organizações sociais 

representativas, como a Coordenadora Andina de Organizações Indígenas, a Confederação 

Nacional de Comunidades Afetadas pela Mineração do Peru e a Coordenadora Nacional de 

Ayllus e Marqas. Todavia, podemos destacar como poder de ação mobilizadora e exemplo da 

organização indígena na construção de territórios e territorialidades contra hegemônicos, o 

levante indígena chiapanecos vinculados ao EZLN.  

Na atualidade, o movimento indígena tem suas origens mais imediatas no final da 

década de 1960 e, principalmente, na década de 1970. Ao longo desses anos realizaram-se 

congressos, encontros e surgiam órgãos governamentais e federações, assim como diversas 
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organizações indígenas pelo continente como, por exemplo, a Confederação Nacional de 

Comunidades Afetadas pela Mineração do Peru, a Coordenadora Andina de Organizações 

Indígenas, a Coordenadora Nacional de Ayllus e Marqas, a Confederação Amazônica do 

Equador (Confenaie), a Confederação das Nações Indígenas do Equador (Conaie), a 

Confederação Indígena do Oriente Boloviano (Cidob), a Articulação dos Povos Indígenas do 

Brasil (Apib) e a Frente de Libertação Nacional (FLN) no México.  

Foi nos anos de 1990 que essas organizações ganharam maior projeção, inserindo-se de 

forma contundente no cotidiano social de países como México, Bolívia e Equador e realizando 

ações que repercutiram e repercutem internacionalmente. 

Na Bolívia, um dos movimentos mais importante, surgido na década de 1990, por 

exemplo, foi o movimento dos cocaleiros. Esse movimento defende o uso tradicional da folha 

da coca como símbolo da identidade cultural, representando o poder simbólico de resistência 

dos indígenas ao estado boliviano e à política de imperialismo norte-americana (DELGADO e 

LEMGRUBER, 2006). O movimento dos cocaleiros na Bolívia foi uma reação dos indígenas-

campesinos plantadores de coca à política governamental, implantada em 1997, com o então 

presidente Hugo Bánzer Suárez, do partido Acción Democrática Nacionalista (ADN), como 

aprofundamento da política anti-coca adotada desde 1988 no país37. Em consequência dessas 

                                                            
37 Ainda sob influência da política do combate ao comunismo da Guerra-fria, o governo estadunidense, no início 
da década de 1980, durante a administração Reagan, associou os grupos comunistas ao terrorismo e ao narcotráfico 
na região latino-americana, os quais conspiravam contra os interesses políticos e econômicos, como também a 
segurança e poder dos Estados Unidos. Essa suposta ligação entre o narcotráfico e os grupos guerrilheiros de 
esquerda latino-americanos foi amplamente difundida, de forma propagandista e manipuladora para criar um clima 
entre a população, tanto dos Estados Unidos, quanto dos países da América Latina, que justificasse um 
envolvimento mais efetivo dos EUA, contra aquilo que foi convencionado pela diplomacia norte-americana como 
“narcoterrorismo”. Segundo Santos (2006), em 1982, foi aprovada a Defense Autorization Act, que permitiu o 
exército norte-americano participar da luta contra as drogas. Em abril de 1986, o governo Reagan incorporou à 
doutrina de segurança nacional a National Security Decision Directive (NSDD), que estabelecia a aliança entre 
terrorismo de esquerda e narcotráfico como uma ameaça letal para a segurança nacional dos EUA. Assim, é a 
partir da NSDD que os camponeses, cultivadores de coca, movimentos guerrilheiros e governos progressistas da 
América Latina faziam parte de um grupo que colocava, supostamente, o governo estadunidense em risco. 
Com a reformulação da doutrina de segurança nacional, a administração Reagan aumentou a pressão sobre 
determinados governos latino-americanos no sentido de erradicar os plantios e reprimir o tráfico de drogas. Além 
de ameaças do uso da força, pressões políticas, econômicas e diplomáticas e o treinamento e apoio logístico de 
forças policiais e militares latino-americanas antidrogas, o governo dos EUA estabeleceu a Certificação. Através 
desse mecanismo, o Congresso norte-americano passou a monitorar e avaliar os esforços antinarcóticos de cada 
um dos países latino-americanos, suspendendo a assistência econômica, impondo sanções comerciais e vetando 
empréstimos de organismos internacionais de crédito aos países que não estivessem de acordo com as suas 
diretrizes. Note-se que essa política não contemplava a resolução de problemas que levavam à expansão do 
narcotráfico na região, tais como a crise econômica, a pobreza no campo, a debilidade institucional, a desintegração 
territorial e a violência (TENA, 2000). 
Segundo Santos (2006), a administração George Bush (1989-1993) retomou a expressão “guerra às drogas” para 
lançar a National Defense Authorization Act (1989), que mobilizou o Departamento de Defesa na luta contra o 
narcotráfico. O caráter militarista de combate às drogas foi reforçado e logo evidenciado numa série de ações. 
Primeiro, os EUA lançaram a Estratégia Andina (1989), que consistia no envio de tropas, na ampliação da ajuda 
econômica para atividades militares e policiais e no aumento das pressões sobre os países produtores andinos para 
uma maior cooperação militar na luta contra o narcotráfico. Segundo, o Comando Sul dos EUA reorganizou toda 
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políticas, o número de hectares plantados na Bolívia caiu de 46 mil para 23,6 mil e, na mesma 

medida, aumentou a pobreza entre os plantadores de coca, o que deu origem ao movimento dos 

cocaleiros.   

Outro exemplo de destaque no movimento indígena latino-americano é o México que, 

em resposta a entrada em vigor do NAFTA, em 1994, ocorreu o levante armado no estado de 

Chiapas. O levante foi organizado pelo EZLN, braço armado da FLN, formada essencialmente 

por indígenas. A luta travada por este movimento trata-se do resgate da identidade e da 

autonomia, pela dignidade, que passa pela “recuperação e defesa da cultura, do fortalecimento 

da luta pelos direitos humanos individuais e coletivos, assim como pela geração de novas 

formas democráticas de participação nos assuntos públicos” (GÁNDARA, 2004, p. 104). 

Essa emergência dos povos indígenas, portadores de uma visão civilizatória distinta da 

moderna, se dá quase de forma simultânea ao processo de fragmentação e desestruturação da 

tradicional classe trabalhadora resultado de transformações no mundo do trabalho e em um 

contexto em que a globalização encontra em crises os países de capitalismo central, cuja a 

pesada carga passa a transferir aos países de capitalismo periférico, como é o caso da América 

Latina. 

De acordo com Moldiz (2013), este retorno do indígena se deve processar, ademais, não 

só pelo seu protagonismo em países como Bolívia e equador, se não por seu aporte 

epistemológico e por seu simbolismo político no desenho de um projeto de mudança que 

pretende uma ruptura radical coma modernidade, ou seja, com o capitalismo, como forma de 

organização da vida. O aporte indígena vai em direção de questionar, profundamente, a ideia 

de que não há outro destino que a modernidade capitalista. Seus pensamento e ações, há mais 

de uma década, dão fortes indícios de que outro modelo de vida, que supere a lógica do 

progresso, não só é possível, se não necessário.     

Muitos pensadores, com o objetivo de compreender e resolver o problema indígena na 

América Latina desenvolveram diversas teorias, desde partindo da centralidade do elemento 

cultural na afirmação do indígena enquanto identidade, raça ou etnia à questão estrutural 

política e econômica, afirmando que o problema do índio na América Latina não decorria de 

fatores raciais ou educacionais e sim como resultado do processo de constituição dos latifúndios 

                                                            
sua infraestrutura técnica, operacional e humana, que havia sido utilizada na contenção ao comunismo na região, 
para a luta contra esse novo perigo externo. Terceiro, tropas norte-americanas invadiram o Panamá, em dezembro 
de 1989, na denominada “Operação Causa Justa”, culminando na prisão do ex-aliado dos EUA, o presidente 
Manuel Noriega, condenado como narcotraficante. Quarto, em abril de 1990, a Drug Enforcement Administration, 
sem consultar o governo do México, prendeu em território mexicano o médico Humberto Alvarez Machaín, 
acusado de participar do assassinato de um agente da DEA no México.  
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a partir da expropriação das terras comunais indígenas e da condição de servidão rural e da 

proletarização a que haviam sido submetidos. 

Tendo seu desenvolvimento nas primeiras décadas do século XX, o indigenismo surge, 

na América Latina como um dos eixos na busca de um reconhecimento regional identitario. 

Segundo Valdés (2000), essa busca identitaria pode ser dividida em três principais correntes: a 

culturalista, que predomina nas duas primeiras décadas do século XX; a segunda marcada por 

preocupações de cunho mais social, desenvolvida ao longo dos anos 1920; e a terceira, entre os 

anos 1930 e 1940, com um olhar mais econômico. 

Segundo Verdum (2006): 
 

Não obstante a importância das três correntes da “onda identitaria”, a social 
foi a que teve maior destaque e projeção entre as elites intelectuais latino-
americanas, particularmente no México e no Peru, onde predominou setores 
urbanos e rurais mais politizados sob influência das correntes libertário-
anarquista e socialista. É nestes países que, durante o período de 1915-1930, 
se produz um conjunto de escritos que reivindicam o próprio continente, o 
“indígena”, como marca cultural diferencial da região em relação aos mundos 
europeu e norte-americano anglo-saxão (p.18). 
 

No indigenismo social e econômico são retomadas questões fundamentais para o 

processo de formação de uma latino-américa, como por exemplo, a necessidade e o 

reconhecimento do protagonismo indígena no processo de formação e criação das nações latino-

americanas levantado por José Martí, no final do século XIX38, como também, a ideia de que a 

realidade vivida pelos povos indígenas são heranças do processo de colonização, como coloca 

Manoel Bonfim, em 190539.  

Nessa corrente teórica do indigenismo social destaca-se, como um dos pensadores mais 

importantes, José Carlos Mariátegui, que rompe com a concepção culturalista desenvolvida até 

então (VERDUM, 2006). Esse autor influenciado pelos escritos de Manuel González Prada e 

Ulloa, principalmente em “Nuestros Índios”, para quem o problema indígena não decorria de 

fatores culturais, raciais ou educacionais e sim da dimensão social, política e econômica, afirma 

que, “La cuestión indígena arranca de nuestra economía. Tiene sus orígenes en el regimen de 

propriedad de la tierra (2008, p.57).     

 

 
 

                                                            
38 MARTÍ, José. Nuestra Amércia. Fundaçión Biblioteca Ayacucho, 3ª Ed. 2005. 
39 BOMFIM, Manoel. A América latina: males de origem [online]. Rio de Janeiro: Centro Edelstein de Pesquisas 
Sociais, 2008. 
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2.2.1.1 Mariátegui: uma visão marxista do indigenismo 
 

A obra do peruano José Carlos Mariátegui, desde meados do século XX, representa um 

expoente na América Latina para o estudo da teoria marxista. Ele teve sua formação teórica e 

política dentro das tradições marxista que lhe foram propiciadas na Europa, especificamente na 

Itália. Mariátegui tomava essa formação teórica-política como instrumento necessário para 

compreender a realidade do seu país de origem e contribuir para a transformação revolucionária 

do mesmo. 

No entanto, para Escorsim (2006), ao retornar ao Peru, Mariátegui se defronta com 

dilemas nacionais aos quais não se pode fugir. Ele se confronta com a questão do índio, já 

colocada na ordem do dia e que exigia respostas e propostas para as quais, no interior do 

referencial marxista, praticamente não havia precedentes. Logo, ao se deparar com essa 

realidade, Mariátegui elabora alternativas e soluções realmente originais sobre a problemática 

indígena no Peru.         

Para Mariátegui indigenismo é interpretado como um problema econômico-social, se 

contrapondo às teorias “... que consideram a questão com um destes critérios unilaterais e 

exclusivos: administrativo, jurídico, étnico, moral, educacional, eclesiástico” (MARIÁTEGUI, 

2006, p. 37).  

Ele traz à tona e denuncia as relações de submissão e opressão gamonalista40, a 

discriminação, preconceitos e a sobrecarga de tributos impostos aos índios. Situação que não 

pode ser compreendida simplesmente pela condição de índio, mas pelas relações sociais que se 

estabelecem no campo. 

Com o entendimento da questão dos indígenas, Mariátegui (1982) propõe um plano de 

ação que inclui a luta pela terra, a organização e o armamento de camponeses e operários de 

forma independente e coordenada, além da revogação das leis onerosas a índios e negros. Na 

sua visão, essa mobilização deveria alcançar sindicatos e movimentos urbanos, superando todo 

o processo de exclusão política que as comunidades indígenas sofreram durante séculos. No 

entanto, deixa claro que se o intercâmbio com outros setores é importante, a solução do 

problema deve vir dos próprios índios. 

Outro ponto relevante é o entendimento de que culturas indígenas têm importante 

potencial para contribuir na construção do socialismo. Essa visão não significa a tentativa de 

                                                            
40 Termo cujo equivalente é “coronelista”. 
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reconstituir antigas civilizações pré-colombianas, mas utilizar-se de diversos elementos da 

cultura e das tradições indígenas na construção da nova sociedade (Idem). 

Segundo Montoya (1964), Mariátegui não era um indigenista, mas se deu conta da 

importância dos mesmos na revalorização do componente indígena do Peru, no questionamento 

do poder dos latifundiários e na elaboração de um projeto político para o futuro do país. 

Mariátegui está, como já afirmamos, muito longe do enfoque racial do problema do índio. 

Segundo este autor, a raça por si só não é despertada para o entendimento de uma ideia 

emancipadora. O que assegura sua emancipação é o dinamismo de uma economia e uma cultura 

que carregue em suas entranhas o germe do socialismo. 

Nesse sentido, Mariátegui, depois de refutar as teses reacionárias que pretendiam 

solucionar o problema do índio pelas vias administrativas, policiais, jurídicas, religiosas, 

morais, raciais, suscita que “a questão indígena surge de nossa economia... tem suas raízes no 

regime de propriedade da terra”. (MARIÁTEGUI, 2006, p. 42).  

Contudo, é importante ter em conta que Mariátegui não se detém numa apreciação economicista 

do problema indígena. Ele assinala que as populações indígenas são objetos de uma dupla 

opressão – de um lado, a exploração de classe e, de outro, a opressão nacional – ao se fazer 

valer contra eles uma secular discriminação racial, educacional, jurídica, política e cultural. 

Assim, o resgate à visão integral da questão do índio, desenvolvida por Mariátegui, se 

faz atual, especificamente no cenário latino americano, segundo o qual, a contradição somente 

poderá ser resolvida com um processo emancipatório a partir do protagonismo indígena. 

 

2.2.2 O movimento camponês e a resistência latino-americana 
 

 O movimento camponês na América Latina tem um destacamento nas lutas sociais da 

região, pois ao conquistarem territórios que representam a possibilidade de outra forma de 

organização social para além do latifúndio, rompem com a lógica desenvolvimentista adotada 

para o campo latino-americano pelo capital.  

A intensificação dessa lógica desenvolvimentista da agricultura na América Latina, 

consequentemente, da concentração fundiária e de capitais efetiva-se com a implantação, na 

década de 1960, do modelo de modernização econômica da agricultura que impôs aos 

trabalhadores rurais a lógica segundo a qual a simples posse da terra não garante a reprodução 

das unidades produtivas familiares (LAZZARETTI, 2000). 

 As lutas dos movimentos sociais do campo contra o modelo capitalista de agricultura, 

segundo Veltmeyer e Petras (2008), não são novas. Segundo os autores: 
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O campesinato esteve durante grande parte do século XX à frente das lutas 
políticas contra as forças do desenvolvimento capitalista: industrialização, 
modernização e proletarização. Nesse contexto, os camponeses podem ser 
vistos como constituidores do que, segundo Georg Lukacs, podemos chamar 
de “sujeito-objeto idêntico da história”, isto é, o objeto de poderosas forças de 
mudanças, mas também um “ator autoconstituído” na luta contra essas forças 
(p.79). 
 

Com a implementação do modelo neoliberal, nas décadas de 1980-90, a liberalização da 

economia e a redução do papel do Estado, a produção do campo latino-americano assumiu 

novas funções, diferentes daquelas que desempenharam no período anterior, caracterizado pela 

substituição de importações e industrialização sob orientação do Estado. A produção agrícola, 

nesse período, houve um aumento na produtividade, no entanto, a produção passou a ser 

centrada em apenas alguns produtos, como milho, soja e commodities em geral, gerenciadas 

por grandes empresas trans e multinacionais, voltada para exportação. É nesse período que 

desenvolve o grande agronegócio na região, em detrimento da agricultura camponesa e das 

terras indígenas. 

 É com esse cenário político e social que surge, na América Latina, um novo ciclo de 

conflitualidade no campo, onde os grandes proprietários de terras, grandes corporações 

capitalistas do agronegócio defendem a expansão do modelo agroexportador de commodities 

de um lado e, de outro, a grande massa de camponeses sem terra, pequenos proprietários de 

terras e trabalhadores rurais. 

 Segundo Bruno (2008), esse novo ciclo de conflitos no campo latino-americano é, além 

do velho modelo de embate entre os diferentes sujeitos, como expropriação, intimidação, 

ameaças e assassinatos, traz novos elementos a essa disputa, como a questão dos alimentos 

transgênicos, do aumento no uso dos agrotóxicos, do trabalho escravo no campo e a 

defesa/propagandista do modelo da agricultura empresarial enquanto símbolo de 

desenvolvimento e modernidade, diante da agricultura camponesa representante do arcaico e 

da incapacidade econômica. 

 O debate crítico aos transgênicos desenvolve-se a partir de dois pilares, o primeiro sobre 

a questão ambiental e o segundo sobre a matriz tecnológica produtivista e economicista. Assim, 

o movimento camponês luta pela implementação de uma nova matriz tecnológica de produção 

em seus territórios, o que levaria a preservação ambiental (TONA, s.d.). A questão dos 

transgênicos, segundo Bruno (2008), também expressa uma forma de dominação e de poder, 

em especial das indústrias transnacionais e das grandes corporações. 
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 Concomitantemente ao desenvolvimento dos alimentos transgênicos há um aumento no 

uso e dependência dos agrotóxicos. Essa relação entre transgênicos e agrotóxicos pode ser 

observada a partir do surgimento, por exemplo, da Soja Roundup Ready®, criada pela 

Monsanto na década de 1980, conhecida como Soja RR, com características genéticas que a 

torna tolerante ao herbicida à base de glyphosate41. 

 Sobre o desenvolvimento da Soja RR Miranda et al (2005) afirmam que: 
 

O plantio da soja transgênica no Brasil começou ilegalmente em 1997, 
mas sua legalização foi feita em 2003, através de Medida Provisória 
223/04. Em 2004, de acordo com dados do International Service for 
Aquisition of Aplication in Agrobiology (ISAAA), a área plantada de 
soja transgênica no Brasil teve um aumento de 66%, chegando a 5 
milhões de hectares, com o consequente aumento da quantidade de 
herbicida utilizada. Isto corresponde acerca de 22% da área total 
utilizada para a plantação de soja no país. Entre 2003 e 2004, o 
crescimento do cultivo de soja transgênica foi maior entre os países em 
desenvolvimento (35%) que entre os países desenvolvidos (13%) (p.27).  
 

 Nessa relação entre a Soja transgênica e o agrotóxico, além do fato dos grandes prejuízos 

ambientais, já que o glyphosate é altamente absorvido pelo solo, dos possíveis males à saúde 

humana, em especial a do trabalhador, estarem sendo negligenciados, outro fator importante é 

que tanto a semente da Soja RR®, quanto o herbicida glyphosate são produzidos pela Monsanto 

Co, propiciando, assim, a monopolização da produção e comercialização de sementes.  

 Sobre o incremento no uso dos agrotóxicos os autores supracitados afirmam que: 
 

O modelo químico-dependente adotado nas políticas agrícolas brasileiras foi 
introduzido na década de 60 e intensificado na década de 70 através do Plano 
Nacional de Defensivos Agrícolas (PNDA), sustentado pelo discurso 
"modernizador" da economia rural. Considerando os gastos mundiais com 
agrotóxicos, entre 1983 e 1997, eles aumentaram de 20 para 34 bilhões de 
dólares/ano e produzem, a cada ano, segundo a OMS, entre três a cinco 
milhões de pessoas contaminadas. Este quadro ainda é mais preocupante em 
países em desenvolvimento, como o Brasil, em que a incorporação de 
tecnologias baseadas no uso intensivo de produtos químicos é feita sem a 
implementação de políticas claramente definidas relacionadas à 
comercialização, transporte, armazenagem, utilização, normas de segurança e 
conhecimentos dos riscos associados. Assim, nestes países, que são 
responsáveis por 20% do consumo mundial de agrotóxicos, estão 70% dos 
casos de intoxicação por estes produtos. 
A América Latina foi a região onde se observou um maior aumento no uso de 
agrotóxicos (aproximadamente 120%), muito em parte pela influência do 
Brasil, que consome cerca da metade do montante de toda a região. Entre 1964 
e 1991, o consumo de agrotóxicos no país aumentou 276,2 %, frente a um 
aumento de 76% na área plantada11. Já no período entre 1991 e 2000, 

                                                            
41 Disponível em http://www.monsanto.com/global/br/produtos/pages/soja-rr.aspx  

http://www.monsanto.com/global/br/produtos/pages/soja-rr.aspx
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observou-se um aumento de quase 400% no consumo destes agentes 
químicos, frente a um aumento de 7,5% na área plantada (p.30). 
 

   É diante desse cenário que os movimentos camponeses se organizam e levantam a 

bandeira da Soberania Alimentar, como alternativa e resistência ao atual modelo produtivo 

neoliberal do campo. 

Questionando a transformação dos produtos agrícolas em commodities que são 

regulados pelo mercado, colocando em risco o abastecimento alimentício da população é que a 

Via Campesina propõe o conceito de Soberania Alimentar: 
 

O direito dos povos de definir usa próprias política e estratégias sustentáveis 
de produção, distribuição e consumo de alimentos que garantam o direito a 
alimentação para toda a população com base na pequena e média produção, 
respeitando suas próprias culturas e a diversidade de modos camponeses, 
pesqueiros e indígenas de produção agropecuário, de comercialização e de 
gestão dos espaços rurais, nos quais a mulher desempenha um papel 
fundamental.  A soberania alimentar favorece a soberania econômica, política 
e cultural dos povos. Defender a soberania alimentar é reconhecer uma 
agricultura com camponeses, indígenas e comunidades pesqueiras, vinculadas 
ao território; prioritariamente orientada a satisfação das necessidades dos 
mercados locais e nacionais [...]” (Declaração final do Fórum Mundial de 
Soberania Alimentar, assinada pela Via Campesina, Havana, Cuba/2001) 

     

Logo, o debate da soberania alimentar possibilitou aos movimentos camponeses colocar 

como prioridade em suas atividades de formação e nas pautas de reivindicações temas como 

preservação da biodiversidade e agroecologia (CAMPOS e CAMPOS, 2007). 

No que tange a questão do trabalho escravo, em especial no Brasil, a luta dos 

movimentos sociais do campo vai para além das relações de trabalho, da luta contra os grandes 

proprietários de terras que desenvolvem tal prática. O embate, principalmente nos últimos anos, 

vem desenvolvendo-se, principalmente, com os políticos (deputados e senadores) que fazem 

parte da bancada da Frente Parlamentar da Agropecuária, também conhecida como “Bancada 

Ruralista”42. 

 Esse conflito vem se dando a partir das investidas, principalmente a partir do ano 2005, 

da bancada ruralista em modificar a redação do Artº 149 do Decreto Lei nº 2.848, de 1940 

(Código Penal), com também do Artº 18 da Lei nº 5.889, de 1973 (Regulação do Trabalho 

                                                            
42 Frente parlamentar que atua em defesa do agronegócio. Nas eleições brasileiras de 2014, a bancada ruralista 
passou a ter, na Câmara Federal 191 deputados e já no Senado possui 11 representantes. Para maiores informações 
sobre a Bancada ruralista acessar: http://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Politica/Bancada-ruralista--tudo-pela-
terra/4/29182 e http://www.canalrural.com.br/noticias/agricultura/bancada-ruralista-sera-fortalecida-congresso-
nacional-7971 , como também ver: CASTILHO, A.L. Partido da Terra: como os políticos conquistam o território 
brasileiro. São Paulo: Contexto, 2012. 

http://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Politica/Bancada-ruralista--tudo-pela-terra/4/29182
http://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Politica/Bancada-ruralista--tudo-pela-terra/4/29182
http://www.canalrural.com.br/noticias/agricultura/bancada-ruralista-sera-fortalecida-congresso-nacional-7971
http://www.canalrural.com.br/noticias/agricultura/bancada-ruralista-sera-fortalecida-congresso-nacional-7971
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Rural). A principal mudança proposta no Artº 149 do Código Penal é no entendimento ao 

conceito de “trabalho análogo ao de escravo”, pois com a mudança se exclui duas principais 

questões, a primeira, corresponde as condições degradantes de trabalho: situações que violem 

direitos fundamentais ou que coloquem em risco a vida e a saúde do trabalhador; e a segunda, 

refere-se a jornada exaustiva: quando o trabalhador é submetido a um regime de trabalho tão 

árduo que sua vida e sua saúde são colocadas em risco.  

 É no afrouxamento das leis que o grande latifundiário vai garantindo sua dominação e 

exploração em relação ao trabalhador do campo. No entanto, o embate vem ocorrendo em suas 

diferentes escalas, assim, os movimentos sociais do campo vêm encampando lutas para barrar 

as mudanças nas respectivas leis, garantindo condições de trabalho mais dignas para o homem 

do campo, como também, a punição dos proprietários de terras que implementas o trabalho 

escravo em suas fazendas, o que, de acordo com a lei, destinaria as terras para a reforma agrária 

sem o direito de indenização, garantindo, assim, maior acesso à terra por parte dos camponeses.  

Tal relação entre reforma agrária e trabalho escravo é garantida pela PEC 438, do trabalho 

escravo que propõe o confisco de propriedades onde o trabalho escravo for encontrado 

(BRASIL, 2008). Também como resultado da luta dos movimentos sociais contra o trabalho 

escravo foi a implementação dos Planos Nacionais de Erradicação do Trabalho Escravo43. 

 Como no movimento indígena, o movimento camponês latino-americano tem no acesso 

à terra a centralidade de sua luta, como também a permanência nela pós conquista, como na 

luta por assistência técnica, créditos agrícolas, acesso à saúde, educação e etc.  

 Dentro da luta e organização camponesa latino-americana, podemos destacar a 

Cordinadora Latinoamericana del Campo (CLOC) que engloba diversos movimentos sociais 

do campo e que representa a Via Campesina na América Latina.  Sobre a organização da CLOC, 

Esteban (2011) afirma que: 
 

La Coordinadora Latinoamericana del Campo (CLOC) se constituye 
formalmente en su primer congreso realizado en Lima, Perú, del 21 al 25 de 
febrero de 1994, con la participación de 84 organizaciones procedentes de 18 
países de América Latina y el Caribe, tras un proceso de convergencia que 
tuvo lugar en el marco de la « Campaña Continental 500 Años de Resistencia 
Indígena, Negra y Popular » (1989-1992), convocada por organizaciones 
campesino-indígenas de la Región Andina y el MST de Brasil [...]. En su 
fundación la CLOC adopta los criterios y modalidad organizativa de tal 
Campaña con cinco articulaciones regionales (Norteamérica, Centroamérica, 
Caribe, Región Andina y Cono Sur), incluyendo el propio logo cuya imagen 
grafica la “unidad en la diversidad”: el reencuentro de dos aves emblemáticas 

                                                            
43 Ver: SAKAMOTO, 2006. 
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de los pueblos originarios, el águila del norte con el cóndor del sur, con un 
círculo interno bañado por los colores del arco iris (la whipala) y en su interior 
el mapa de las Américas (s.p.).  

  

A partir da organização da CLOC, podemos afirmar que a luta dos movimentos sociais 

do campo da América Latina passou a ter uma nova fase em seu processo de unidade e 

articulação, pois os movimentos sociais do campo passaram a ter enquanto princípios os 

desenvolvidos nos congressos da CLOC, tais como, os do I Congresso, realizado em Lima/Peru, 

em fevereiro de 1994, de uma verdadeira reforma agrária supõe profundas mudanças nas 

estruturas sociais e produtivas; promover o acesso o acesso aos pequenos e médios produtores 

ao credito, assistência técnica e pesquisa, mercados seguros e preços justos para seus produtos, 

seguro agrícola e serviços básicos; impulsionar formas alternativas de autodesenvolvimento e 

integração econômica entre as organizações que compõem a CLOC; trabalhar por uma 

agricultura sustentável; a luta das mulheres é uma luta de todos; uma educação que responda os 

problemas e necessidades de transformação e desenvolvimento integral do campo e que firma 

valores culturais das comunidades; autonomia das organizações campesinas frente ao Estado, 

Organizações não Governamentais, igrejas e partidos políticos (CLOC, 1994). 

Durante o II Congresso, realizado em Brasília/Brasil, em novembro de 1997, foram 

(rea)firmados enquanto princípios da CLOC: vincular as lutas reivindicatórias, imediatas, 

relacionadas com as necessidades do campo, com um projeto estratégico nacional de longo 

prazo; levar a luta dos camponeses para as cidades, impulsionando lutas com outros setores da 

sociedade, dos excluídos, dos trabalhadores urbanos; incentivar a participação das mulheres e 

jovens, tanto nas atividades alternativas econômicas como na participação política; recuperar a 

cultura popular como um valor fundamental (ESTEVAM, 2011). 

No III Congresso da CLOC, realizado na Cidade do México/México, em agosto de 2001, 

os avanços nas definições políticas tiveram como pontos centrais: a luta por reconhecer e manter 

o papel central das comunidades indígenas e camponesas na definição do modelo de sociedade; 

a luta pela soberania alimentar como um princípio; levantar com mais firmeza a bandeira da 

reforma agrária; assumir a defesa das sementes camponesas e da biodiversidade; e unir e 

integrar os distintos elementos das lutas, a reforma agrária, direitos humanos, as sementes, 

comercio local, migração e etc. que são diferentes aspectos de uma mesma luta (idem). 

Após mais de uma década da organização da CLOC, em Guatemala, em outubro de 

2005, realizou-se o IV Congresso, que teve como objetivo avaliar o processo de caminhada da 

Cordinadora e reafirmar os princípios políticos frente as mudanças ocorridas nesse período. 

Essas mudanças podem ser caracterizadas como: 
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“reestructuración” que se viene registrando en el campo por la irrupción 
masiva de los grandes capitales financieros y transnacionales con el 
consecuente acaparamiento de tierras, territorios, recursos naturales, 
biodiversidad y conocimientos, a la vez que imponen la mercantilización del 
agro a todo precio; y de otro lado, la creciente deslegitimación del 
neoliberalismo; la reactivación de las luchas de protesta y recomposición del 
tejido social; el ascenso de gobiernos con respaldo de fuerzas populares; entre 
otros aspectos (idem,s.p). 

 

  É com este cenário na América Latina, que se estabeleceram os novos princípios 

políticos da CLOC, tais como: desenvolver a luta econômica e política, entendendo-as com 

mudanças de sistema e não só do modelo; combater os mecanismos do capital financeiro 

internacional e as grandes empresas multinacionais que fazem parte de uma política de 

extermínio e desarticulação da agricultura e das organizações camponesas; lutar por uma 

produção de alimentos saudáveis, com visão agroecológica; combater os produtos transgênicos; 

opor-se ao processo de patenteamento dos recursos naturais e da vida; lutar pela construção e 

consolidação de um poder popular e democrático; orientação socialista como alternativa ao 

capitalismo (idem). 

 O fortalecimento e o apoio da CLOC aos processos de organização entre os países 

América Latina e Caribe e a sua reafirmação na luta pela construção de um continente onde as 

forças populares sejam os grandes sujeitos políticos se dá no VI Congresso, realizado em 

Buenos Aires/Argentina, em abril de 2015. Em sua declaração final, a CLOC (re)afirma seus 

princípios de: rejeitar o patriarcado, o racismo, o sexismo e a homofobia; levantar a bandeira 

do feminismo camponês; a reforma agrária integral e popular; a agricultura camponesa a base 

da agroecologia; defesa das sementes camponesas; derrotar o modelo agrícola do agronegócio; 

lutar pelo fim dos transgênicos e do uso dos agrotóxicos; e a defesa do socialismo enquanto 

alternativa ao capitalismo (CLOC, 2015).  

A resistência indígena e camponesa busca uma legitimidade política que, segundo 

Barbosa (2012), está estruturada em três pilares principais: 
 

1) O regresso ao sentido essencial de homens e mulheres herdeiros de seus 
ancestrais (no caso do movimento indígena) ou do ethos indenitário com seu 
território de vida, de produção e de resistência (igualmente no caso dos 
movimentos indígenas e também do movimento camponês); 2) A elaboração 
de uma base teórica-reflexiva muito bem fundamentada, com potencial de 
sustentação do conjunto de argumentos utilizados na mobilização, articulação, 
na planejamento das demandas e construção das estratégias políticas; 3) A 
reconstrução e/ou desconstrução dos referencias simbólicos impostos no 
marco da colonização e da fundação dos Estado-nação (os quais seguem 
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vigentes) y gênesis de novos referentes para a condução político-ideológica 
da resistência (p.143).  

 
Assim, na tentativa de analisar todo esse dinamismo social, as ciências sociais 

desenvolvem diversas teorias para compreender os movimentos sociais, considerando-os 

enquanto conceito científico 

 

2.2 Movimentos Sociais e a Teoria Social Crítica 

Historicamente, sempre houve lutas sociais que (re)desenhava, e ainda, (re)desenha o 

tecido social de nossa sociedade, mas as leituras, as interpretações dos movimentos sociais nas 

ciências sociais são desenvolvidas, principalmente, a partir de meados do século XX, levando 

os movimentos sociais, ao que entendemos por institucionalização acadêmica, ao se tornarem 

objetos de estudos de diferentes ciências. 

A análise dos movimentos sociais enquanto objeto de estudo, segundo Bringel (2012), 

passa por três principais etapas, são elas: a primeira refere-se com as interpretações dos 

“clássicos”, principalmente a partir das obras de Marx, pois este coloca o conflito e a ação 

coletiva no seio da estrutura social, elaborando a primeira teoria sistemática sobre o tema. Nesse 

primeiro momento, as interpretações sobre os movimentos sociais estão relacionadas à ação do 

movimento operário e ao conflito no mundo do trabalho; já a segunda etapa surge a partir de 

preocupações mais amplas do debate desenvolvido na teoria marxista, emergindo um campo 

mais delimitado de análise e preocupado por interpretações de médio alcance, pelas dimensões 

internas e os impactos dos movimentos, as características dos “novos” atores sociais do conflito, 

os sentidos de suas ações, etc, destaca-se a Teoria dos Novos Movimentos Sociais e a de 

Mobilização de Recursos. Sobre as teorias que compõem essa segunda etapa, Bringel afirma 

que: 
 

Os limites dessa discussão passaram a ser visíveis principalmente a partir dos 
anos 1990, momento em que a sociedade, a política e a economia passam por 
transformações profundas, e os sujeitos sociais começam a se rearticular sob 
novas práxis coletivas, formas organizativas e comunicativas, pondo em 
questão a própria definição de movimento social e outras noções afins (2012, 
s.p.). 

    

A partir dessas transformações é que surge a terceira e atual etapa dos movimentos 

sociais enquanto campo de estudo nas ciências sociais, onde as divisões anteriores entre 

correntes e paradigmas são substituídas por abordagens mais plurais e inclusivas, sem que os 

enfoques “clássicos” percam totalmente sua influência, já que grande parte da teorização 
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recente não é tanto uma renovação radical do debate, senão uma atualização do 

desenvolvimento teórico clássico. A despeito de algumas tentativas interessantes de renovação, 

as teorizações contemporâneas sobre os movimentos sociais ainda parecem incapazes de 

construir elaborações consistentes face ao forte eurocentismo e “ocidentocentrismo”, ao 

individualismo e nacionalismo metodológico, bem como à crescente autorreflexividade dos 

atores e à tensão sempre presente, embora não tão fortemente como hoje, dos movimentos 

sociais como objeto (de estudo) e sujeito (político-social) (Idem.). 

Seguindo todo esforço teórico para pensar os movimentos sociais, dentro da teoria 

social, estes vêm sendo rotulados por diversos autores que têm a necessidade de enquadrá-los 

em determinadas teorias, assim temos, os “Sócio-espaciais”, “Sócio-territoriais”44, 

“Movimentos Sociais Clássicos”, “Novos movimentos sociais” e até mesmo os “Novíssimos 

movimentos sociais”. Tais conceituações ao mesmo tempo em que possuem determinada 

importância para reflexão social-crítica é cara para o pensamento social e recobertas de críticas. 

Concordamos com a afirmativa de Tarrow (1983) quando coloca que o campo dos movimentos 

sociais é um dos mais indefiníveis. Eles são difíceis de definir conceitualmente e, como citado, 

há várias abordagens difíceis de serem comparadas. Vários estudiosos da área isolam algum ou 

alguns aspectos empíricos dos movimentos sociais o que torna difícil algum tipo de comparação 

conceitual. Nesse sentido, destacamos para compreensão dos movimentos sociais suas 

organizações populares, suas lutas e suas conquistas territoriais, seus embates com a lógica do 

capital. 

Sobre a centralidade da relação Capital x Trabalho na análise dos movimentos sociais 

e, consequentemente, a importância da teoria marxista enquanto norte teórico para tal, 

Guimarães e Guerra afirmam que: 
 

A abordagem marxista dos movimentos sociais, cuja matriz situa-se no 
conflito capital-trabalho, privilegia o processo de luta histórica das classes 
subalternas. Isto não significa limitar-se à análise do movimento operário, 
relegando a um segundo plano outros movimentos políticos; tampouco 
implica em trabalhar com determinações exclusivamente econômicas, pois a 
opressão-dominação capitalista perpassa as mais diversas dimensões da 
existência social. O grande diferencial do paradigma marxista na análise dos 

                                                            
44 Com relação a definição do conceito de movimentos socioterritoriais, Fernandes (2005) afirma que são todos 
aqueles que têm o território como trunfo e é esse território é essencial para sua existência porque criam relações 
sociais para tratarem diretamente de seus interesses e assim produzem seus próprios espaços e seus territórios. Ele 
ainda os define em duas vertentes: a. Movimentos socioterritoriais isolados, aqueles que atuam apenas em 
determinada microrregião ou num espaço geográfico equivalente; b. Movimentos socioterritoriaisterritorializados, 
que são os que atuam em diversas macrorregiões e formam uma rede de relações com estratégias políticas que 
promovem e fomentam a sua territorialização. Já os movimentos socioespaciais atuam em diferentes escalas e são 
predominantemente agências de mediação (FERNANDES, 2005, p. 31-32). 
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movimentos sociais consiste em possibilitar apreender, para além dos aspectos 
imediatos, a essência dos fenômenos e a contraditória relação entre essência e 
aparência. Nesta teoria, há também a preocupação frequente em subsidiar a 
ação política destes movimentos e, assim, contribuir para a práxis 
revolucionária (2013, p.65). 

 

Segundo Goss e Prudencio (2004), até o início do século XX, os movimentos sociais 

estavam diretamente ligados à ação dos trabalhadores e sua representação sindical e tendo como 

principal categoria analítica a classe social e como base teórica principal o marxismo.  

Nas primeiras décadas do século XX, mais precisamente posteriormente à crise de 1929, 

o movimento da classe trabalhadora estava atrelado ao um “compromisso” estabelecido entre 

capital e trabalho mediado pelo Estado. Esse “compromisso”, segundo Antunes (2009): 

 
[...] era dotado de um sentido também ilusório, visto que se por um lado 
sancionava uma fase da relação de forças entre capital e trabalho, por outro 
ele não foi a consequência de discussões em torno de uma pauta claramente 
estabelecida [...]. E tinha como elementos formadores ou de intermediação os 
sindicatos e os partidos políticos, como mediadores organizacionais e 
institucionais que se colocavam como representantes oficiais dos 
trabalhadores e do patronato, sendo o Estado elemento aparentemente 
“arbitral”, mas que de fato zelava pelos interesses gerais do capital, cuidando 
da sua implementação e aceitação pelas entidades representantes do capital e 
do trabalho (p.40). 

 

Com o objetivo de manter os elementos necessários para o estabelecimento do Welfare 

State45 e, consequentemente, fazer com que a classe trabalhadora abandone a luta pelo 

socialismo, o “compromisso” social buscou delimitar o campo da luta de classes, 

implementando ganhos e seguridade social para os trabalhadores. Segundo o autor supracitado, 

“o ‘compromisso’ tinha como sustentação a enorme exploração do trabalho realizada nos países 

do chamado ‘Terceiro Mundo’, que estavam totalmente excluídos desse ‘compromisso’ 

socialdemocrata” (p.40). 

                                                            
45 Também conhecido como Estado de Bem-estar Social, o Welfare State, segundo Medeiros (2001) “é um meio 
de compensar, por intermédio de políticas de cunho keynesiano, a insuficiência do mercado em adequar os níveis 
de oferta e demanda agregada, controlar politicamente as organizações de trabalhadores e capitalistas e estimular 
a mercantilização da força de trabalho segundo padrões industriais (fordistas), ao administrar alguns dos riscos 
inerentes a esse tipo de relação de trabalho e ao transferir ao Estado parte das responsabilidades pelos custos de 
reprodução da força de trabalho. Determinam a configuração do Welfare State, nesses casos, o padrão e o nível de 
industrialização (ou modernização), a capacidade de mobiliza- ção dos trabalhadores, a cultura política de uma 
nação, a estrutura de coalizões políticas e a autonomia da máquina burocrática em relação ao governo” (p.05). 
Segundo Esping-Andersen (1994), “em termos gerais, representou um esforço de reconstrução econômica, moral 
e política. Economicamente, significou um abandono da ortodoxia da pura lógica do mercado, em favor das 
exigências de extensão da segurança do emprego e dos ganhos como direito de cidadania; moralmente, a defesa 
das ideias de justiça social, solidariedade e universalismo. Politicamente, o welfare state foi parte de um projeto 
de construção nacional, a democracia liberal, contra o duplo perigo do fascismo e do bolchevismo” (p.73). 
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É nessa conjuntura social, política e econômica que os movimentos dos trabalhadores 

desse período, a partir de suas representações sindicais e políticas socialdemocratas, limitavam-

se a prática sistemática da negociação.   

A década de 1960, segundo Guimarães e Guerra (2013), é marcada por grandes lutas 

sociais, que os movimentos sociais tornam-se objeto de estudo acadêmico, nas mais diferentes 

abordagens teórico-metodológicas. Essas lutas sociais são marcadas pelas grandes 

manifestações dos chamados, por Antunes (2009), operário-massa quando afirma que: 

 
Já no final dos anos 60 e início dos anos 70, deu-se a explosão do operário-
massa, parcela hegemônica do proletariado da era taylorista/fordista que 
atuava no universo concentrado no espaço produtivo [...]. No final dos anos 
60 as ações dos trabalhadores atingiram seu ponto de ebulição, questionando 
os pilares constitutivos da sociabilidade do capital [...]. Com ações que não 
pouparam nenhumas das formações capitalistas desenvolvidas e anunciavam 
os limites históricos do “compromisso” fordista, elas ganharam a forma de 
uma verdadeira revolta do operário-massa contra os métodos taylorista e 
fordista de massificação (p. 42-43). 

   

 Podemos afirmar que da mesma forma que o operário-massa foi a base para o 

desenvolvimento e implementação do “compromisso” social fordista, este fora também o 

principal elemento de enfrentamento e ruptura do “compromisso” social democrático. 

 Essas manifestações do operário-massa deram-se de forma autônoma, 

independentemente de suas representações sindicais, pois, estas estavam vinculadas ao 

“compromisso” firmado com o capital, onde seu único objetivo, como dito anteriormente, era 

a prática sistemática da negociação, o que favoreceu ao distanciamento entre a base e a cúpula 

sindical. 

A partir da década de 1980, a classe social, que até então era a principal categoria 

analítica, foi sendo colocada à margem do debate, pois, inseriram na discussão sociológica dos 

movimentos sociais questões referentes à microestrutura, na tentativa de superar o discurso 

marxista da macroestrutura. Essa nova concepção traz uma multiplicidade de fatores de análise 

e tendo como marco principal a ênfase na sociedade civil. 

Tal multiplicidade de fatores analíticos tem como principal objetivo, buscar a negação 

da totalidade na análise da realidade e dos movimentos sociais, trazendo uma realidade 

totalmente fragmentada, diluída em múltiplos particularismos (KONDER, 2009 e BRAZ, 

2011). 

As novas perspectivas teóricas, que se tornaram hegemônicas, na década de 1980, sobre 

a análise dos movimentos sociais, como já mencionado, foram desenvolvidas em oposição ao 
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marxismo e, consequentemente, buscando negar a relevância da dimensão de classe e a 

centralidade da luta de classe (GALVÃO, 2011).  

Dentro deste grupo de correntes teóricas destacamos: a teoria da mobilização de 

recursos, a teoria das oportunidades políticas ou da mobilização política e a teoria dos novos 

movimentos sociais. 
 

 

2.2.1 Da Teoria da Mobilização de Recursos aos Novos Movimentos Sociais 
  

Na tentativa de explicar a nova onda de mobilizações ocorridas na Europa e nos Estados 

Unidos, a partir da década de 1960, surgem, nos estudos sociológicos, três correntes teóricas 

que têm como objeto de estudo os movimentos sociais. Segundo Misoczky (2008), essas teorias 

são divididas em duas grandes vertentes: a norte-americana, destacando a Teoria da 

Mobilização de Recursos e a Teoria das Oportunidades Políticas; e a europeia, conhecida como 

a Teoria dos Novos Movimentos Sociais. 

As teorias da vertente norte-americana têm como características tratar os fundadores dos 

movimentos sociais como dados, focalizando as relações entre movimentos e instituições, não 

considerando as dinâmicas e a estrutura social que fazem emergir o movimento, diferentemente 

da vertente europeia. Ela é fortemente influenciada pela teoria do ator racional, buscando 

privilegiar os aspectos relacionados à estratégia e à estrutura dos movimentos sociais (COHEN, 

1985), ou seja, analisando o movimento social pelo movimento em si, deixando à margem 

qualquer tipo de possibilidade de uma análise que busque a totalidade do fenômeno. 

 A primeira delas é a Teoria da Mobilização de Recursos, tendo a definição de 

movimentos sociais como um conjunto de opiniões e crenças que representam preferências para 

mudar alguns elementos da estrutural social ou da distribuição de recompensas na sociedade. 

Enfatizam as condições que facilitam a constituição de organizações de movimentos sociais 

(MISOCZKY, 2008) e tem como principais teóricos McCarthy e Zald (1977) e Olson (1999).  

A Teoria de Mobilização de Recursos surge em meados da década de 1960, quando um 

grupo de jovens pesquisadores começou a formular argumentos políticos e organizacionais para 

tratar da insurgência social, transferindo seu foco do comportamento coletivo para a ação 

coletiva. Esses trabalhos questionavam as perspectivas que reduziam o fenômeno coletivo à 

convergência de comportamentos individuais46, com um enfoque a partir da psicologia e 

                                                            
46 Segundo Alonso (2009) dos anos 1930 a 1960, a sociologia lançou baldes de água fria nas teorias da revolução. 
Autores muito heterogêneos, como Riesman e Adorno, por exemplo, confluíram para teorias da desmobilização 
política, cuja chave explicativa estava na cultura, em correlações entre estrutura da personalidade e estrutura da 
sociedade. O argumento disseminado era que o individualismo exacerbado da sociedade moderna teria produzido 
personalidades narcísicas, voltadas para a autossatisfação e de costas para a política. Dado o caráter cômodo 
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entendendo os movimentos como meras respostas reativas a crises sociais (MCADAM e 

SCOTT, 2005). 

Com objetivo de superar as explicações das mobilizações coletivas em termos de 

emoções coletivas (ver nota de rodapé 46), McCarthy e Zald (1977) buscou na racionalidade a 

explicação para os movimentos sociais. Esses autores enfatizam os recursos, principalmente 

econômicos e coercitivos, que possibilitam a mobilização coletiva. Nesse sentido, privilegia 

menos o movimento, a ação coletiva em si, e mais os meios que são mobilizados para se atingir 

os objetivos pretendidos. Por esse motivo, tende a desconsiderar as razões que levam à 

mobilização, menosprezando as crenças, as ideologias, as visões de mundo (CHAZEL, 1995, 

p. 325). 

Essa racionalidade proposta se faz presente na argumentação de que os movimentos 

tinham sentido de organizações. Sobre a influência dos estudos organizacionais na vertente 

norte-americana, Rosa e Mendonça (2011) afirmam que: 
 

A dimensão organizacional foi (e tem sido até hoje) o eixo principal de 
articulação das teorias desenvolvidas depois dos 1960 nos EUA. O termo 
“Organizações de Movimento Social” (OMS), introduzido por Zald e Ash 
(1966), serviu de ponto de partida para a corrente da mobilização de recursos 
(MR), que se desenvolveu entre o final da década de 60 e 70, tendo como 
pressupostos a relação entre a burocracia e a institucionalização de formas 
organizacionais, especialmente as organizações dos movimentos sociais e 
suas estratégias de acesso aos recursos. De acordo com Buechler (1995), o 
foco estratégico inerente à MR foi influenciado pelo cálculo estratégico de 
Olson (1996), entendido como o cálculo de atores racionais movidos pelo 
interesse próprio. Ou seja, uma ação coletiva só poderia ser considerada viável 
se fossem oferecidos os incentivos adequados e se fossem tomadas medidas 
para evitar o fenômeno do free riding (carona). A partir desta perspectiva, 
portanto, a MR analisava os movimentos sociais sob o ângulo da avaliação 
estratégica dos custos e benefícios envolvidos na mobilização dos recursos 
(p.648). 
 

 

 De acordo com a afirmativa, podemos constatar que a Teoria de Mobilização de 

Recursos tem uma visão excessivamente instrumental, o que, consequentemente, exclui 

qualquer outro tipo de variável para analisar os movimentos sociais, como a ideologia, a questão 

do sujeito, os projetos políticos desses movimentos, entre outros. 

                                                            
da dominação no capitalismo tardio ou na sociedade de massa, operada via consumo e afinada com o padrão 
dominante de individuação, a mobilização coletiva eclodiria apenas como irracionalidade ou, conforme Smelser, 
como explosão reativa de frustrações individuais, que as instituições momentaneamente não lograriam canalizar. 
De uma maneira ou de outra, a explicação tinha pilares psicossociais, amparando-se em emoções coletivas (p.50). 
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 A visão instrumental da leitura dos movimentos sociais pela Mobilização de Recursos 

também se faz presente nos próprios conceitos desenvolvidos no âmbito de seu arcabouço 

teórico, tais como, “empresários do movimento”, “indústria de movimentos” e “setores dos 

movimentos” (TARROW 1998), o que demonstra um caráter mercadológico/economicista e 

profissionalizante dos movimentos. 

 Esses conceitos analogicamente referem-se os movimentos sociais às empresas 

burocratizadas de mercado, nesse sentido, os movimentos, quanto mais duradouros, mais 

burocratizados se tornam, criando normas, hierarquia interna e dividindo o trabalho, 

especializando os membros, com os líderes como gerentes, administrando recursos e 

coordenando as ações (MCCARTHY e ZALD, 1977). 

 Sobre a questão da longevidade dos movimentos sociais e sua analogia à empresa de 

mercado, Alonso (2009) afirma que: 
 

A longevidade, por sua vez, dependeria da capacidade de os movimentos 
vencerem a concorrência. Isto é, vários movimentos podem se formar em 
torno de um mesmo tema, compondo uma “indústria de movimento social”, 
na qual haverá cooperação, mas também competição, em torno de recursos 
materiais e de aderentes a serem garimpados num mercado de consumidores 
de bens políticos. Daí a emergência de conflitos internos que gerariam 
faccionalismo, com dissolução de movimentos grandes e formação de 
subunidades em torno de uma mesma causa (p. 52). 

 

   O caráter mercadológico/economicista dos movimentos passa a ser o principal ponto de 

crítica da Teoria de Mobilização de Recursos. Esse caráter, principalmente, profissionalizante 

ignorava os movimentos sociais de base, em especial os da América Latina, como os indígenas 

e camponeses, pois, como afirma Rosa e Mendonça (2011), “colocam desafios ainda mais 

complexos para a criação e aquisição de recursos organizacionais para dar suporte às suas lutas, 

tendo em vista as aprofundadas condições de desigualdade do continente” (p. 647). 

 A partir da década de 1980, os autores da Teoria de Mobilização de Recursos reavaliam 

suas teses, a partir das críticas levantadas e reestrutura a teoria passando a considerar as 

limitações e oportunidades do contexto, em especial nas relações dos movimentos sociais com 

o Estado, na elaboração das estratégias dos movimentos (idem). Tal reestruturação teórica 

passou a ser considerada como a Teoria do Processo Político. 

 Apesar de ser um desdobramento da Teoria de Mobilização de Recursos e, 

consequentemente, fazer parte da vertente norte-americana, a Teoria de Processo Político 

influencia-se por referências europeias em suas análises. Sobre a Teoria de Processo Político, 

Alonso (2009) afirma que: 
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Como a Teoria de Mobilização de Recursos, a Teoria de Processo Político 
supõe que a coordenação dentre os potenciais ativistas é crucial para produzir 
um ator coletivo, mas os agentes coletivos não são preexistentes; eles se 
formam por contraste durante o próprio processo contencioso. Ela adiciona 
um elemento cultural à explicação (p. 55).  

 

 Assim, a Teoria de Processo Político abre, portanto, mais espaço para a cultura na 

explicação da ação coletiva do que a Teoria de Mobilização de Recurso, no entanto, continuou 

a receber críticas pela sua negligência com relação às variáveis culturais e passou a incorporar 

esses elementos a partir da aproximação com os trabalhos de Melucci (1995) e sua noção de 

identidades coletivas. Estas são entendidas como mecanismos de reflexão utilizada pelos atores 

dos movimentos sociais para criar um senso de unidade, ou solidariedade, interna, bem como 

para estabelecer fronteiras externas do movimento com o contexto social que irão influenciar 

no desenrolar de suas estratégias (ROSA e MENDONÇA, 2011). 

 Contudo, como afirma Alonso (2009): 
 

A solidariedade não gera ação, se não puder contar com “estruturas de 
mobilização”: recursos formais, como organizações civis, e informais, como 
redes sociais, que favorecem a organização. A mobilização é, então, o 
processo pelo qual um grupo cria solidariedade e adquire controle coletivo 
sobre os recursos necessários para sua ação. Mas tudo isso, e essa é uma das 
diferenças em relação à Teoria de Mobilização de Recursos, só configura um 
movimento social diante de oportunidades políticas favoráveis. Enquanto a 
Teoria de Mobilização de Recursos enfatiza recursos materiais disponíveis 
para ativistas individuais, a Teoria de Processo Políticos prioriza uma 
estrutura de incentivos e/ou constrangimentos políticos, que delimita as 
possibilidades de escolha dos agentes entre cursos de ação (p. 55-56). 

 

 A Teoria de Processo Políticos, na América Latina, não obteve tanta inserção no debate 

sobre os movimentos sociais como a vertente europeia, leia-se, a Teoria dos Novos Movimentos 

Sociais. Nessa vertente, o foco é na identidade de um movimento social que se forma no interior 

da estrutura da dinâmica de conflitos de uma dada sociedade; ou seja, a análise não pode 

começar diretamente com atores, mas deve se iniciar com uma explicação sobre a emergência 

do ator. Nos estudos europeus, a ênfase se dirigiu ao ator e à formação da identidade coletiva. 

 Os estudos europeus, ao se depararem com conflitos distintos da linha tradicional, que 

enfocava o elemento classe como central no processo de mobilização, e um contexto de 

sociedades pós-industriais, se colocaram a tarefa de rever as categorias fornecidas pela 

teorização marxista, na medida em que novos atores se expressavam em uma estrutura de 

conflitos diferenciada (ROSA e MENDONÇA, 2011). 
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 Segundo Envers (1984) os novos movimentos sociais “não dizem respeito 

principalmente ao poder, e sim à renovação de padrões sócioculturais e sócio psíquicos do 

quotidiano” (p. 12). 

  

2.2.2 Uma crítica à Teoria dos Novos Movimentos Sociais 
 

A Teoria dos Novos Movimentos Sociais surge, na Europa, na década de 1960, 

incorporando ao debate, segundo Gohn (1997): “esquemas interpretativos que enfatizam a 

cultura, a ideologia, as lutas sociais cotidianas, a solidariedade entre as pessoas de um grupo ou 

movimento social e o processo de identidade criado” (p. 121). 

Essa teoria insurge de um entendimento equivocado da teoria marxista, onde a coloca 

como determinista e economicista da ação do sujeito histórico. Assim, em suas análises, a 

Teoria dos Novos Movimentos Sociais, desconsidera qualquer influência da economia na 

explicação dos movimentos sociais, evidenciando a cultura como centralidade na mudança 

social.    

Podemos considerar cinco principais características da Teoria dos Novos Movimentos 

Sociais, segundo Gohn (1997), são elas: base cultural em seu modelo teórico que nega qualquer 

função funcionalista da mesma, ou seja, negando-a como conjunto fixo e determinado 

historicamente; negação da teoria marxista e seus principais conceitos enquanto 

interpretadores dos fenômenos sociais, como por exemplo, classe social e luta de classe, 

colocando o marxismo como a teoria das macroestruturas sociais; consequentemente à exclusão 

do raciocínio do conceito de classe social e luta de classe, elimina-se a centralidade do sujeito 

histórico, enfatizando o entendimento de atores sociais e ações coletivas; por descartar as 

macroestruturas enfatizadas pelo marxismo, destacam as relações micros sociais e culturais e; 

analisam as identidades coletivas criadas por grupos sociais e desconsideram as estruturas 

sociais e a identidade coletiva, pois, já que nega a importância histórica e social das classes, 

consequentemente, a questão do pertencimento e da consciência de classe é colocada à margem 

do debate. 

Apesar de seus expoentes teóricos47 não constituírem uma escola coesa (ALONSO, 

2009), todos são críticos à teoria marxista, porém, mantém o enquadramento macro histórico e 

a associação entre mudança social e conflitos. Esses autores compartilham de um mesmo 

                                                            
47 Consideramos aqui enquanto expoentes teóricos da Teoria dos Novos Movimentos Sociais: Alain Touraine, 
Jürgen Habermas, Alberto Melucci. 
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pensamento, de que ao longo do século XX uma mudança macroestrutural teria alterado a 

natureza do capitalismo, cujo centro teria deixado de ser a produção industrial e o trabalho. 

Uma nova sociedade se vislumbraria, dando lugar também a novos temas e agentes para as 

mobilizações coletivas. 

Assim, tendo como centralidade a cultura, os ditos novos movimentos sociais podem 

ser considerados, com afirma Mészaros (2002), como movimentos de “questão única”, onde se 

tenta articular seus programas de reforma como meio de penetrar na estrutura de poder e no 

processo de tomada de decisão da ordem estabelecida, como é o caso, por exemplo, do 

movimento ambientalista. No entanto, o sistema do capital se mostra impermeável à reforma, 

até mesmo de seu aspecto obviamente mais destrutivo (p.95). Ainda segundo ao autor: 
 

Hoje, ao contrário, enfrentar até mesmo questões parciais com alguma 
esperança de êxito implica a necessidade de desafiar o sistema do capital como 
tal, pois em nossa própria época histórica, quando a auto expansão produtiva 
já não é mais o meio prontamente disponível de fugir das dificuldades e 
contradições que se acumulam, o sistema de capital global é obrigado a 
frustrar todas as tentativas de interferência, até mesmo as mais reduzidas, em 
seu parâmetro estrutural (p.95). 

 

Influenciado pelas mudanças ocorridas no mundo do trabalho, a partir da década de 

1960, Touraine (1994) vem denominar esse novo modelo de sociedade como a “sociedade pós-

industrial”, na qual, segundo ele, a indústria e o trabalho teriam perdido a centralidade. Nesse 

sentido, os conflitos do trabalho teriam se diluído, processados pelas instituições democráticas, 

como expansão de direitos, e pelas instituições capitalistas, como aumento de salários. Assim, 

a dominação teria se tornado eminentemente cultural, feita por meio do controle da informação 

por uma tecnocracia. Técnica e cultura passariam a interpenetrar-se, as distinções entre mundo 

público e privado teriam se nublado, fazendo com que os conflitos, antes restritos ao plano 

econômico, avançassem para a vida privada (família, educação, sexo) e ganhassem dimensões 

simbólicas (ALONSO, 2009). 

Concordamos com Touraine (1994), ao afirmar que houveram ganhos para classe 

trabalhadora nas últimas décadas, tanto sob forma de medidas legislativas como sob a de 

melhoria gradual do padrão de vida, que mais tarde se demonstraram reversíveis, como também 

afirma Mészáros (2002) e complementa: 
 

[...] o capital teve condições de conceder esses ganhos, que puderam ser 
assimilados pelo conjunto do sistema, e integrados a ele, e resultaram em 
vantagem produtiva para o capital durante seu processo de auto expanção 
(p.95). 
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No entanto, afirmar que vivenciamos uma “sociedade pós-industrial” é colocar à 

margem a centralidade do trabalho na dinâmica metabólica do capital, é entender que a própria 

reprodução do sistema capitalista está centrada em relações sociais que não seja a extração da 

mais-valia e do trabalho vivo, ou seja, parte-se da premissa da diminuição do proletariado. 

Assim, a noção de uma “sociedade pós-industrial”, na qual se supõe que a estrutura social é 

dominada por normas de “racionalidade funcional”, corresponde à mesma corrente ideológica 

burguesa da onipotência da tecnologia, ou seja, a tecnocracia. 

Sobre a questão ideológica na dominação da classe trabalhadora, Antunes (2009) afirma 

que: 
 

[...] o capital iniciou um processo de reorganização das suas formas de 
dominação societal, não só procurando reorganizar em termos capitalistas o 
processo produtivo, mas procurando gestar um projeto de recuperação da 
hegemonia nas mais diversas esferas da sociabilidade. Fez isso, por exemplo, 
no plano ideológico, por meio do culto de um subjetivismo e de um ideário 
fragmentador que faz apologia ao individualismo exacerbado contra as formas 
de solidariedade e de atuação coletiva e social. Segundo Ellen Wood, trata-se 
da fase em que transformações econômicas, as mudanças na produção e nos 
mercados, as mudanças culturais, geralmente associadas ao termo “pós-
modernismo”, estariam, em verdade, conformando um momento de 
maturação e universalização do capitalismo, muito mais do que um trânsito 
da “modernidade” para a “pós-modernidade” (p.50)   

 

A classe dominante vem perpetuando suas práticas, costumes e impondo sua cultura 

hegemônica na sociedade, em especial, no âmbito da classe trabalhadora com finalidade de 

garantir a manutenção e reprodução das relações capitalistas de produção, evitando conflitos 

entre as classes, já que sua ideologia vem sendo reproduzida e adotada como pensamento 

comum social.  

Parte dessa ideologia dominante é desqualificar o discurso da centralidade do trabalho 

na análise dos fenômenos sociais, utilizando-se de teorias que afirmam que a categoria trabalho 

não responde às necessidades sociais, perdendo, assim, sua centralidade. 

Desconsiderar o trabalho como centralidade e, consequentemente, seu potencial 

emancipador, se torna um caminho teórico equivocado por parte daqueles que defendem a 

Teoria dos Novos Movimentos Sociais, pois, é no trabalho que temos a alternativa radical à 

ordem sociometabólica do capital, nesse sentido, os obstáculos a serem superados pelos 

“novos” movimentos sociais ou de “questão única” é comum ao trabalho, pois são causas não-

integráveis48 pelo capital, ou seja, só a partir da ruptura da lógica do capital é que esses 

                                                            
48 Sobre esse entendimento ver Mészáros (2002). 
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movimentos conquistarão suas pautas de reivindicações. Para tanto é necessário retomar a 

centralidade do trabalho, pois ele não é apenas não-integrável, mas única alternativa estrutural 

viável para o capital.   

A ideia da não-centralidade do trabalho na análise social é associada com a 

fragmentação da sociedade pós-moderna, com a decadência do trabalho industrial em 

confrontação com o crescimento do setor de serviços, os trabalhadores de colarinho branco, os 

trabalhadores não produtivos e os trabalhos desregulados (REGINI, 1990). 

A tese sobre “o fim do trabalho”, apropriada pela Teoria dos Novos Movimentos 

Sociais, parte do questionamento sociológico do poder abrangente e determinante do fato social 

trabalho. A preocupação teórica sobre a categoria trabalho teria sido pressionada por certos 

indicadores que fizeram deslocar a centralidade do trabalho para outras categorias da “vida 

cotidiana”, como relações e identidades, em contraposição ao “mundo do trabalho” (OFFE, 

1984 Apud GOHN, 1997). Assim, essas categorias teriam ocupado o lugar que o trabalho 

ocupava até então, nesse sentido, o trabalho seria mais um fato como tantos outros na formação 

da subjetividade. Como afirma o autor: “Entretanto, esse fato [o aumento crescente do trabalho 

assalariado] tem cada vez menos importância para o conteúdo da atividade social, para a 

percepção de interesses, estilo de vida e assim por diante” (idem, p. 175). 

O principal indicador utilizado pelos defensores da tese do fim do trabalho é o aumento 

dos trabalhadores no setor de serviços como algo não apenas quantitativo, mas também 

qualitativamente diferente dos trabalhadores industriais, o que segundo eles seria o Adeus ao 

proletariado49. Segundo Offe o setor de serviços “assegura e padroniza as precondições e os 

limites de um tipo de trabalho ao qual ele próprio não pertence” (1984, p. 178). Esse 

estranhamento em relação ao trabalhador e ao seu pertencimento à uma classe social, no caso o 

proletariado, seria um dos elementos que confirmariam o fim da centralidade do trabalho na 

sociedade atual. 

Ao se referenciarem com o incremento do setor de serviços os autores desconsideram 

diversos elementos que desconstroem a assertiva da tese do fim do trabalho. Primeiramente 

podemos citar a quantidade de trabalhadores ocupados neste setor da economia, segundo dados 

da Pesquisa Industrial Anual (PIA) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

em 2012, o número de pessoas ocupadas na indústria era de quase 9 milhões, enquanto no setor 

de serviços era de aproximadamente 12 milhões. Podemos observar a evolução de pessoal 

ocupado nos setores no quadro 03 a seguir: 

                                                            
49 GORZ, A. (1982). Adeus ao proletariado. Rio de Janeiro, Forense Universitária. 
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Quadro 3: Quantidade de Pessoas Ocupadas por Setor no Brasil 

Ano/Setor Indústria Serviços 

1999 5.003.642 5.290.684 

2003 5.931.187 6.270.780 

2012 8.780.000 11.993.942 

Fonte: PIA/IBGE (1999 a 2003) e (2014) 

 

 Como podemos observar no quadro acima, o crescimento no setor industrial entre 1999 

e 2003 foi de 19%, enquanto que no setor de serviços, durante o mesmo período, foi de 28%. 

Em números absolutos, a diferença entre pessoas ocupadas na indústria e serviços, em 1999 era 

de 287.042. Em 2003, essa diferença era de 339.593 trabalhadores. Por fim, essa diferença, no 

ano de 2012, era de 3.213.942 de pessoas ocupadas. 

 Os números apresentados nos colocam diante uma realidade onde a diferença entre os 

trabalhadores dos dois setores da economia não representa uma mudança significativa em 

relação ao universo do mundo do trabalho. No entanto, o que devemos levar em consideração 

na análise dos dados é a mudança ocorrida, principalmente na década de 1990, no universo 

produtivo industrial e de serviço no Brasil a partir do processo de mundialização, 

transnacionalização e financeirização do capital. Tais processos, concomitantemente com a 

reestruturação produtiva e associada às mudanças trabalhistas devido às políticas neoliberais 

têm conduzido para um aumento na precarização do trabalho, pois, como afirma Antunes 

(2006):  
 

Foram profundas as transformações ocorridas no capitalismo recente no 
Brasil, particularmente na década de 1990, quando com o advento do 
receituário e da pragmática definidos no Consenso de Washington, 
desencadeou-se uma onda enorme de desregulamentações nas mais distintas 
esferas no mundo do trabalho (p.15). 

 

Resultado de todo esse processo foi uma forte redução da força de trabalho no processo 

produtivo, de controle social do trabalho e mudanças no setor produtivo com o incremento do 

trabalho morto em todos os setores, em especial no setor industrial. Outro elemento foi o 

aumento de forma vertiginosa dos produtos estrangeiros que substituíram os nacionais, 

reduzindo a produção dos mesmos no Brasil. Assim, segundo Vasapollo “A nova organização 

capitalista do trabalho é caracterizada cada vez mais pela precariedade, pela flexibilização e 

desregulamentação, de maneira sem precedentes para os assalariados” (2006, p.45).  



115 
  

 

Seguindo a lógica da assertiva de Vasapollo (2006), Mészáros afirma que “atualmente 

nenhum setor do trabalho está imune à miséria desumana do desemprego e do ‘trabalho 

temporário’” (2006, p.32), questionando a tese da diferença qualitativa do trabalho do setor de 

serviços em relação ao do trabalhador industrial. Reforçando a crítica, podemos observar 

diferentes índices, como por exemplo, a jornada média semanal dos trabalhadores e aqueles que 

trabalham mais do que a jornada legal, como mostram as figuras 11 e 12, respectivamente:   
 

Figura 11: Jornada média semanal dos assalariados por setor da economia 
Regiões Metropolitanas e Distrito Federal 2005-2008 (em horas) 

 

 

 

A partir do exposto na figura 11, podemos afirmar que em relação a jornada média 

semanal a qual os trabalhadores, dos diferentes setores da economia, são submetidos não há 

diferença significativa, já que a esta não ultrapassa 5 horas semanais, como ocorre na região 

metropolitana do Recife. Já na região metropolitana de São Paulo, esta diferença chega a ser 

apenas de 2 horas.    

 
Figura 12: Assalariados que trabalham mais do que a jornada legal, por setor da economia – Regiões 

Metropolitanas e Distrito Federal 2005-2008 (em %) 
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 Já no que se refere ao percentual de trabalhadores que trabalham mais do que a jornada 

legal, como mostra a figura 12, em algumas regiões metropolitanas, como é o caso de São Paulo 

e Porto Alegre, no ano de 2008, o percentual de trabalhadores no setor de serviço que trabalham 

mais do que a jornada legal supera dos trabalhadores da indústria. Dois elementos destacam-se 

na análise dos dados, o primeiro é o alto percentual dos trabalhadores do comércio, o segundo 

é o percentual no setor de serviços sempre crescente ao longo dos anos, em quase todas as 

regiões metropolitanas, exceto na de Porto Alegre, o que comprova a crescente precariedade 

pela qual os trabalhadores deste setor vêm passando ao longo dos anos no Brasil. 

 Outro indicador que podemos utilizar para analisar se há, de fato, uma diferença 

qualitativa entre os trabalhadores da indústria ou do setor de serviços é o percentual destes que 

possuem carteira de trabalho assinada. Segundo PIA/IBGE (2014), no ano de 2012, o percentual 

de trabalhadores com carteira de trabalho assinada no setor da indústria era de 69,7%. Já no 

setor de serviços o percentual era de 70,4%, no mesmo período.  

Segundo Moura (2010), a população ocupada no setor de serviços, sem carteira assinada 

e com salários precários aumenta, segundo o PIA/IBGE, o número de trabalhadores no setor de 

serviços passa de pouco mais de 5 milhões em janeiro de 1990 para mais de 6 milhões e meio 

em 2002, ou seja, aumento de mais de 20%. “Porém são empregos com pouca estabilidade, e 

que corriqueiramente não oferecem garantias aos trabalhadores como seguro desemprego, 

férias, contribuição à aposentadoria etc” (idem, p.53). 

 Como podemos constatar a partir dos índices mostrados, no que se refere a diferença 

qualitativa entre os trabalhadores do setor de serviço e da indústria, não podemos afirmar que 

há diferenças qualitativas significativas entre os dois setores da economia. A partir do exposto, 

ainda podemos afirmar que as condições de precarização e exploração do trabalhador do setor 

de serviço são tão quanto ao do trabalhador da indústria, logo, essa mudança ocorrida no mundo 

do trabalho, principalmente com a reestruturação produtiva, nos anos de 1990, é o próprio 

sistema produtivo adequando-se às novas exigências do mercado geradas pelo próprio capital.  

 No que se refere ao estranhamento em relação ao trabalhador e ao seu pertencimento a 

uma classe social, no caso o proletariado, argumento defendido principalmente por Gorz (1982) 

quando afirma que “a única coisa certa, para eles, é que não se sentem pertencer à classe 

operária nem a nenhuma outra. Não se reconhecem na categoria ‘trabalhador’ nem naquela, sua 

simétrica, de ‘desempregado’” (p. 90) e Offe (1984), já mencionado em linhas anteriores, é uma 

teoria desenvolvida desde 1844, por Marx (2004) ao afirmar que a alienação é concretizada 

quando o produto do trabalho aparece como alheio ao trabalhador, tornando-o uma mercadoria; 

é uma consequência da divisão social do trabalho. Ainda para o autor as relações de classe eram 
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alienantes em si, assim, a alienação só seria superada com a superação do próprio sistema 

capitalista. 

Ainda sobre a questão do pertencimento a uma classe social, o autor supracitado 

desenvolveu os conceitos de “classe-em-si” e “classe-para-si”, onde a partir do 

desenvolvimento ao máximo da sua “consciência de classe” os trabalhadores tornam-se uma 

“classe-para-si”, e não mais apenas uma “classe-em-si” (BARROS, 2011).  Assim, não é 

novidade, um fato social novo, a percepção do trabalho como opressão. 

A partir de todo o exposto, podemos afirmar que os argumentos utilizados pelos autores 

a respeito da sociedade pós-industrial não se configuram em uma assertiva que conclui a 

existência desse modelo societário, onde o trabalho perde sua centralidade.  

  Seguindo na crítica à ideia de uma sociedade pós-industrial que tem como uma de suas 

características, segundo Bertero (2005), a perda da centralidade do trabalho e, como 

consequência, os conflitos a ele relacionados (quer dizer, as lutas de classes) não têm mais a 

mesma importância; o conflito axial agora se dá “entre os que têm o saber (os sábios) e os que 

não o têm (o “povão”). O mesmo sucede em relação ao poder, onde o saber ocupa o lugar antes 

ocupado pela propriedade” (p.02), podemos elencar diversas lutas dos operários industriais no 

Brasil que vão de encontro a tal afirmativa, tais como: o “Festival de Greves”, em 1999 

(manifestações organizadas pela Força Sindical durante os meses de Setembro a Outubro); 

Greve dos operários da Volkswagen da região do ABC paulista, nos anos de 2000, 2003, 2005 

e mais recentemente em janeiro de 2015; Greve dos operários da Embraer, em São José dos 

Campo/SP, em Outubro de 2014; Greve dos operários da Avibras de Jacaraí/SP, em Dezembro 

de 2014. Segundo levantamento realizado pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e 

Estudos Socioeconômicos (DIEESE), ao longo da primeira década dos anos 2000, houve 

diversos movimentos grevistas, tanto dos trabalhadores das indústrias, quanto do setor de 

serviços, tanto na esfera pública quanto na privada50. 

Tendo como premissa esse novo modelo societário centrado na cultura e não mais no 

trabalho, as mudanças nas relações sociais oriundas da globalização e a perda da importância 

do processo de produção Touraine (1992) afirma que o que restou nas lutas dos movimentos 

sociais não está mais em torno de um princípio central, dando ênfase à diversas reivindicações 

como as mobilizações ligadas a luta pela saúde, educação, lazer, etc. Ainda segundo o autor, o 

que restou das lutas sociais foi a luta contra o totalitarismo, em suas várias formas. 

                                                            
50 Para acesso aos dados em questão, ver os documentos Estudos e Pesquisas – Balanço das Greves em 2004, 
2006, 2008, 2010-2011. Disponível em: www.dieese.org.br   

http://www.dieese.org.br/
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Ao afirmar que as lutas dos movimentos sociais estão limitadas à questões específicas, 

Touraine (1992) desconsidera a característica mais importante de um movimento social, que 

todo movimento social é um movimento pedagógico, ou seja, o sujeito que luta por um objetivo 

qualquer, a luta pela terra do MST, por exemplo, aprende em seu cotidiano que a conquista da 

terra não é o suficiente para garantir sua reprodução social e, a partir daí, luta-se por outras 

demandas, como educação, saúde, acompanhamento técnico, etc. Seguindo a mesma lógica são 

as lutas por melhores condições de trabalho pelos operários, a cada greve por aumento de 

salários e/ou redução nas jornadas de trabalho, eles vêm que apesar de algumas conquistas, sua 

condição de trabalhador ainda é insatisfatória, o que o faz organizar-se e lutar periodicamente 

até perceber que, como já colocado anteriormente, o sistema do capital se mostra impermeável 

à reforma, até mesmo de seu aspecto obviamente mais destrutivo (MÉSZÁROS, 2002, p.95).   

 Outro autor utilizado como referência para a Teoria dos Novos Movimentos Sociais é o 

italiano Alberto Melucci. Este autor parte da ênfase na identidade coletiva e na ação coletiva 

para entender os movimentos sociais. Para este autor, o movimento social não é um objeto 

empírico e sim uma construção analítica, ou seja, o movimento social existe enquanto análise, 

enquanto conceito teórico, idealizado e não como um fenômeno social concreto, material. 

 A influência de Melucci para a Teoria dos Novos Movimentos Sociais foi muito maior 

do que a de Touraine, principalmente nos Estados Unidos, pois, segundo Gohn (2008, p.149) 

“houve um grande silêncio sobre a abordagem (de Touraine) na maioria da produção 

sociológica norte-americana sobre os movimentos sociais”, já que ele desenvolveu seus estudos 

sobre a sociedade e os movimentos a partir da ideia de classes e conflitos sociais, o que para os 

teóricos estadunidenses, ainda o caracterizava enquanto marxista. 

 Diferentemente de Touraine, Melucci (2001) centra suas análises no plano micro social, 

ou seja, nas ações coletivas dos indivíduos, tendo um enfoque mais psicosocial (GOHN, 2008).  

É nesse sentido que afirma o movimento social como ação coletiva, o movimento é concedido 

como a mobilização de um ator coletivo, definido por uma solidariedade específica, que luta 

para a apropriação de recursos apropriados por eles (MELUCCI, 2001). 

 Na perspectiva de contradizer toda teoria marxista, o autor supracitado foca sua análise 

na atuação do indivíduo e sua relação de solidariedade com os outros atores envolvidos, 

negando o entendimento de classe social e pertencimento, como também, a influência das 

relações macroestruturais na formação de um movimento social. 

 Negar a influência das relações macroestruturais na formação dos movimentos é negar 

a estrutura social e econômica do capitalismo como condicionantes na formação dos 

movimentos sociais, como por exemplo, é negar a influência da concentração fundiária 
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enquanto resultante do processo macroestrutural do desenvolvimento do capitalismo no campo 

brasileiro na formação do MST e outros movimentos que lutam pela democratização ao acesso 

à terra. 

 Logo, analisar os movimentos enquanto fenômenos sociais como um despertar 

individual de um ator que desenvolve uma ação a partir da solidariedade para com seus pares, 

ou seja, da identidade coletiva, partindo de categorias ideacionais como emoção, intuição, 

criatividade etc., ou seja, o universo simbólico dos indivíduos é analisar de forma reducionista 

os conflitos sociais existentes51.  

 Por tanto, a análise de cunho sociocultural, desenvolvida por Touraine, e a psicossocial, 

de Melucci, para entendermos a dinâmica da sociedade e os movimentos sociais surgem no 

sentido de cumprir um papel ideológico claro, o de negar a existência e, consequentemente, 

importância da luta de classe na dinâmica social contemporânea, pois, como afirma Mujica 

(2015)52, “a luta de classes é como o sol e como as estrelas. Negá-la é negar a realidade”. 

Tendo como objetivo a negação da classe social nos moldes marxistas, a Teoria dos 

Novos Movimentos Sociais centra sua análise, como podemos constatar, na figura do indivíduo, 

negando qualquer relação deste com a macroestrutura. Concordamos que para compreender de 

forma dialética as diversas esferas sociais, o entendimento do sujeito se faz fundamental. Os 

papéis determinados e as condições de reprodução e exploração dos camponeses e indígenas 

tornam-se impossíveis de se dissociar à sua condição de sujeito em qualquer fase histórica das 

relações de produção e reprodução.  

Assim, utilizar o conceito de classe social, não interfere na leitura efetiva do sujeito, 

principalmente na atual sociedade capitalista, em que estes delimitam-se na sua estratificação 

social a partir da sua condição de trabalhador. Isso não quer dizer que na condição de 

trabalhador todos os processos de exploração e opressão tornam-se iguais. A condição desigual 

da mulher no mundo do trabalho, por exemplo, evidencia como uma determinada sociedade e 

suas leis econômicas reafirmam as construções sociais assimétricas de gênero ao longo da 

história (DUARTE, 2014). 

                                                            
51 Vale destacar que não há uma negação do conflito na teoria de Melucci e sim um menosprezamento da 
importância do conflito para a existência do movimento social. Para ele, segundo Gohn (2008), o que caracteriza 
a existência de um movimento social seria a luta entre dois atores por uma mesma coisa. Assim, “os conflitos que 
gerariam essa luta seriam os conflitos baseados na ação organizacional e aqueles com base na ação política” (idem, 
p.155).   
52 Entrevista disponível em: http://www.brasildefato.com.br/node/31479, acessada em: 6/03/2015. 

http://www.brasildefato.com.br/node/31479
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As classes realmente têm importância no estudo dos movimentos sociais, não só como 

causas de mobilização, mas também como efeitos da mobilização. Os movimentos sociais 

também criam relações de classe. A classe não é um fato social, mas é — além de uma 

construção teórica — uma construção social. Isso obriga ao abandono de qualquer ideia de 

existência natural da classe (KLAUS, 2001). 

Portanto, Frank e Fuentes (1989) vão afirmar que esses “novos” movimentos sociais na 

realidade não passam de “velhas” características dos “múltiplos movimentos sociais do 

Ocidente, do Sul e do Leste”, como os movimentos camponeses, de comunidades locais, 

indígenas, mulheres/feministas. Ainda segundo os autores supracitados, “estes movimentos 

sociais, portanto, longe de serem novos, caracterizam a vida social da humanidade em muitas 

épocas e lugares” (p. 04). 

 Independentemente das teorias postas, reconhecemos que os movimentos sociais do 

nosso continente, vêm traçando caminhos, que os separam tanto do “velho” movimento sindical 

urbano-industrial, como dos “novos” movimentos dos países centrais, ou seja, vem propondo 

organizações independentes, com as particularidades dos sujeitos latino-americanos, 

destacando-se os camponeses e indígenas, especialmente os camponeses sem terras no Brasil e 

os indígenas-campesinos dos países andinos e do México. 

 Esses movimentos sociais começam a construir um mundo novo, um mundo de 

possibilidades nas brechas que se tem aberto no modelo de dominação do capital. Para tanto, 

enfatizamos uma das palavras de ordem do EZLN “Un otro mundo es possible!”. Na verdade, 

esse mundo novo, esse mundo de possibilidades é uma resposta, como diz Zibechi (2003), ao 

“terremoto social” causado pela onda neoliberal dos anos de 1980, que perturbou as formas de 

vida dos setores populares ao dissolver e decompor as formas de produção e reprodução 

territoriais e simbólicas, que configuravam seu entorno e sua vida cotidiana. 

Os movimentos sociais se organizam a partir de um processo histórico de subjugação, 

de opressão dos sujeitos que os compõem e que, a partir de um sentimento de (in)justiça, de um 

entendimento de moralidade se mobilizam e lutam para subverter tal ordem. Tal condição em 

comum de oprimido faz com que os sujeitos passem a ter o sentimento de pertencimento à 

organização, mobilizando-se de forma defensiva/ofensiva contra as privações postas. Assim, a 

moralidade, a justiça/injustiça e a sua condição material formam as forças motivadoras e que 

sustentam os movimentos sociais. Nesse sentido, “o pertencimento individual ou a participação 

e motivação em toda classe de movimentos sociais possui um forte componente moral e uma 

preocupação defensiva com a justiça na ordem social mundial” (FRANK e FUENTES, 1989 p. 

04).  
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Nesse processo de organização e luta dos movimentos sociais e os motivos que levam 

sua formação, podemos afirmar que estes não só lutam contra a condição de oprimido e 

privações, mas, ao fazê-lo, também (re)afirmar a identidade das pessoas enquanto sujeitos 

sociais que se fazem capazes de (re)construir seu espaço e seu papel na história. 

 Todavia, a necessidade social de romper com o processo de exploração e opressão de 

classe, surge, como afirma Lukács (1978), “por meio da pressão que se exerce sobre os 

indivíduos (frequentemente) de maneira anônima, a fim de que as decisões deles tenham uma 

determinada orientação” (p. 07).  

 Segundo Duarte (2014), esse sentimento de privação enquanto classe, enquanto etnia e 

enquanto gênero, traz para os sujeitos sociais através dos movimentos sociais à necessidade de 

rompimento do status quo da sua condição. Nesse sentido, os movimentos sociais constroem 

estruturas, desenvolvem processos, organizam e dominam territórios das mais diferentes formas 

e escalas. Assim, esses movimentos estabelecem novas relações sociais distintas daquelas que 

motivaram sua organização, com objetivo primeiro de romper com a condição anteriormente 

opressora (FERNANDES, 2001; GONÇALVES, 2004). 

 Sendo o movimento social um processo dialético em si, a relação existente entre o grupo 

organizado por sujeitos sociais semelhantes e o indivíduo que o compõe se dá na materialidade 

da luta social, ou seja, o movimento social se organiza a partir de um sentimento de 

pertencimento e este, ao partir para campo das lutas reivindicatórias, (re)constrói a identidade 

do indivíduo que o organiza e, segundo Porto-Gonçalves (2006), na medida que conquistam 

suas vitórias reinventam a sociedade. 

Na América Latina, os movimentos sociais são diferentes dos “novos” movimentos 

sociais europeus, pois caracterizam-se por se desenvolverem em sociedades marcadas por 

tradições de relações clientelistas e autoritárias e por sistemas judiciários inoperantes. Na 

Europa, o novo refere-se ao antigo movimento da classe trabalhadora. Os movimentos sociais 

latino-americanos passam a demandar não apenas bens e serviços necessários à sobrevivência 

humana, como também reivindicavam a garantia dos direitos sociais modernos, de igualdade, 

liberdade e democratização das relações sociais (GOSS e PRUDENCIO, 2004). 

Os movimentos latino-americanos lutam tanto por direitos econômicos, quanto por 

direitos políticos. No âmbito econômico destacamos a luta pelo acesso à terra, garantia de 

trabalho e/ou benefícios sociais; já no campo político, os movimentos sociais da América Latina 

reivindicam maior participação política.  

Os movimentos sociais da América Latina, não lutam somente pelo reconhecimento de 

identidades étnicas ou de “minorias”, pois as reivindicações vão além dessas questões. Também 
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não se trata de novos movimentos sociais no stricto senso da palavra, não apenas pela 

longevidade desses movimentos, mas porque também não constituem, necessariamente, uma 

oposição ao movimento operário e sindical, associando-se a eles de formas variadas. 

Com objetivo de analisar a emergência dos movimentos sociais na América Latina, fora 

do âmbito das questões estruturais políticas e econômicas, Sader (1988) coloca que limitar a 

emergência dos movimentos sociais às questões estruturais, ou seja, como uma resposta às 

contradições da sociedade do capital é dar um caráter reducionista as causas de tais 

emergências, pois estaria desconsiderando a relação dos aspectos subjetivos, simbólicos e 

culturais dos sujeitos sociais com o mundo concreto com as questões objetivas da existência. 

Segundo o autor: 
 

Na verdade, é sempre possível relacionar os processos sociais a características 
“estruturais”, só que esse procedimento não adiciona uma vírgula à 
compreensão dos fenômenos. Apenas dá a aparência e segurança teórica, ao 
situar um caso particular num esquema interpretativo consagrado (SADER, 
1988, p.38) 

 

No entanto, o caráter reducionista, segundo Tramontani Ramos (2003), também se opera 

uma vez que toda a multiplicidade e diversidade dos processos sociais fiquem circunscritos aos 

aspectos simbólicos, subjetivos e culturais. A construção da identidade, dos aspectos simbólicos 

são analisados quase que de forma independente das condições objetivas, como se eles, por si 

só, pudessem elucidar o processo da emergência dos movimentos sociais. 

Nesse sentido, para compreender a emergência dos movimentos sociais, suas lutas e o 

protagonismo dos sujeitos que o compõe, é necessário a superação da dicotomia, ou melhor, a 

falsa dicotomia existente entre os sujeitos e estrutura, entre condições objetivas e subjetivas, 

assim, a construção do mundo social se dá nessa relação indissociável entre o concreto e o 

simbólico (idem). A emergência política desses sujeitos organizados em movimentos sociais 

que protagonizam, hoje, conflitos territoriais na América Latina, nos leva a considerar as 

distintas territorialidades que emergem das suas lutas como componentes fundamentais das 

dinâmicas espaciais/geográficas em curso no nosso continente. 

A luta desses sujeitos, organizados em movimentos sociais vem (re)configurando o 

espaço latino-americano a partir das conquistas de novos territórios ou a retomada destes, além 

da questão territorial, esses movimentos questionam a ideologia, a cultura dominante que, ao 

longo do tempo, vem garantindo a reprodução das relações capitalistas de produção, e para 

romper com essa continuidade, esses sujeitos sociais lutam e constroem relações e práticas 

sociais próprias, distintas das hegemônicas. 
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A ação política dos movimentos sociais, estrategicamente, nos últimos anos, 

principalmente a partir das transformações ocorridas no campo latino-americano, vem 

priorizando a formação educativa e política dos seus sujeitos, a qual, é condição fundante para 

a aquisição de uma consciência crítica, fundamental para a transformação social e político. 

Assim, a educação ascende como instrumento político central para conseguir essa consciência 

histórica do ser oprimido (BARBOSA, 2012). 

Segundo Zibechi (2003) “los movimientos están tomando en sus manos la educación y 

la formación de sus dirigentes, con criterios pedagógicos propios (p. 186)” demonstrando a 

importância da dimensão educativa na luta e conquistas dos movimentos sócias latino-

americanos, como também na permanência e reprodução territorial, como no caso do EZLN e 

MST, onde este último dirige aproximadamente 1.500 escolas em seus assentamentos e 

múltiplos espaços de formação de docentes, professional e de militantes (CALDART, 2000).   

Nesse sentido, é que, entendendo a educação como uma das práticas fundamentais para 

romper com essa continuidade ideológica dominante, é que os movimentos sociais latino-

americanos estruturam todo arcabouço teórico, metodológico e material para desenvolver uma 

educação que atenda seus interesses enquanto sujeitos que lutam. 

O desenvolvimento desse modelo educativo parte do próprio entendimento do 

movimento social enquanto elemento integrante de uma sociedade de classes, onde o conflito 

entre os grupos sociais se dá em todos os âmbitos do cotidiano, assim, a escola é entendida 

como um instrumento na luta por uma superação das relações sociais hegemônicas. 

 Para os movimentos sociais, coube compreender em quais bases se configurou o projeto 

de modernidade para a América Latina e qual o papel da educação nesse processo (BARBOSA, 

2012). Identificar a existência de uma dimensão pedagógica na conformação de poder, 

proporcionando as condições para que o capitalismo se expanda, desmantelando e subjugando 

vidas e culturas. Por essa mesma razão, o entendimento acerca da importância política de 

apropriar-se do educativo como tática e estratégia de resistência, situando-o como prática sócio 

histórica, mediada por sujeitos sócio-políticos articuladores de distintos campos de forças 

políticas.  

 Assim, a dimensão política do educativo vem estabelecendo, cada vez mais, relações 

com outras práticas de luta e resistência, por parte dos movimentos sociais, como também vem, 

continuadamente, sendo utilizada pelo Estado para a manutenção e reprodução das relações 

sociais hegemônicas. 
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CAPÍTULO III – A luta do EZLN e MST desde sua dimensão educativa 
 

Como vimos, os movimentos sociais latino-americanos vem (re)organizando o espaço 

a partir das conquistas e/ou retomadas de seus territórios na busca de garantir a reprodução dos 

seus modos de vida. É considerando as distintas territorialidades desenvolvidas por esses 

sujeitos em luta e suas influências nas dinâmicas espaciais/geográficas regional, em resposta a 

estrutura capitalista, que surgiu diante da combinação do diverso, negando-o e submetendo-o, 

porém nutrindo-se de sua versatilidade, que o Exército Zapatista de Libertação Nacional 

(EZLN) e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) despontam no cenário 

político, não só nacional, em seus respectivos países, mas no cenário internacional, devido seus 

poderes de mobilização dos sujeitos que, historicamente, tiveram seus modos de vida 

aniquilados pelo poder hegemônico do capital. 

As lutas de resistência na América Latina, durante todo processo histórico de reprodução 

do capital que se alimenta da acumulação e desapropriação, onde se estabeleceu uma hegemonia 

estruturada no genocídio dos povos originários e na opressão aos camponeses não tem cessado 

desde os mais 500 anos de colonização. 

Segundo Moldiz (2013), a América Latina, ao longo de sua larga história, presenciou 

três grandes momentos de organização popular na luta contra a dominação, as quais ele 

denomina de “olas emancipadoras”, onde cada uma delas, desde suas especificidades, busca 

aportar não só a desapropriação no poder político do bloco da classe conservadora e sua 

substituição por um bloco revolucionário com sentido histórico, senão, também a estruturação 

de um horizonte de potencialidade emancipadora. Segundo o autor, essas olas emancipadoras53 

são: 
 

La primera gran ola se libró por los pueblos indígenas em su intento de 
expulsar al invasor del Abya Yala54 [...]. Los pueblos indígenas desarrollaron 
resistencias militares y simbólicas. Solo en el siglo XVIII se contabilizan más 
de 140 sublevacines em la región andina, además de las producidas en el siglo 
XVI, para intentar derrotr al invasor europeo que era portador de una 
civilización moderna que basaba su reproducción em la obtención del lucro. 
La segunda ola emancipadora se dio entre 1790 y 1826, cuando un alto número 
de países en el continente se constituyeron como república y formalmente 
alcanzaron su independencia política y no pocos retrocesos se experimentaron 
em el camino recorrido por l lucha de los pueblos em su sed de plena y amplia 
emancipación. La resistencia indígena tuvo momentos de articulación y 
tensión com los protagonistas de la guerras de la independencia. Pero muy 

                                                            
53 Para aprofundar sobre as três olas emancipadoras da América Latina ver: MOLDIZ, Hugo. América Latina y 
la terceira ola emancipadora. Ocean Sur: México, 2013. 
54 Nome originário do continente latino-americano, como também chamado de Nuestra América 
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poco duraría la independencia de la metropoli hispano-portuguesa. Los 
principales logros de la independência comenzaron a revertise desde 1826 y 
América Latina pasó de su condición de colônia a si condición de neocolonia. 
Nuestra América a enfrenta hoy uma terceira ola de insurgencia y rebelión 
contra el capital. Se está produciendo el retorno, sobre condiciones distinta, 
del horizonte emancipador y lo hace de la mano de um gigante dormido: el 
movimiento indígena (p.60-61). 

 
       

  É nesse contexto de “ressurgimento” do movimento indígena na América Latina, 

afirmado pelo autor, que o EZLN mobiliza-se para entrar no cenário político mexicano, contra 

as políticas neoliberais e as reformas estruturais que seguem tal modelo. Nessa mesma 

perspectiva, os camponeses sem-terra do MST atuam no campo brasileiro, lutando contra as 

estruturas agrárias e políticas neoliberais, em especial na década de 1990. 

Esses dois movimentos surgem desde uma similaridade, a qual abrange todo continente 

latino-americano, o da alta exploração dos sujeitos do campo, expropriação e uma lógica 

moderno civilizatória que exclui tanto os indígenas, como os camponeses. No entanto, apesar 

de suas proximidades em um contexto mais geral, eles possuem especificidades que refletem 

tanto o espaço que atuam, como os sujeitos históricos que os compõem, assim, a prática de cada 

um dos movimentos se distinguem na materialidade da luta.  

  
 

3.1 O movimento zapatista, seus territórios e a democracia em armas chiapaneca 
 

O Exército Zapatista de libertação Nacional (EZLN) não é um movimento que surge 

espontaneamente, ele foi organizado no decorrer de aproximadamente 10 anos em meio a Selva 

Lacandona, no estado de Chiapas. Podemos observar a localização a partir da figura 13: 
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Não é por acaso que o EZLN se organiza em Chiapas, este estado é habitado 

majoritariamente por indígenas e, historicamente, de acordo com Viera Bravo (2015), tem tido 

os maiores índices de pobreza e desempenho do México. Apesar da grande pobreza, Chiapas 

tem se caracterizado por ser um estado agrícola sendo o primeiro estado em produção de café, 

segundo em cacau e terceiro em milho, feijão, açúcar e criação de gado e rico em recursos 

naturais altamente demandados pela indústria internacional, principalmente, reservas de 

petróleo, gás e depósitos de urânio, ferro, alumínio e cobre. É com essa economia agrícola que 

as comunidades indígenas mantêm uma relação, até meados do século XX, de assalariamento, 

onde os baixos salários e as péssimas condições de trabalham marcam essa aproximação 

(MATTIACE, HERNÁNDEZ E RUS, 2002).   

  Nas décadas de 1970/80 a demanda de mão-de-obra nas plantações começa a decair, ao 

mesmo tempo que a população de Chiapas duplicou. No decorrer da década de 1980, o estado 

recebe milhares de refugiados guatemaltecos que fugiam da violência política em seu país, o 

que proporcionou a economia cafeeira a disponibilidade de força-de-trabalho ainda mais barata 

que dos indígenas.  

 Diante dessa realidade, os povos indígenas de Chiapas, começam a se organizar e lutar, 

de diferentes formas, dependendo das características regionais e comunitárias, por meios de 

sobrevivência que, segundo Aguirre Rojas (1996): 

Figura 13: Chiapas e suas regiões 

Fonte: Mattiace, Hernández e Rus (2002) 
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En algunos casos, se dio un faccionalismo politico y religioso con 
manifestaciones muy violentas que llevaron a la expulsion de miles de 
indigenas de sus tierras. En otras comunidades, sin embargo, se formaron 
nuevos espacios organizativos comunales y se crearon nuevos lazos de 
solidaridad para redistribuir los escasos recursos comunitarios. En algunas 
zonas los nuevos espacios organizativos tuvieron un caracter mas regional, 
superando las barreras linguisticas, para unir a indigenas de distintas 
comunidades en la lucha por la tierra o por mejores condiciones en la 
comercializacion de sus productos. En otras regiones, esta lucha por la tierra 
llevo a invasiones y confrontaciones violentas con la poblacion ladina o com 
el estado, en algunos casos, la lucha por los recursos tuvo soluciones pacificas, 
con la busqueda de nuevas estrategias productivas que les permitieran 
optimizar el uso del suelo y abrir nuevos mercados (p.23). 

 

 É nesse contexto que começa a organizar o EZLN, enquanto espaço organizativo, 

enquanto movimento social, lutando por melhores condições de vida, por terra, por seu 

reconhecimento enquanto indígena e seu direito de autodeterminação. O estopim para o 

surgimento por meio do levante armado do EZLN foi a assinatura do Tratado de Livre 

Comércio (TLC) – NAFTA entre Estados Unidos, Canadá e México, em 1994. A rebelião 

organizada pelo EZLN, em plena década de 1990 e pela sua luta contra o neoliberalismo, fez 

com que o movimento dos indígenas de Chiapas recebesse maior destaque no cenário 

internacional. No entanto, esse movimento contradiz a visão de Mariátegui (2008), segundo a 

qual afirma que no México: 
 

...não existe animosidade em relação ao índio. A percentagem de índios 
puros é tão forte, e, principalmente a mestiçagem é tão ampla, que as 
características raciais indígenas são características nacionais. (...) o índio não 
encontra as resistências espirituais ou materiais que, da parte de outras 
nações, pesam sobre ele (p.26). 

 

 

A despeito da imagem de plena integração e de políticas avançadas com relação aos 

índios, principalmente após a revolução mexicana zapatista de 1910 que criou uma 

constituição voltada para os interesses da comunidade indígena e campesina, o México 

tornou-se referência política, no período em que perdurou a revolução, no que diz respeito a 

relação política com os povos indígenas. Na atualidade isso não é mais verdade, tendo em 

conta que a constituição mexicana apresenta graves atrasos no reconhecimento dos povos 

indígenas. Posteriormente, foram realizadas algumas reformas neoliberais, especialmente, 

na década de 1990, agravando a situação de extrema opressão, miséria e discriminação que 

esses povos sofrem no campo. Logo, sua insurreição foi um grito de basta e de denúncia 

dessa realidade. 
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Como já afirmamos, o surgimento do levante zapatista causou surpresa e alento no 

cenário mexicano e internacional. Até antes do levante, em 1994, as esquerdas de todo o 

mundo ainda não haviam encontrado alternativas para o neoliberalismo que se alastrava 

como política adotada pelos governos capitalistas e o fracasso da experiência soviética. A 

alternativa das armas parecia totalmente fora de cogitação deste então, no entanto, essa foi 

a opção do EZLN. 

A origem do EZLN data de agosto de 1969, a partir da fundação da Frente de 

Libertação Nacional (FLN), que anos mais tarde daria origem ao EZLN. Cinco dos nove de 

seus fundadores eram originários do extinto Exército Insurgente Mexicano. A FLN combinou, 

na clandestinidade, três formas de luta: a política, a militar e a ideológica. Seus fins, a longo 

prazo, eram derrotar política e militarmente a burguesia e estabelecer um sistema socialista 

que, mediante a propriedade social dos meios de produção, suprimisse a exploração do homem 

pelo homem. A curto prazo, o objetivo era integrar as lutas do proletariado urbano à dos 

camponeses e indígenas e formar o EZLN. 

O levante armado de Chiapas, organizado principalmente por indígenas, tinha como 

objetivo lutar pelo direito a terra, dignidade, democracia, justiça e liberdade. Tendo como 

principal foco do levante, a tomada da cidade de San Cristobal de las Casas. 

Segundo Silvestre (2003), o EZLN encontrou respaldo para sua sublevação no artigo 

da mesma Constituição mexicana, o artigo 39, pautando-se no princípio de que o povo 

mexicano detém o poder público e a soberania nacional para escolher a forma de governo do 

país. Na Primeira Declaração da Selva Lacandona, o Comitê Clandestino Revolucionário 

Indígena (EZLN-CCRI, 2000) apresenta o texto constitucional: “A soberania nacional reside 

essencialmente e originalmente no povo. Todo poder público emana do povo e se institui em 

benefício dele. Em qualquer tempo, o povo tem o inalienável direito de alterar ou modificar 

a forma de seu governo”. A própria Constituição mexicana de 1917, oriunda da Revolução, 

assegura aos mexicanos o “direito a ter direitos” (LEFORT, 1991) e o EZLN encontrou nas 

armas a única opção para insurgir contra o autoritarismo de um governo de “partido-Estado” 

que limitava as vias de participação política no país. 

  

3.1.1 O que se entende por zapatismo 

O termo Zapatista tornou-se uma referência para os movimentos sociais mexicanos 

após a revolução mexicana de 1910. Uma das principais lideranças dessa revolução foi 
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Emiliano Zapata (1879-1919), que comandou o Exército Libertador do Sul55. A revolução 

mexicana foi um grande movimento popular de caráter anti-latifundiário em resposta a 

fraude eleitoral comandada pelo general Porfírio Díaz Mori. Esse processo revolucionário 

foi responsável por grandes transformações no México. 

Após a tomada do poder, Zapata realizou várias reformas que favoreceram o povo 

indígena e campesino, dentre elas destaca-se o Plano de Ayala, que baseava-se em um plano 

de reforma agrária propondo a distribuição de 1/3 das terras de todos os latifundiários e a 

reorganização do ejido56. 

Embora as raízes Zapatistas se encontrem no maoísmo e na clássica esquerda 

revolucionária latino-americana, o EZLN tem vindo a alterar esses fundamentos, de tal modo 

que hoje a sua ideologia é mais abrangente e flexível e integra uma mescla de elementos 

democráticos, populistas e socialistas, retirados do modo de vida indígena. Assim, o 

verticalismo cedeu lugar a um processo de decisão baseado no modelo organizativo indígena 

que os Zapatistas designam por mandar obedeciendo. 

A vitória da revolução cubana, em 1959, deu um grande alento ao nascimento de um 

do mais destacável movimento zapatista, a Frente de Libertação Nacional (FLN), na década 

de 1960, assim como a outras organizações político-militares. A revolução da Nicarágua 

também foi um fator que contribuiu para a expansão desse movimento, inclusive pelo apoio 

logístico e treinamento de líderes do EZLN, o qual representa o braço armado da FLN. 

Compreender o ideário Zapatista vai muito além da análise de ideologias ou doutrinas 

revolucionarias, adotadas pelos movimentos de esquerda da América Latina. Para melhor 

exemplificar e entender o Zapatismo parte-se das afirmações do Subcomandante Insurgente 

(SCI) Marcos (EZLN-CCRI, 2000), onde afirma que: 
 

Es necesario construir una nueva cultura política. Esta nueva cultura política 
puede surgir de una nueva forma de ver al Poder. No se trata de tomar el 
Poder, sino de revolucionar su relación con quienes lo ejercen y con quienes 
lo padecen. El Zapatismo no es una nueva ideología política o un refrito de 
viejas ideologías. El Zapatismo no es, no existe. Solo sirve, como sirven los 
puentes, para cruzar de un lado a otro. Por tanto, en el Zapatismo caben 
todos, todos los que quieran cruzar de uno a otro lado. Cada quien tiene su 
uno y otro lado. No hay recetas, líneas, estrategias, tácticas, leyes, 
reglamentos o consignas universales. Solo hay un anhelo: construir un 

                                                            
55 Destaca-se no processo revolucionário mexicano de 1910 a existência de dois exércitos rebeldes, o Exército 
Libertador do Sul, liderado por Emiliano Zapata e o Exército dos camponeses rebeldes do norte, liderados por 
Francisco “Pancho” Villa. 
56 Porção de terra não cultivada e de uso público, também é considerada, em alguns casos, como propriedade 
do Estado ou dos municípios. No México, o ejido é uma propriedade rural de uso coletivo de grande 
importância na vida agrícola do país. 
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mundo mejor, es decir, nuevo. En resumen, el Zapatismo no es de nadie y 
por lo tanto, es de todos (p. 24). 

 
Ainda sobre o Zapatismo, o próprio Alcalde (2001) afirma: 
 

El Zapatismo no es una ideología, no es una doctrina comprada o pagada. 
Es….una intuición. Algo tan abierto y tan flexible que realmente ocurre en 
todas partes. El Zapatismo levanta la pregunta: “que es lo que me ha 
excluido?” “que es lo que me ha aislado?”...en cada lugar la respuesta es 
diferente. El Zapatismo simplemente hace surgir la pregunta y afirma que la 
respuesta es plural, que la respuesta es inclusiva…(p. 26) 

 

Para tentar elucidar (ou confundir) ainda mais a ideia do que vem a ser o Zapatismo, 

partiremos da explanação Le Bot (1997): 

 
O zapatismo não consiste em condutas de retorno à comunidade ou de 
reações nacionalistas fechadas. Ele articula as experiências de comunidades 
heterogêneas, divididas e abertas, a questão da democracia nacional e o 
projeto de uma sociedade de sujeitos, individuais e coletivos, que se 
reconhecessem na diversidade. Ele luta por um mundo onde numerosos 
mundos possam convier (un mundo donde quepan muchos mundos), um 
mundo uno e diverso. O ator zapatista é étnico, nacional e universal. Ele se 
vê como mexicano sem deixar de ser indígena. Ele quer um México onde 
ele seja reconhecido e escutado. Ele é universal não em detrimento de sua 
identidade indígena, mas porque é indígena (p. 37). 

 

A partir das citações acima, o zapatismo, não remete a uma linha ideológica 

estruturada ou esquematizada como o marxismo-leninismo, maoísmo, comunismo ou 

anarquismo, mesmo tendo influências dos mesmos. O zapatismo pode ser considerado como 

uma postura política a ser compreendida e praticada, fazendo com que essa prática política 

transforme a sociedade, na qual os movimentos sociais zapatistas atuam. 

 

3.1.2 Causas do levante em Chiapas 
 

São diversos os autores que analisam e buscam entender as causas que teriam dado 

origem ao levante do EZLN na região de Chiapas. Uma multiplicidade de causas é apontada 

por diversos autores. Alguns buscam entendê-las a partir da própria história do México. 

Outros entendem que as raízes da rebelião se encontrariam na própria história de exclusão dos 

indígenas. 

Condearena (1997), por exemplo, reconstitui os marcos da ocupação hispânica e da 

luta pela independência, da revolução mexicana e, concomitantemente, da exclusão da 

população indígena. Alguns chegam mesmo a buscar o entendimento acerca do levante e do 
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seu apoio pela população mexicana, uma cultura de rebelião que se formou no país e estaria, 

segundo Gilly (1995): 
 

Inscrita en la pratica social y en la estructura de los textos legales. Esa 
cultura hace que en la concinencia social y jurídica d ela república, en 
determinadas condiçiones y momentos, pueda parecer a casi todos los 
estratos sociales un derecho natural y un recurso legítimo (p. 13). 
 
 

Le Bot (1997) observa que, dentre as causas originárias do conflito, deve-se destacar 

o esquecimento em que vive a população indígena do país, que constitui entre 10 e 15 por 

cento da população total e, que toda a política em relação às suas necessidades teria sido 

constringida ao indigenismo oficial. “O indigenismo oficial, a partir das flutuações sexenal 

e variações regionais, demonstrou até aquele momento sua capacidade de absorver ou de 

neutralizar as reivindicações indígenas”. (LE BOT: 1997: p. 31). 

Ainda segundo o autor, o movimento indígena seria fruto deste esquecimento e da 

própria modernização do México: 
 

Os insurrectos zapatistas são ao mesmo tempo o produto de um movimento 
de modernização, são os atores, as vítimas e os beneficiários de uma 
revolução silenciosa, do desenvolvimento e da democratização da sociedade 
de Chiapas, o que passou despercebido para o resto da sociedade mexicana 
e frequentemente da própria sociedade chiapaquense (p 38). 
 

O autor para provar a sua tese discorre sobre os efeitos da modernização sobre os 

índios de Chiapas, salientando a migração para a Selva Lacandona, a mudança nas tradições 

e a criação de uma nova identidade cultural “uma nova indianiade genérica, aberta, 

modernizada”. Será este novo tipo de indígena que encontrará os militantes do EZLN. Estes 

últimos também sofreriam metamorfoses no modo de pensar a revolução, vendo-se obrigados 

a aprender com a comunidade indígena e a abandonar certos princípios estabelecidos nas suas 

doutrinas revolucionárias. Desta forma, Le Bot percebe a dimensão material das 

transformações econômicas do México contemporâneo e os seus resultados sobre as formas 

de vida indígenas, levando ao surgimento de uma nova mentalidade. 

Essas caracterizações convergem quanto ao entendimento de que às condições 

socioeconômicas da população indígena foram o fermento básico da preparação da rebelião 

ocorrida em 1994 e da sua continuidade nos dias atuais. González Casanova, sobretudo, 

chama atenção para a crise da fazenda tradicional, que tem ocorrido desde 1930 e 

aprofundou-se na década de 1970, após o decreto do governo concedendo a maior parte da 

Selva Lacandona à etnia, quase extinta, dos Lacandonas. As grandes empresas madeireiras 



132 
  

 

e os latifundiários, beneficiaram-se, pois passaram a ter os aparatos legais para comprarem 

terras na floresta, expulsar os indígenas e explorar a área. Todo este período foi marcado por 

intensas ondas migratórias para o interior da Selva. Segundo Hernändez Navarro (1994), 

iniciada a crise dos latifúndios cafeeiros, os peões "agregados" das fazendas fugiam para 

outras regiões menos desgraçadas. Por outro lado, esta migração teria permitido o encontro 

de várias etnias e a formação de uma nova cultura política. 

Podemos localizar, desde então, causas estruturais para o conflito em Chiapas, pois, 

como afirma Stavenhagen (2000): 
 

En primer lugar, está presente lo que podríamos llamar el conflicto 
estrutural. Este no es privativo de Chiapas, ya que existe en muchas otras 
partes del país, particularmente en aquelas zonas donde predominam 
pueblos y poblaciones indígenas. El conflicto estrutural tiene varias raíces 
históricas, basado como lo esta en un sistema socio-económico que ha 
generado grandes desigualdades sociales y producido la discriminación y la 
marginación de amplios sectores de la población, así como una estrutura 
simétrica del poder (p. 01). 

 
 

A partir disto, podemos identificar os componentes deste conflito estrutural, a saber: a 

concentração de riquezas desde a época colonial, a concentração fundiária, a corrupção e o 

caciquismo como formas de controle político. Outro conflito estrutural, destacado por 

Stavenhagen (2000) é o do conflito étnico. Sobre essa questão este autor afirma que: 
 

A veces latente a veces abierto, entre indígenas y mestizos, enraizado 
también en la situación de colonialismo interno. Contrariamente a lo que 
afirman algunos comentaristas tal conflicto no es una invención de los 
antropólogos. No solo ellos quienes han inventado las diferencias étnicas. 
Aunque sí las han estudiado y analizado, sino que estas son el producto de 
las relaciones asimétricas de poder económico y social que se establecieron 
desde la Colonia (p. 02). 

 

Para tentar explicitar melhor as causas, os motivos que levaram ao levante de Chiapas, 

nos debruçamos sobre as teorias apresentadas por González Casanova (1994). Este autor 

considera que na origem da rebelião está o desenvolvimento socioeconômico de Chiapas, 

particularmente marcado na crise das fazendas tradicionais, como já mencionado 

anteriormente. 

Segundo González Casanova (1994) a ação pastoral, a presença de líderes estudantis 

da mobilização de 1968 e a questão fundiária, foram fatores que contribuíram decisivamente 

para a rebelião em Chiapas. Desta forma, merecem atenção, sendo tratados detalhadamente a 

seguir. 
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3.1.2.1 A Ação Pastoral 

A ação da igreja, por via da pastoral, na organização e valorização da cultura indígena 

chiapaneca parte da crítica, realizada por um grupo de sacerdote vinculados a Teologia da 

Libertação, ao modelo de indigenismo oficial desenvolvido pelo Estado mexicano. Sobre esse 

momento Mattiace, Hernández E Rus (2002) afirma: 
 

Por la misma epoca en que el indigenismo oficial hablaba del Mexico 
multicultural, un importante sector de la Iglesia Catolica chiapaneca 
desarrollo una autocritica sobre los metodos de evangelizacion que promovian 
la aculturacion de la poblacion indigena. Este fue el inicio de una actividad 
pastoral social que se proponia tomar en cuenta las tradiciones culturales de 
los campesinos chiapanecos (p. 133). 

 

Influenciados e baseados na Teologia da Libertação, a ação pastoral que influenciou o 

movimento de rebelião em Chiapas iniciou-se nos anos 1960, quando párocos e catequistas se 

dedicaram a ensinar aos índios considerados, então, como seres humanos. Ensinaram-lhes a 

expressar seu pensamento, a valorizar a vida de sua comunidade com a palavra de Deus e com 

a interpretação da Bíblia. Ensinaram-lhes — com base em seus costumes de discutir e chegar 

ao "acordo" — novas formas de organização do trabalho coletivo, a discussão fraternal e a 

tomada de decisões. A partir da fé, levaram-nos a interpretar os textos sagrados: a ler 

o Êxodo, por exemplo, para que identificassem o povo judeu com seus povos e encontrassem 

na história dos judeus, a história de sua própria opressão. 

A influência direta da Teologia da Libertação chegou desde da Diocese de 

Huehuetenango, Guatemalae e de San Cristobal de las Casas, Chiapas que desenvolveram um 

trabalho de atenção integral com campesinos e indígenas a partir de uma reflexão sobre a 

situação social desses sujeitos e a busca de alternativas produtivas. 

A partir dos anos 1970 iniciou a atividade pastoral com uma perspectiva crítica que, 

uma década depois, tomaram duas frentes de atuações, uma na luta agrária e outra no incentivo 

e implementação de cooperativas agroecológicas. O então conhecido “processo de 

conscientização” desenvolvido pelos sacerdotes seguidores da Teologia da Libertação, tomou 

duas vertentes, por um lado, os que optaram pelos espaços mais seculares e se vincularam, a 

princípios dos anos 1980, na Organização Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) ou 

posteriormente, nos anos de 1990, na Organização Proletária Emiliano Zapata (OPEZ). Por 

outro lado, estão aqueles que continuaram seguindo a igreja e participaram na formação de 

organizações produtivas agroecológicas como a cooperativa cafeteira Indígenas da Sierra 
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Madre de Motozintla (ISMAM), formada em 1986 ou a cooperativa hortícola Nan Choch, 

constituída sete anos despois (HERNANDEZ CASTILLO e ELIZONDO, 1996). 

Segundo De Vos (2002), sobre a influência da igreja na mobilização social em Chiapas, 

“es una constante en la historia reciente de Chiapas que las movilizaciones indígenas tienen 

generalmente su origen en una iniciativa de la Iglesia Católica (p. 250)”. 

De acordo com González Casanova (1994), o trabalho de educação e de catequese foi 

extraordinário. Também o de organização. Nenhum partido político ou instância cultural fez 

algo parecido. Temos como exemplo o trabalho do bispo de San Cristóbal, que trabalhou em 

2.608 comunidades. 

Todo esse trabalho político-educacional de catequização contribuiu, de certa forma, 

para que os índios tomassem conhecimento da realidade vivida e passassem a contestá-la, 

além do mais importante, tivessem orgulho de ser índio e sentissem necessidade de 

autoafirmação. Todo esse processo confluiu para que se realizasse a rebelião de Chiapas, em 

1º de Janeiro de 1994. 

 

3.1.2.2 Os estudantes de 1968 

Outro fator que contribuiu para a rebelião foi a entrada dos estudantes, a partir da 

década de 1970, nas organizações populares de Chiapas. 

Depois da grande mobilização estudantil de 1968, os líderes estudantis seguiram 

muitos caminhos: uns ingressaram nas estruturas burocráticas do sistema, ou o sistema os 

cooptou; outros organizaram movimentos sociais urbanos e bairros populares; outros 

contribuíram para formar partidos políticos, como o Partido da Revolução Democrática 

(PRD), o maior partido de esquerda da história do México; outros ajudaram a formar 

movimentos camponeses ou foram participar das guerrilhas de Sonora, Chihuahua e Guerrero. 

Na ideologia dos antigos estudantes havia um elemento comum: lutar por uma democracia em 

que o povo trabalhador e explorado tomasse as decisões por si mesmo, e lutar pelo fim do 

sistema repressivo, autoritário e excludente vigente no México. 

Em meados dos anos 1970, os antigos sobreviventes de 196857 começaram a chegar 

em Chiapas. Integraram-se nas organizações populares, ajudando-as a organizarem-se e a 

adquirirem uma maior consciência para levar adiante suas lutas.  

                                                            
57 Massacre conhecido como “Massacre de Tlatelolco”, quando o exército mexicano abriu fogo contra a 
manifestação pacífica de estudantes, na Cidade do México, em protesto à política do governo Gustavo Díaz Ordaz. 
Mais de 300 pessoas foram mortas. 



135 
  

 

O principal objetivo desse processo de organização popular é fazer com que, a partir 

das demandas mais sentidas do povo, formem-se organizações de massa. O movimento 

expressava a atmosfera revolucionária com suas variantes na luta contra a exploração do 

homem pelo homem. Postulava também a instauração de um sistema que fizesse da 

democracia nas próprias organizações de massa sua arma fundamental. Os dois objetivos — 

o da luta contra a exploração e o da luta pela democracia — se mantêm até hoje, e têm-se 

estendido como valores já internalizados pelas organizações da Lacandona e do Exército 

Zapatista de Libertação Nacional (GONZÁLEZ CASANOVA, 1996). 

 

3.1.2.3 O NAFTA e o Artigo 27 

Em 7 de novembro de 1991, o Executivo Federal — em cumprimento da política 

neoliberal acordada com o Fundo Monetário Internacional, das exigências do Tratado de Livre 

Comércio (TLC-NAFTA) e seguindo os interesses dos grandes latifundiários e políticos 

mexicanos e estrangeiros — enviou ao Congresso um projeto de reforma do Artigo 27 da 

Constituição mexicana de 1917. O novo texto não somente legalizava os latifúndios disfarçados 

e legitimava as declarações de que não havia mais terra para destinar à reforma agrária, como 

facilitava a privatização de terras sem dono e comunais pelos latifundiários. 

O Artigo 27, herança da revolução mexicana de 1910, declara que as riquezas do solo, 

o subsolo, as águas e mares do México são propriedade e direito da nação. Também é garantido 

ceder a particulares o direito de propriedade da terra e da exploração do subsolo, como também, 

o Estado pode expropriar quando o considere necessário. Este artigo garantiu a possibilidade 

de controlar a atividade das companhias de mineração e petrolíferas, assim como o reparto da 

terra das grandes fazendas entre os camponeses. No entanto, em 1992, o então presidente 

mexicano Carlos Salinas de Gortari consegue acabar com o reparto agrário, eliminando as 

travas que impediam que estas terras entrassem no mercado mundial de terras (VIERA 

BRAVO, 2015). 

O referido artigo regulamentava a posse das terras coletivas dos ejidos e a proibição de 

alienação das mesmas. Este foi alterado por imposição dos EUA e do Canadá como condição 

sem a qual o México não faria parte do NAFTA. Com a alteração os ejidos podem ser vendidos. 

Além disso, esta alteração transforma os indígenas em mão-de-obra barata para os grandes 

latifundiários. 

O artigo 27 da constituição mexicana apresentava-se, antes da reforma do Executivo 

Federal de 1992, da seguinte maneira: 
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Las comunidades que no tengan tierras y aguas, o no las tengan em cantidad 
suficiente para las necesidades de su población, tendrán el derecho a que 
se les dote de ellas tomándolas de propiedades cercanas, respetando 
siempre la pequeña propiedad agrícola. 
IV- Las empresas por acciones no podrán comprar o administrar fincas o 
terrenos vírgenes. 
X- Las comunidades que no tengan terrenos o ejidos, aunque no tengan 
papeles, pueden lograr que se les de nuevas tierras con papeles. El gobierno 
expropiará los grandes terrenos para este fin. 
XI- Se crea la Secretaría de la Reforma Agraria que se encarga de repartir 
estas tierras. 
XII- Los estados y municipios tienen la obligación de resolver los problemas 
de la tierra y sus papeles legales. 

 
 

Após a reforma, o referido artigo constitucional é redigido da seguinte maneira: 
 
Desaparece o primeiro parágrafo. 
IV- Las empresas por acciones podrán ser propietarias de terrenos rústicos 
pero únicamente para el cumplimiento de su objeto. 
X- Desaparece 
XI- Desaparece 
XII-Desaparece 

 

Essa política neoliberal tomada pelo governo mexicano agravou ainda mais as 

condições socioeconômicas da população mais pobre e principalmente as comunidades 

indígenas, que começaram a perder suas terras para os grandes empresários, criando assim, 

uma estrutura agrária ainda mais desigual. 

Para assegurar a reforma do Artigo 27, o governo mexicano cria a nova Lei Agrária, 

em fevereiro de 1992, onde dois grandes programas centralizam as ações do Estado, o Procede 

(Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares) e o Procecom 

(Programa de Certificación de Derechos Comunales), que desde de 1993 (re)estruturam o 

campo mexicano, fazendo com que as terras comunais e os ejidos sejam destinados ao 

mercados de terras.  

 
 

3.1.2.4 A questão fundiária em Chiapas 

Em 1971, por decreto presidencial, foi entregue a metade da Selva a uma etnia quase 

extinta: os Lacandones, arrebatando, assim, as terras das outras etnias58. 

Apoiada e ajudada pelo governo central, a Companhia Florestal Lacandona S.A. se 

propôs a "relocar", isto é, expulsar os supostos intrusos que ali residiam antes do decreto de 

1971. 

                                                            
58 Tzotziles, Tzeltales e Choles. 
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Os habitantes da Selva Lacandona já haviam sido expulsos de outras terras, como por 

exemplo, dos vales centrais, a partir da reconstrução das represas nestes vales, mais de cem 

mil pessoas foram forçadas a emigrar para outras áreas. A exploração do petróleo foi outro 

fator de expulsão de famílias de suas terras, pois esta atividade inutilizou grandes extensões 

de terra, convertidas em terras inóspitas ou mananciais, algo como cinquenta mil pessoas se 

viram obrigadas a sair do local onde habitavam. A crise econômica de fins dos anos 1970 e 

princípios de 1980 diminuiu as fontes de trabalho urbanas, tendo como consequência o 

desemprego de cerca de duzentos mil trabalhadores obrigando-os, assim, a voltarem às terras 

que haviam deixado anteriormente. Grande parte desta população “relocada” por fatores 

diversos foram para a Selva Lacandona em busca de no mínimo uma parcela de terra para 

trabalhar e viver. 

A terra, a principal fonte de sustento da população mais pobre do estado de Chiapas, 

tornou-se cada vez mais escassa, principalmente a partir da década de 1970, como já 

mencionado anteriormente, com o agravamento da crise das fazendas tradicionais e da 

expulsão das comunidades indígenas da floresta a partir do decreto presidencial, que dava 

permissão para a exploração indiscriminada da mesma.  

Segundo Rodríguez (1989), os conflitos agrários com o Estado se acentuaram. Em 

princípios dos anos 1980, quatrocentas propriedades e latifúndios foram ocupados pelos 

camponeses. As demandas e ocupações continuaram. Em princípios dos anos 1990, Chiapas 

possuía 27% das demandas de terra de todo o país, sem que fossem satisfeitas (GONZÁLEZ 

CASANOVA, 1996). Dos 10.600 expedientes em trâmite na Secretaria da Reforma Agrária, 

três mil eram de Chiapas. Por trás de longos e custosos processos, os camponeses não 

ganhavam nada. Quando havia uma resolução presidencial em seu favor, ela não era 

executada. 

Os expropriados das terras adquiriram consciência de que, apesar do fato deles terem 

sido empobrecidos, marginalizados e excluídos, os grandes proprietários tinham latifúndios 

que nem sequer exploravam. Como não apenas realizaram mobilizações de protesto, também 

deram início à ocupação de algumas terras e o caráter violento da resposta dos fazendeiros 

tornou-se sistemático. Desde então, a luta pela democratização da terra tornou-se um símbolo 

de resistência em Chiapas, o que culminou no levante de 1994. 

A luta pela terra por parte do EZLN influenciou na própria identidade do movimento 

enquanto indígenas. Inicialmente, durante os primeiros meses do levante armado, 

apresentavam-se enquanto movimento de camponeses revolucionários, e não como 

movimento indígena, onde, a partir da centralidade no processo de distribuição de terras aos 
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camponeses pobres, os zapatistas se aproximavam da lógica das organizações representativa 

camponesa do México. 

Em Chiapas, mais precisamente na parte oriental do estado, segundo Haar (2005), os 

campesinos experimentavam uma escassez de terra devido ao crescimento populacional 

combinado com o estancamento da redistribuição de terras. A maioria da populacional nesta 

região dependia da terra para sua sobrevivência, dado a falta de outras alternativas econômicas. 

É a partir dessa realidade vivida pela população do campo de Chiapas, da necessidade 

da terra, que o EZLN justifica as tomadas de terras na região. De acordo com a Lei 

Revolucionária Agrária, publicada pelos zapatistas, em sua primeira Declaração da Selva 

Lacandona, proclamam a necessidade de expropriações: 
 

La lucha de los campesinos pobres en México sigue reclamando la tierra para 
los que la trabajan. después de Emiliano Zapata y en contra de las reformas al 
artículo 27 de la Constitución Mexicana, el EZLN retoma la justa lucha del 
campo mexicano por tierra y libertad. Con el fin de normar el nuevo reparto 
agrario que la revolución trae a las tierras mexicanas se expide la siguiente 
LEY AGRARIA REVOLUCIONARIA (EZLN, 1996, p. 45). 

 
 Assim as tomadas de terras por parte dos zapatistas passaram ser o grande centro de 

atuação do movimento, o que, consequentemente, foi o que concentrava em suas fileiras os 

militantes indígenas, de várias etnias, como também os não-indígenas. Logo, segundo Monteiro 

(2011), é o trabalho na terra, por sua vez, uma das forças centrais do movimento Zapatista o 

qual representa o livre exercício de resistência.  

Sobre o processo de tomadas de terras no primeiro ano do levante zapatista, Villafuerte 

(1999) afirma que:   
 

El levantamiento zapatista desató una ola mucho más amplia de tomas de 
tierra em Chiapas en la que participaron grupos campesinos de distintas 
afiliaciones. Durante 1994 y 1995 se registraron más de 1700 tomas 
(zapatistas y no-zapatistas), afectando a casi 148000 hectáreas, no sólo en la 
zona de conflicto sino en muchas partes de Chiapas. A pesar del ‘fin del 
reparto agrario’ declarado por el presidente Salinas en 1992, en los hechos las 
tomas de tierra llevaron a una nueva etapa de reforma agraria en Chiapas (p. 
134). 

 
 Em reação ao grande número de tomadas de terras, o governo de Chiapas desenvolveu 

um processo de negociação e regularização das terras ocupadas, denominado de “Los Acuerdos 

Agrarios”, esses acordos baseavam-se na compra e titulação das terras ocupadas em nome dos 

grupos campesinos. 
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 No entanto, mesmo com a possibilidade de negociação e legalização da terra, os 

zapatistas negaram o acordo com o governo chiapaneco, pois eles insistiam inserir nas 

negociações várias outras questões para além da titulação da terra. 

 A partir da reivindicação pelos direitos indígenas a Ley Agraria Revolucionária perdeu 

espaço no discurso agrário zapatista, já que apenas a titulação não resolveria os diferentes 

problemas pelos quais o povo do campo de Chiapas passava. Logo, os zapatistas começaram a 

enfatizar mais que a dimensão étnica das tomadas de terras, retomando, assim, a noção de 

território indígena e defendendo as tomadas como recuperações de terras que haviam pertencido 

aos seus ancestrais. Por tanto, a terra segundo os zapatistas, não é considerada apenas como um 

meio de produção, o que supera a visão economicista da mesma. Assim, a terra passa a ser a 

base do território e este o espaço onde se constrói, coletivamente, uma nova organização social, 

onde esses sujeitos, de acordo com Zibechi (2003), “se instituyen, instituyendo su espacio, 

apropiándoselo material y simbolicamente” (p. 07). 

Esse processo de toma de terras, o qual é uma característica dos movimentos sociais da 

América Latina, ou seja, o arraigo pela terra na luta pela construção dos territórios, em todo o 

continente, milhares de hectares de terra tem sido recuperada ou conquistada pelos pobres, 

fazendo entrar em crise as territorialidades instituídas e remodelando os espaços físicos da 

resistência (PORTO GONÇALVES, 2001). Segundo diversos autores (FERNANDES, 2000; 

RAMÓN, 1993; GARCÍA DE LEÓN, 2002) o arraigo territorial é caminho percorrido tanto 

pelos Sem Terra no Brasil, mediante as ocupações de terras e, posteriormente, a conquista dos 

assentamentos rurais de reforma agrária, como pelos indígenas chiapanecos que colonizaram a 

selva Lacandona.  

 Desde seus territórios, o EZLN desenvolve projetos, que visam a (re)produção da vida 

principalmente nos setores da produção/trabalho, saúde e educação desde suas práticas 

cotidianas enquanto sujeitos históricos, assim, os territórios zapatistas representam a base 

material da luta dos indígenas de Chiapas. 
  

 

3.2 Organização Territorial do EZLN: los caracoles 

Dentro dos limites territoriais do estado de Chiapas, em agosto de 2003, o EZLN 

decretou a criação da “Junta de Buen Gobierno” nas cinco zonas territoriais sobre seu controle, 

as quais viriam a chamar de “Caracoles”, paralelamente, declarando o fim 
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dos Aguascalientes59 (BURCH, 2003). O EZLN possui nessas cinco zonas territoriais ou 

coordenadorias centrais 30 municípios autônomos. As Juntas de Buen Gobierno como forma 

de organização territorial do EZLN podem ser consideradas como respostas ao Estado 

burocrático mexicano e que, segundo o próprio movimento, teriam como meta: 1) llevar a la 

práctica sus ideas de gobierno autónomo, y 2) evitar seguir recibiendo limosnas y/o la 

imposición de proyectos externos por parte de la sociedad civil nacional e internacional (EZLN, 

2003). 

Os territórios autônomos zapatistas passam a ser reconhecidos e legalizados pelo Estado 

a partir de 1996, com os Acordos de San Andrés, onde segundo os próprios zapatistas: 
 

Nuestros Municipios Autónomos son legales, están amparados en el artículo 
39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que es la 
máxima ley de los mexicanos y dice que el pueblo tiene en todo momento 
derecho a decidir su forma de gobierno, y nosotros hemos decidido 
gobernarnos en Municipios Autónomos como parte de la república mexicana. 
No queremos separarnos de México ni tampoco ser parte de otro país, estamos 
ejerciendo nuestros derechos como mexicanos que somos y que seguiremos 
siendo siempre. La existencia de los Municipios Autónomos fue aceptada por 
el Gobierno Federal y Estatal en los Acuerdos de San Andrés y por lo tanto 
son legales de acuerdo a la Carta Magna y a los Acuerdos de San Andrés60 

 

O projeto de autonomia zapatista aporta um marco intercomunitário democrático aos 

MAREZ que permite uma lenta consolidação de modos alternativos de organização dentre eles 

o da escola em seus territórios 

Os Caracoles são os centros políticos de cada uma das cinco regiões zapatistas e são as 

sedes das Juntas de Buen Gobierno, uma por cada zona rebelde: I. La Realidad (selva fronteriza 

con Guatemala), II. Morelia (zona tzotz choj), III. La Garrucha (selva tzeltal), IV. Roberto 

Barrios (zona norte), V. Oventic (Los Altos). A organização territorial do EZLN pode ser 

visualizada a partir da figura a seguir: 

                                                            
59 Centros de expansão política e cultural criados em 08 de agosto de 1994. Poucos meses depois da aparição 
pública do EZLN (BURCH, 2003). 
60 Disponível em http://www.revistachiapas.org/No7/ch7monjardin.html#6. Revista Chiapas, n. 7, 1999. 
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Segundo representante da JBG, em entrevista realizada em trabalho de campo, os 

objetivos desse tipo de organização é buscar o equilíbrio no desenvolvimento dos municípios 

autônomos e das comunidades, mediar conflitos, atender as denúncias contra os direitos 

humanos, fiscalizar a realização dos trabalhos comunitários e dos projetos, garantir a aplicação 

das leis revolucionárias zapatistas, organizar as visitas da sociedade civil aos territórios 

zapatistas, promover a participação dos MAREZ em eventos fora das comunidades rebeldes, 

cobrar o impuesto hermano61, distribuir os excedentes oriundos da comercialização dos 

produtos das cooperativas zapatistas para apoiar os zapatistas que não podem comercializar 

seus produtos ou que não recebem nenhum tipo de apoio. 

 Martínez Espinoza (2006), elenca três propriedades da JBG e dos Caracoles para a 

organização zapatista, são eles: 

                                                            
61 É cobrado 10% do apoio econômico que recebe uma comunidade para destiná-lo a outra comunidade que não 
recebe apoio. 

Figura 14: Representação dos Territórios Zapatistas em Chiapas, México. 

 

Fonte: Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria (CIEPAC) 
Disponível em: http://autonomiaautogestion.unach.mx/  

http://autonomiaautogestion.unach.mx/
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1) es un tema que se vincula con otros (movilizaciones políticas, instituciones 
informales, politización de lo indígena) y, por lo mismo, ofrece vertientes 
sobre los cuales éstos pueden desenvolverse; 2) las JBG y los Caracoles son 
instituciones creadas por um movimiento político que no tienen total cabida 
en el marco legal mexicano, o sea, instituciones paralelas que se convierten en 
un reto para la legitimidad de un sistema político (en este caso, el mexicano); 
y 3) en las JBG y los Caracoles se gestan procesos político-sociales 
relacionados com aspectos tales como la democracia, el desarrollo social y la 
práctica de la autonomía que buscan convertirse en una alternativa al 
desencanto de los mismos procesos generados en la arena política oficial 
(p.216). 

 

De acordo com as considerações de Martínez Espinoza (2006), Los Caracoles são 

espaços políticos-culturais onde a comunidade zapatista se encontra para tomada de decisões 

e celebrações. 

É desde dos Caracoles que o movimento zapatista estabelece o relacionamento com a 

sociedade civil, já que, é a partir deles, que pessoas que desejam conhecer a dinâmica dos 

territórios zapatistas devem comunicar seus interesses para receber a autorização para o 

conhece-los. Assim foi nosso primeiro contato para a realização da nossa investigação, 

chegamos ao Caracol Oventik, fomo recebidos na entrada do mesmo, onde fomos recebidos 

por dois zapatistas que preencheram um formulário com nossas intenções e, solicitaram a 

escrita de uma carta de intenções para ser entregue à JBG para decidir a permissão da visita e 

realização do trabalho junto à comunidade. 

A estrutura organizativa dos territórios zapatistas é baseada em três níveis: a 

comunidade indígena, o município autônomo e a respectiva JBG. Sobre como se organiza as 

JBG, Martínez Espinoza (2006), afirma que “se organiza en cuatro instancias: la Dirección de 

la JBG, las Comisiones, los Coordinadores y los Operativos (p. 224)”.  

Aqui destacamos o papel das Comissões e dos Operativos (aqueles que desenvolvem 

as ações das Comissões), pois a educação zapatista é uma das Comissões que compõe a JBG. 

As Comissões são responsáveis por atender os assuntos prioritários das comunidades 

e cumprir as diretrizes estabelecidas em assembleias pela JBG, dentre as Comissões mais 

comum são de Vigilância, Saúde, Comercialização, Produção, Justiça e Educação. Já os 

Operativos são chamados de promotores, no caso dos Operativos da Comissão de Educação, 

esses são chamados de promotores de educação, os quais são responsáveis de atender as 

demandas das comunidades nos centros educativos zapatistas ou escolas autônomas 

zapatistas. 
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3.3 A Educação Rebelde Autônoma Zapatista 

A luta pela autonomia na educação pelos movimentos indígenas de Chiapas faz parte 

do processo de conquista e do seu direito da autodeterminação, partindo, nesse caso, da 

emancipação da política educativa impostas pelos sujeitos externos à realidade comunitária. 

No México, nas experiências indígenas de educação ainda são poucas as inovações 

desenvolvidas nos projetos regionais alternativos de educação, no entanto, nas escolas dos 

Municípios Autônomos Rebeldes Zapatistas (MAREZ), cerca de 500 escolas são atendidas 

pelos promotores de educação autônoma vinculados as bases de apoio do EZLN, o que tem 

logrado avanços e conquistas na constituição de um projeto autônomo de educação 

(BARONNET, 2011). Pois, podemos constatar que todos os conteúdos vistos nessas escolas 

zapatistas se articulam com as necessidades, o contexto e o interesse dos diferentes municípios 

autônomos rebeldes. Assim, os zapatistas vêm lutando para descolonizar a educação. 

Segundo Baronnet (2009): 
 

Los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas (MAREZ), asumen desde 
hace varios años la conducción de la política em educación formal en 
coordinación con las asambleas y las autoridades comunitarias, y em especial, 
con los comités y los promotores de educación. En principio, no son políticos 
y funcionarios lejanos (muchas veces mestizos) de los sistemas educativos 
gubernamentales, sino las familias de los alumnos y sus representantes 
quienes deliberan y toman efectivamente las decisiones relativas a la 
organización escolar en general, a la elección de la figura del docente 
(promotor/promotora de educación) y a los contenidos y métodos 
pedagógicos. En cada MAREZ, representantes de los promotores y del 
consejo municipal autónomo se encargan de la coordinación de los asuntos 
educativos y también de la organización de las sesiones de formación de los 
jóvenes promotores de educación. Con la participación activa de las familias 
(comúnmente extensas) al seno de asambleas y de comités de educación, se 
construye paso a paso y en la cotidianidad otra manera de considerar la 
organización escolar; siempre vigilando desmarcarse o quedarse al margen de 
las acciones derivadas de las políticas públicas de educación indígena. El 
conjunto de los actores de la educación autónoma zapatista defiende y 
sostiene, en efecto, sistemas municipales de escolarización sin la intromisión 
del Estado mexicano en materia de decisión, y también de financiamiento, 
supervisión y capacitación (p.09). 

 
 

A educação rebelde autônoma zapatista inicia-se, a partir das discussões realizadas pela 

associação dos municípios que compõem os diferentes Caracoles, onde evidenciou a demanda 

da construção das escolas. 

A demanda destacada pela associação dos municípios rebeldes partiu principalmente a 

partir dos problemas surgidos com os professores da Secretaria de Educação Pública (SEP) 

depois do levante de 1994. Os problemas com os professores da SEP foram de diferentes 
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formas, como por exemplo, alguns se converteram em espiões do governo, outros começaram 

a aparecer com o exército para poder transportar seus itens escolares, além dos problemas nas 

questões metodológicas e pedagógicas, que não respeitavam a autonomia da escola, não 

atendendo as demandas dos povos zapatistas. 

Diante desses problemas e das novas demandas é que os municípios autônomos 

zapatistas começaram a construir sua própria educação62, embora alguns povos já tivessem 

começado a construir sua educação. A primeira tomada de decisão por parte da associação dos 

municípios rebeldes foi pensar nos planos de estudos, ou seja, se os planos seriam os mesmos 

da SEP ou se mudavam, assim, foi decidido pela mudança dos planos de estudos, começando a 

pensar o que deveriam a prender os estudantes das escolas autônomas zapatistas e o que se 

deveria mudar do sistema educativo do governo. 

Assim, foi decidido por manter a matemática, já que não poderia mudar as áreas mais 

exatas, tendo que ensinar como da forma que se fazia com a SEP, como também a leitura e a 

escrita considerada formas universais de aprendizado. 

Por outro lado, questões como história, geografia e ciências foram sofrendo grandes 

modificações, passou-se a selecionar o que os estudantes deveriam ver e como ver na história 

até então ensinada pela SEP, o que são boas e o que são ruins para os alunos. O processo 

centrou-se em no que deveria sair e no que deveria ser colocado no ensino de cada disciplina, 

incluindo, principalmente a história e a geografia do EZLN e de outros movimentos sociais que 

se haviam dado na história das lutas sociais. Nesse contexto, foi construído os planos e 

programas de estudos que posteriormente e antes de sua implementação foram levados ao povo 

para que os pais e toda comunidade sugerissem que outros assuntos poderiam ser adotados nas 

escolas autônomas zapatistas. 

Depois de todo esse processo de construção dos planos de estudos, o próximo passo para 

a estruturação da educação zapatista foi como deveria dividir os temas, ou seja, quais seriam as 

disciplinas ministradas nas escolas. A primeira mudança foi no ensino de espanhol, esta 

disciplina deixa de ser chamada assim para ser chamada de línguas, história e matemática 

permaneceram com os mesmos nomes e foi incluída no ensino a área “vida e meio ambiente” 

como uma compilação das disciplinas de ciências e geografia, outra disciplina desenvolvida foi 

a “integração”, esta com conteúdo específico sobre as 13 demandas zapatistas (teto, terra, 

                                                            
62 Vale destacar que nem todos os Caracoles começaram a construir sua educação ao mesmo tempo, cada 
território começou a partir das suas demandas, necessidades e, principalmente, condições para fazer. 
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trabalho, saúde, alimentação, educação, independência, democracia, liberdade, justiça, cultura, 

informação e paz). 

Após a estruturação dos planos de estudos e sua estruturação o próximo passo para a 

implementação da escola autônoma zapatista foi nomear os promotores de educação, estes 

promotores são escolhidos pela própria comunidade, ou seja, são oriundos do próprio 

movimento zapatista. Após a nomeação dos promotores da educação, estes deveriam passar por 

uma formação específica para poderem estar em condições de ministrarem as aulas nas escolas. 

Essa formação foi realizada por um grupo solidário, do Distrito Federal, ao movimento 

zapatista, chamado de “Semillitas del Sol”, promovendo as primeiras formações dos primeiros 

promotores da educação zapatista. 

Sobre esse processo de construção da educação zapatista Josué y Ofélia, promotores da 

educação narram à Gloria Muños (2004)63:  
 

La planeaión de los cursos fue un trabajado colectivo. Hubo interminables 
reuniones en las en que participaron comisiones de todos los pueblos que 
analizaron las necesidades de las comunidades para, a partir de ahí, planear 
los cursos y programas de estúdios... La iglesia nos dice que somos pobres 
porque Dios nos hizo así. La educación oficial nos dice que de por sí hay 
pobres y ricos y a nosotros nos toco la pobreza. Pero esto no es así y para 
entenderlo sirve laeducación (p.186).             

 
 Em entrevista realizada à Bellinghausen (2003) um comandante zapatista responsável 

pelo SERAZLN define a o princípio das escolas autônomas zapatista como: “educar produzindo 

e educar aprendendo” e segue afirmando: 
 

La educación autónoma es muy diferente a la escuela oficial, porque están 
aprendiendo a conocer su vida, su cultura, su raíz, su historia y toman 
consciencia de su realidad. Es uma educación en la resistencia, no recibe 
dinero, planes ni programas del gobierno. Los mismos pueblos han empezado 
a llevar adelante esta educación... la educación debe ser para los jóvenes sirvan 
al Pueblo y a su patria, no para defender las ideas y los intereses de los ricos 
y poderosos (p.6).     

  

 Seguindo a assertiva acima, um dos promotores da educação rebelde autônoma zapatista 

nos afirma que: 
 

Iniciamos com que nossa escola tenha que utilizar uma forma de ensinar 
diferente da escola oficial, que utilize uma metodologia diferente, aberta, que 
cada criança participe das decisões, porque a escola é para eles, então o que 

                                                            
63 Disponível em CASTAÑEDA, Elisa Ramirez. Educación Indígena em México. Universidad Nacional 
Autônoma de México, DF,2006. 
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eles falam está bom, como o que dissemos também está bom, pois somos nós 
que promovemos o ensino, junto com elas. Assim construímos nossas escolas 
autônomas e rebeldes juntos, os promotores e as crianças. Essa é a principal 
mudança em nossa escola, todas as coisas são construídas em coletivo, com 
muito trabalho coletivo. Por isso em nossas escolas zapatistas não temos 
professores e sim promotores, pois os professores pensam que só eles têm o 
conhecimento e que os alunos não têm como contribuir com as aulas e nós, os 
promotores, vemos todas as opiniões e os que eles sabem sobre o que estamos 
vendo em sala. Essa é a metodologia que estamos construindo em nossas 
escolas autônomas zapatistas (Entrevista realizada em trabalho de campo, 
28/07/2015). 

  

 De acordo com as colocações do promotor de educação, todo processo de estabelecer o 

que se vê e o que se faz nas escolas dos municípios zapatistas são tomados de forma coletiva, 

com a comunidade, alunos e promotores na perspectiva de construir uma educação que atenda 

as demandas de todos envolvidos, como é de responsabilidade das Comissões, como vimos 

anteriormente.  Assim, a escola zapatista vai se distanciando das escolas oficiais do 

governo, pois, de acordo com o comunicado zapatista intitulado “Demanda Educación”: 
 

La educación que da el mal gobierno sólo sirve para gobernar las ideas de los 
pueblos, para que se olvide de sus raíces, de su historia, de su situación, de su 
cultura, de su lengua y de su ciencia como pueblo. Por eso cuando algunos de 
nuestros compañeros y compañeras indígenas logran tener un poco de estudio, 
aunque sea con dificultad y sacrificio, se cambia su pensamiento, su idea, su 
corazón. Por eso sus intereses ya no son los intereses de los pueblos indígenas 
y pobres. Es por eso que los jóvenes que ya estudiaron un poco ya no les 
importa la situación de su pueblo, con tal que ellos ya pueden ganar un poco 
de dinero y ya sólo se burlan de los que no saben leer ni hablar castilla (EZLN, 
2005, s.p.) 

  

Partindo da demanda educativa é que os MAREZ têm colocado em prática seu direito 

da autodeterminação na educação formal sem exigir e esperar nada dos governos oficiais. Sua 

resistência organizada na educação parte do direito de, segundo documento firmado entre o 

governo mexicano e os zapatistas:  
 

Asegurar a los indígenas una educación que respete y aproveche sus 
saberes, tradiciones y formas de organización”. Además, establecen 
que “el Estado debe […] fomentar la participación de las comunidades 
y pueblos indígenas para seleccionar, ratificar y remover a sus 
docentes tomando en cuenta criterios académicos y de desempeño 
profesional previamente convenidos entre los pueblos indígenas y las 
autoridades correspondientes, y a formar comités de vigilancia de la 
calidad de la educación en el marco de sus instituciones (1996, s.p)64. 

   
                                                            
64 Extraído do 4º ponto do documento “Propuestas Conjuntas que el Gobierno Federal y el EZLN se Comprometen 
a Enviar a las Instancias de Debate y Decisión Nacional” (18/01/1996). 
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Partindo do direito apresentado de assegurar aos indígenas uma educação que respeite 

seus interesses e demandas, é que nos territórios zapatistas a educação tem passado por 

profundas transformações, baseadas em diferentes estratégias educativas, garantindo assim, que 

os zapatistas venham a assumir o controle da gestão educativa, fazendo, segundo representante 

da JBG, da Assembleia Comunal, dos Conselhos Autônomos, e da Coordenação dos 

Promotores e dos Comitês de Pais os principais espaços de deliberação, decisão e ação política 

em matéria educativa65.  

Com o surgimento do autogoverno, os zapatistas radicalizam a forma de gestão das 

escolas e a partir dessa experiência, os jovens educadores se caracterizam por sua posição 

política e social entre o cargo comunitário que ocupa, enquanto promotor de educação e a sua 

militância zapatista, onde passam a ser sujeitos de um novo esquema organizativo autônomo. 

Segundo Stavenhagen e Iturralde (1990), “las prácticas zapatistas instituidas y 

rutinizadas de participación colectiva en la educación se asemejan a los usos políticos y 

tradiciones asamblearias que se ubican entre la normal legal y la costumbre indígena (p.64)”. 

Assim, os promotores e os representantes das comunidades e dos MAREZ, no setor educativo, 

atuam desde os mecanismos democráticos indígenas, flexíveis, já que seguem adaptando o 

modelo educativo as demandas que surgem, pois como afirma um dos promotores de educação: 
 

Aqui nós temos como principal objetivo seguir a nossa visão de mundo, a 
visão de mundo indígena, onde seja respeitado nossos costumes, nossos 
interesses. E o nosso costume é ser democrático e está sempre mudando 
porque o mundo, a natureza muda também e nos somos a natureza, assim, se 
a natureza muda, nós zapatistas também mudamos, e como a escola é 
construída por nós ela também vai mudar porque não somos mais os mesmos 
e é isso que faz da nossa escola diferente da escola do “mal governo”, ela 
nunca muda, sempre a mesma coisa, porque o interesse do governo é um só, 
explorar a natureza e os mais pobres e é por isso que temos, ao longo de todos 
esses anos, construído nossa autonomia em todos os níveis da vida (Entrevista 
realizada em trabalho de campo, 28/07/2015).  

 

Questionados sobre a questão da autonomia no processo educativo, uma das 

responsáveis pelo Sistema Educativo Rebelde Autônomo Zapatista de Libertação Nacional – 

Zona dos Altos de Chiapas (SERAZLN-ZACH) nos firma que:                                                   
 

A autonomia da nossa educação parte da garantia que o que é ensinado em 
sala-de-aula leve em conta nossas especificidades enquanto indígenas e as 
demandas década lugar que a escola faz parte. Nós, enquanto zapatista, o mais 
importante na educação autônoma é revalorizar nossos conhecimentos, nossos 

                                                            
65 Entrevista realizada em trabalho de campo em 29/07/2015. 
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saberes práticos que são fundamentais para fortalecer nossa identidade 
enquanto indígena do povo tseltal, como campesinos e enquanto zapatistas. 
Para nós, todo nosso sistema educativo é válido, é legal, mesmo não tendo o 
reconhecimento oficial do governo, pois atende as nossas demandas políticas, 
sociais e culturais (Entrevista realizada em trabalho de campo, 27/07/2015). 

 

     
Ainda segundo a autonomia do sistema educativo zapatista, Baronnet (2006) afirma que: 

 

La autonomía educativa en aquellos territorios en los que “manda el pueblo” 
tiende a ser una solución endógena y flexible para enfrentar la contradicción 
representada por la importancia de escolarizar a los niños de las comunidades 
indígenas y, simultáneamente, evitar la intervención de actores educativos 
ajenos a la comunidad y a su cultura (p. 40). 

 
 
 A questão da autonomia educacional zapatista é mais um elemento de um projeto social 

maior, o de apropriação e (re)produção cultural dos povos indígenas e da realização de práticas 

de autogoverno, pois, ao tomar o planejamento, desenvolvimento e implementação da 

educação, os zapatistas complementam as práticas da autogovernança, juntamente com a 

questão da saúde e produção, sendo elementos de defesa dos seus territórios. 

 Sobre a questão da autonomia zapatista na dimensão educativa Baronnet (2009) afirma 

que:  
 

La práctica de autogestión comunitaria y municipal de las escuelas zapatistas 
tiende a conllevar la toma en cuenta de las especificidades identitarias locales 
a la hora de definir em asambleas y reuniones el quehacer educativo cotidiano. 
La principal ventaja que los pueblos rebeldes consideran acerca de la 
autonomía escolar es su capacidad de (re)valorizar los conocimientos 
generales, prácticos y éticos, que estiman útiles, necesarios o prioritários para 
fortalecer su identidad y su dignidade (p. 229). 

 
 

O marco da autogestão indígena das escolas dos rebeldes zapatistas de Chiapas, se 

distinguem analiticamente dos modos de apropriação social do espaço e do tempo que são 

consagradas as atividades de ensino (idem). O processo social de apropriação escolar se pode 

caracterizar a partir da conceptualização da cultura escolar como processo de produção e 

reconstrução coletiva de espaços e tempos escolares, vendo as salas-de-aulas como momentos 

de interações onde as lógicas de prestígio e de poder fluem de maneira entrecruzada para 

classificar os alunos (NESPOR, 1997). 

É no sentido de valorização do ser zapatista que o controle da política educativa faz parte 

da própria reprodução territorial do movimento, pois garante a ampliação e fortalecimento da 

identidade de resistência em luta. Logo, a apropriação do espaço escolar constitui uma 
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demonstração de resistência a educação imposta pelo governo oficial mexicano, na medida em 

que transforma as aulas em um espaço comunitário. Logo, de acordo com Balandier (1994): 
 

No sorprende que sea a partir de sus propios mecanismos políticos, 
económicos y culturales que las comunidades zapatistas se apropien de la 
cuestión escolar, para que ésta responda a sus prioridades colectivas. La 
escuela parece ser uno de esos dispositivos a partir de los cuales se reorganiza 
la actividad política para perseguir la competencia por el poder local que se 
da mediante una lucha por la apropiación de los instrumentos que canalizan la 
fuerza misma del poder que al mismo tiempo se escenifica (p.37). 

 

Ao apropriar-se da escola o EZLN assume a importância desse espaço na construção de 

seu território, assim como, na resistência frente ao Estado mexicano, (re)produzindo, assim, a 

cultura da resistência em luta.   

Como afirma Gonzáles Casanova (2003), “La educación vista con fines de dominación o 

emancipación se vuelve un instrumento operativo de lucha revolucionaria contra la explotación 

y el colonialismo interno (p.12)”. Nesse sentido, a educação desenvolvida nos territórios 

zapatistas além de lutar por uma transformação social também é considerada, por eles, como 

uma arma contra as ofensivas do capital.   

 

3.3.1 A escola rebelde autônoma zapatista do Caracol Oventic 

 A ideia de uma educação autônoma feita para e pelo povo, é pensada, no atual Caracol 

Oventic, antes mesmo do levante zapatista de 1994. No entanto, a ideia de uma educação 

diferenciada e voltada para os interesses da população indígena, não puderam ser 

materializadas, já que antes de 1994 estavam presentes as escolas oficiais do governo. 

 Em primeiro de março de 1994, as demandas do EZLN são apresentadas ao povo 

mexicano e dentre elas está a educação, uma educação já pensada antes mesmo do levante, uma 

educação que partisse dos interesses e necessidades indígenas, a partir de suas práticas, culturas 

e costumes. A respeito da questão da educação como demanda zapatista, esta aparece 

diretamente como sua décima segunda e, tendo como continuidade questão que influenciam 

diretamente o funcionamento desta educação segue nas demandas décima terceira, décima 

quarta e décima sexta, como podemos observar: 
 

Décimo segundo – Queremos que se acabe com el analfabetismo em los 
pueblos indígenas. Para esto necesitamos mejores escuelas de primaria y 
secundaria em nuestras comunidades, que cuentem com material didáctico 
gratuito, y maestros com preparación universitaria, que estén al servicio del 
pueblo, no sólo para defender los intereses de los ricos. Que en las cabeceras 
municipales haya primaria, secundaria y preparatoria gratuitas, que el 
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gobierno les dé a los alumnos uniformes, zapatos, alimentación y todo 
material de estudio em forma gratuita. En las comunidades céntricas que se 
encuentran muy alejadas de las cabeceras municipales debe haber secundarias 
de internato. La educación debe ser totalmente gratuita, desde el pré-escolar 
hasta universidad, y se debe otorgar a todos los mexicanos sin importar raza, 
credo, edad, sexo o filiación política. 
Décimo terceiro – Que las lenguas de todas las etnias sean oficiales y que sea 
obligatoria su enseñanza en las escuelas primaria, secundaria, preparatória y 
universidad. 
Décimo quarto – Que se respeten nuestros derechos y dignidad como pueblos 
indígenas, tomando en cuenta cultura e tradición. 
Décimo sexto – Como pueblo indígena que somos, que nos dejen organizarnos 
y gobernarnos com autonomía propria, porque ya no queremos sometidos a la 
voluntad de los poderosos nacionales y extranjeros66.            

 

 Observando as demandas acima citadas, o EZLN ainda faz uma certa exigência ao 

Estado mexicano sobre sua responsabilidade de oferecer o acesso à educação em sua décima 

segunda demanda, no entanto, nas demandas seguintes aparecem questões como respeito a 

cultura, ao ensino da língua indígena e, principalmente, a exigência da auto-organização e 

autogovernança, o que garantiria a implementação de uma educação voltada para os interesses 

do EZLN. 

 Vale ressaltar que tais demandas foram publicadas em 1994, logo após o levante 

zapatista e que, desde 2004, eles possuem o Sistema Educativo Rebelde e Autônomo vinculado 

a Junta de Buen Gobierno, o que garantiu um maior nível de organização das escolas nos 

territórios zapatistas.     

  Sobre o início da educação não só em Oventic, mas em todos os Caracoles Zapatistas, 

uma das representantes do SERAZLN-ZACH nos afirma que: 
 

O início da educação pela Junta de Buen Gobierno foi tudo muito difícil para 
nós, havíamos exposto nossas demandas enquanto população indígena 
rebelde, entre elas estava a educação, mas eram só ideias, eram só palavras, 
não sabíamos como íamos concretizá-las, sabíamos que precisávamos desse 
tipo de educação, de uma educação feita por todos, feita por nós indígenas e 
para nós mesmo, bem diferente das escolas oficiais que estavam aqui antes de 
1994. 
Aqui em Oventic, começamos a efetivar a nossa própria educação um pouco 
depois de outras zonas zapatistas, outras zonas logo depois de 1994, 
começaram a fazer a sua própria educação, a construir sua própria escola, era 
tudo no início, não sabíamos muito bem o que estávamos fazendo, sabíamos 
o que queríamos, era tudo muito difícil. Só em 1996, quando estávamos 

                                                            
66 CCRI-CG del EZLN. Al pueblo de México: las demandas del EZLN. 1994. Disponível em: 
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/1994/03/01/al-pueblo-de-mexico-las-demandas-del-ezln/ Acessado em: 
25/04/2014.  

http://enlacezapatista.ezln.org.mx/1994/03/01/al-pueblo-de-mexico-las-demandas-del-ezln/
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próximos a assinar o Acuerdo de San Andrés é que de fato, conseguimos 
implementar nossa educação autônoma e rebelde depois de muita conversa, 
reuniões e encontros com todos os zapatistas da nossa zona, pois aqui, 
qualquer coisa, acordo, proposta, projetos discutimos com todas e todos 
(Entrevista realizada em trabalho de campo, 27/07/2015). 

 
 Ainda sobre o processo de formação da escola autônoma rebelde zapatista no Caracol 

Oventic, Abraham (s.d)67 relata: 
 

Nace la idea entre varios compañeros y luego se amplió la discusión y se vio 
entre todos la necesidad de iniciar uma escuela. Es cierto que primero se pensó 
la secundaria. Qué locura tan grande se el pueblo no tiene estúdio, si se trata 
aqui de que el pueblo no tiene estúdio, no sabe ler ni escribir, qué tontería 
empezar o hablar de escuela secundaria. Como quiera así se hizo, se pensó 
uma escuela secundaria tomando todavía idea de las escuelas oficiales, no 
pudiendo encontrar la mejor forma para decirlo y por eso se llamó secundaria. 
Empezaron a salir las ideas. Es certo que em las escuelas del mal gobierno de 
por sí no enseñan bien, lo estamos viendo, a veces ni legan los maestros pero 
como quiera había muchos jóvenes, había muchos niños que terminaban la 
primaria. Em aquel tempo era diferenta la educación, estaba mal de por sí pero 
como quiera aprendia um poco más, porque ya después los que terminan su 
sexto año ni saben ler. Pero más antes, nos acordamos um poco los que hemos 
passado em la escuela oficial, los que ya tienen tecer y cuarto año sabían ler 
perfectamente, sabían de matemáticas, aunque no mucho pero sabían sumar, 
restar, dividir y todo eso, algo sabía el alumno de tercer y cuarto año. Despues 
los que terminan sexto no saben ni somar ni restar, menos outra cosa, está peor 
esa educación oficial.  
Como quiera sevio que hay muchos compañeritos que terminaban la primaria 
porque, bueno em la selva es diferente, pero em estas zonas hay muchas 
escuelas pero no hay maestros, los maestros medio borrachos llegan uno o dos 
días a la semana a dar su clase, pero como quiera hay jóvenes que terminan su 
primaria. Por esa razón se dijo eso de empezar com la secundaria, tomando en 
cuenta que se supone que ya terminaron la primaria y muchos compañeritos, 
compañeritas, desean seguir sus estúdios, pero donde van a estudiar si no hay 
secundaria aqui, hay que ir hastaSan Cristóbal, hastaTuxtla, cuándo vamos 
llegar allí, ¿cuándo vamos a tener lugar em esas ciudades para que estudiemos 
la secundaria? Entonces salimos a la conclusión de que mejor empezamos uma 
escuela secundaria, vamos a crear uma escuela secundaria (p. 17).     

 

Além de relatar todo o processo inicial da construção da educação autônoma e rebelde, 

podemos constatar a partir da fala da representante do SERAZLN-ZACH, quanto na citação de 

Abraham (s.d.), que a educação é desenvolvida de diferentes formas e períodos nas diferentes 

zonas zapatistas, o que nos afirma que não há uma padronização, uma reprodução de um modelo 

                                                            
67 GOBIERNO AUTÓNOMO II – Cuaderno de textos de primer grado del curso de “La Libertad según l@s 
Zapatistas” (material disponibilizado para o projeto “La Escuelita”)  
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de educação zapatista, já que em todas os territórios, o que é ensinado nas escolas zapatistas é 

discutido entre a população de cada Caracol, diferenciando, muitas vezes as demandas e os 

anseios do que os zapatistas esperam da escola. Nesse sentido, Baronnet (2009) afirma que: 
 

La franca hostilidad que oponen los pueblos indígenas zapatistas al Estado, y 
en particular a la escuela “oficial”, hace posible que la mayoría de las bases 
de apoyo del EZLN se involucre de lleno en la experiencia alternativa de 
construcción de la educación autónoma. A quince años del levantamiento 
armado, la militancia zapatista no implica por lo tanto que estos proyectos 
autogestivos y participativos sean homogéneos y reproducidos de manera 
idéntica de un Caracol a otro, de un municipio autónomo a otro y de una 
comunidad a otra. Con las prácticas políticas de educación observables en los 
MAREZ desde hace menos de una década, la lucha por la autonomía de la 
escuela de los pueblos indígenas de América Latina alcanza una amplitud sin 
precedente. Formalemente, no se trataría de una educación apropiada “para” 
los indígenas sino creada, sostenida y apropiada “por” ellos, es decir gracias a 
recursos sociales provenientes de sus propias culturas, identidades, habitus, 
modos de organizarse y también de relacionarse con el exterior (p. 12). 

 

Seguindo sua assertiva, Baronnet (2010) afirma: 
 

Se trata de una política de educación endógena, en la medida en que las 
prácticas de autogobierno comunal y municipal de la educación difieren de 
una comunidad a otra, y mucho más allá de un MAREZ y de un Caracol a 
outro (p.252). 

 
Após a decisão de iniciar o processo educativo pela escola secundária, como visto, os 

zapatistas de Oventic se depararam com questões como: quem seriam os professores dessa nova 

escola? Como seria construída a escola? O que seria ensinado nessa escola? 

Segundo representante do SERAZLN-ZACH, esses três questionamentos foram feitos 

em todos os territórios zapatistas que iniciaram a discussão sobre a efetivação da escola, 

algumas delas foram resolvidas de forma igual para todos, como foi o caso da formação dos 

primeiros promotores da educação, que tiveram uma capacitação da organização “Semillitas 

del Sol”, já mencionada anteriormente e no caso de Oventic não foi diferente. Vale ressaltar 

que inicialmente foram convidados os professores oficiais que já ministravam aulas na região, 

no entanto, além de outras questões já mencionadas, alguns foram desistindo de lecionar nas 

escolas zapatistas com medo de perderem seus empregos. 

Para suprir a demanda dos promotores da educação, foram convidados os jovens que 

tinham, até o momento, um pouco de capacitação para entrarem nos cursos de formação da 

“Semillitas del Sol”, mesmo tendo terminado apenas a escola primária em suas comunidades e 

assim foram convidando os jovens que iam concluindo a escola primária para participar das 
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formações para que eles pudessem fazer parte do grupo dos promotores da educação para a 

escola primária autônoma rebelde que iria ser criada. 

Enquanto haviam a formação dos futuros promotores de educação zapatista para a 

escola primária, na escola secundária os promotores eram professores simpatizantes do 

movimento, principalmente da cidade de San Cristóbal de las Casas ou de Tuxtla, até que esses 

alunos oriundos da escola secundária pudessem participar das formações de promotores da 

educação zapatista e assumir seus postos como tal. 

Essas formações para promotores da educação duram por um período de 20 à 30 dias e 

ao seu término, todos têm que passar por uma avaliação para saber se podem assumir uma sala-

de-aula. Os que conseguem êxito assumem imediatamente uma sala-de-aula nas escolas 

zapatistas (primária ou secundária) já os que não atingem o resultado esperado permanecem por 

mais um período de curso, caso assim desejarem. Atualmente, esses cursos de formação são 

ministrados pelos próprios zapatistas, ex-alunos das primeiras formações realizadas pela 

“Semillitas del Sol”. 

Sobre esse processo de formação, um dos promotores da educação a escola secundária 

autônoma rebeldes de Oventic, nos afirma que: 
 

Atualmente a formação dos promotores da educação de Oventic está no 
terceiro grupo de promotores, conseguimos realizar três turmas de novos 
promotores, depois da primeira feita pelo pessoal do DF (Semilitas del Sol). 
Faço parte dessa terceira turma de promotores e hoje está muito melhor do que 
as primeiras, porque já há uma base desses cursos, já temos muito bem 
definido o que devemos mostrar na escola, temos as disciplinas, os assuntos e 
as nossas necessidades, demandas e exigências já temos muito bem claro, 
muito bem definido, o que facilita os cursos de capacitação dos promotores, 
até porque, são os próprios promotores que estão atuando nas escolas que 
realizam, agora, essas capacitações, então, nada melhor do que quem está 
dentro, convivendo com a realidade das escolas, dos nossos territórios e com 
o cotidianos dos nossos alunos passar esse conhecimento para quem está 
querendo começar a atuar na área de nossa educação autônoma rebelde 
(Entrevista realizada em trabalho de campo, 28/07/2015). 

 

 

 A partir da fala do promotor de educação da escola do Caracol Oventic, constatamos 

que o movimento zapatista vem logrando, a partir de suas próprias experiências autônomas, 

formar um corpo de professores oriundos do próprio movimento para lecionar nas escolas de 

seus territórios, o que vem garantindo, segundo eles, a possibilidade dos alunos conhecer, 

entender, fazer e caso necessite, mudar a própria história do EZLN. 

 A educação autônoma zapatista vem (re)desenhando o papel do professor enquanto 

promotor da educação baseada no serviço comunitário, na valorização do conhecimento local 
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e o sentido de educar “para quê?” e “para quem?” cobrando, assim, uma resposta da escola na 

libertação da consciência a partir do trabalho comunitário. 
  No que refere a construção da escola do Caracol Oventic, tendo seus interesses e 

objetivos já definidos e tendo as limitações materiais para tal, os zapatistas deste território 

contaram com a ajuda de outro grupo do estado de Chiapas, chamado de “Escuelas para 

Chiapas”, que começou a apoiar a construção da escola. Em primeiro momento, foram 

destinados espaços coletivos do Caracol para servirem como sala de aula, enquanto conseguiria 

recursos para a construção da escola. Assim, inicia a escola no Caracol Oventic e como todas 

as escolas dos outros Caracoles e que estão vinculadas ao SERAZLN-ZACH. A seguir, 

podemos observar as escolas de Oventic: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

Figura 15: Escola Secundária do Caracol Oventic 

Fonte: Trabalho de Campo, 03/08/2016 

Figura 16: Escola Primária do Caracol Oventic 

Fonte: Trabalho de Campo, 03/08/2016 
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Hoje, segundo informações fornecidas pela JBG, a paritr do trabalho de campo, existem 

no Caracol Resitencia y Rebeldía por la Dignidad, o qual tem Oventik como sede, 60 escolas, 

300 promotores de educação e aproximadamente 3.300 alunos. 

Constatamos, a partir de nossas visitas a Oventic, que a escola representa um papel 

central na luta e organização zapatista, partindo, principalmente, da formação política das 

crianças e jovens zapatistas desde as formas e conteúdos construídos e socializados na escola. 

 Conversando com alguns jovens zapatistas que frequentam a escola de Ovnetic, 

questionamos qual a diferença entre estudar em uma escola oficial do governo e a escola 

zapatistas, afirmaram que: 
 

Nós não sabemos o que é estudar na escola oficial do mau governo, porque 
não haviam aulas, os professores não apareciam para ministrar e quando 
apareciam as aulas não diziam nada de interessante para nós indígenas. Já na 
nossa escola [na escola zapatista de Ovenetic] os professores, ou melhor, os 
promotores são da nossa gente, também são indígenas e estão sempre aqui, 
sempre nos ensinando coisas para a comunidade, o que aprendemos aqui é 
muito diferente do que os outros jovens aprendem nas outras escolas do mau 
governo, aqui, o que nos é passado são coisas do nosso dia-a-dia, coisas que 
podemos aplicar em nossa realidade para nossa comunidade e isso, para nós é 
o que é mais importante na escola, a nossa visão de mundo é diferente, é outra, 
assim a escola também precisa ser diferente, ser uma outra escola. A escola 
tem que ser para a gente e não a gente para a escola, ela tem que responder as 
nossas dúvidas, tem que servir para nossos interesses, se não, não tem sentido 
de ir para escola (Entrevista realizada em trabalho de campo, 29/07/2015). 

 
 

 É com essa prática na construção de uma educação voltada para os povos indígenas em 

rebeldia que a  SERAZLN-ZACH vem desenvolvendo, ao longo dos seus 12 anos de existência 

uma rede de escolas zapatistas que rompe com todo modelo educacional mexicano, onde tudo 

o que é visto e desenvolvido nessas escolas são construídos coletivamente, com objetivo de 

efetivar a autonomia zapatista em seus territórios, partindo da concepção de que a escola é, de 

fato, um instrumento de luta para o movimento zapatista em Chiapas. 

A escola pensada e construída pelos movimentos sociais do campo na América Latina 

vem representando a atualidade das reivindicações desses sujeitos que constroem seus 

territórios a partir da luta, onde a escola passa a representar um fundamental instrumento na 

organização tanto dos indígenas zapatistas, como dos camponeses do MST. 

 A conquista e a manutenção dos territórios desses dois movimentos passam pela 

construção da escola, onde esta representa a visão de mundo e a ideologia defendida por esses 

sujeitos históricos. A efetivação dessa escola representa, não só o direito ao acesso à educação, 

mas a possibilidade de uma ruptura com a ideologia da classe dominante, pois, suas propostas 
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de ensino são elaboradas a partir da realidade e interesse dos camponeses e indígenas, a partir 

de suas experiências de vida e de luta. 

 Apesar da luta contra as políticas do capital e a luta pela conquista de territórios serem 

a base do EZLN e do MST, estes se diferenciam no entendimento sobre o papel do Estado no 

intermédio de suas práticas territoriais, em especial, na implementação da educação em seus 

espaços. 

 Enquanto o EZLN, como vimos, luta desde a busca da autonomia perante o Estado 

mexicano, reivindicando e assumindo seu direito, enquanto povos indígenas da 

autodeterminação, os camponeses sem-terra do MST lutam pela conquista de seus territórios a 

partir do Estado, desde a política de reforma agrária. Assim como a efetivação do assentamento 

rural, a educação implementada desde a escola nesses espaços também parte da 

responsabilidade do Estado brasileiro, onde a reivindicação no campo educativo do MST é por 

vias das políticas oficiais da educação do campo. 

 A luta pelo território e pela educação no e do campo por parte do MST é uma forma de 

lutar pela (re)estruturação do espaço agrário brasileiro, assim como o EZLN busca, a partir das 

tomadas de terras, a (re)estruturação do espaço agrário chiapaneco. 
 

  

3.4 A questão agrária brasileira e a luta do MST 

A luta por uma estrutura agrária está na centralidade dos dois movimentos aqui 

estudados, no caso do MST, a luta por uma (re)configuração do espaço agrário para além do 

latifúndio é o que pauta as ações dos sujeitos que compõem esse grupo social, no entanto, a 

luta, após a conquista dos territórios, no caso o assentamento rural, passa a ter uma 

ressignificação, pois a posse da terra não limita as bandeiras de luta do movimento, pois, assim 

como o EZLN, o MST traz à tona outras demandas dos camponeses, como por exemplo, a 

educação específica para atender suas demandas enquanto sujeitos históricos.  

De acordo com Martins (1994), a questão agrária engole a todos e a tudo, quem sabe e 

quem não sabe, quem vê e quem não vê quem quer e quem não quer. Sua compreensão é 

possível, desde que seja analisada na sua essência, sem subterfúgios, reconhecendo e revelando 

os seus limites em um campo de possibilidades que exige uma postura objetiva nas tomadas de 

decisão no tratamento da questão agrária. 

A questão agrária nasceu da contradição estrutural do capitalismo que produz 

simultaneamente a concentração da riqueza e a expansão da pobreza e da miséria. Essa 

desigualdade é resultado de um conjunto de fatores políticos e econômicos. Ela é produzida, de 

acordo com Martins (1994), pela diferenciação econômica dos agricultores, 
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predominantemente do campesinato, por meio da sujeição da renda da terra ao capital e é nessa 

diferenciação que prevalece a sujeição e a resistência do campesinato à lógica do capital. 

Por essa razão Oliveira (1990) afirma que a questão agrária gera continuamente 

conflitualidade. Porque é movimento de destruição e recriação de relações sociais: de 

territorialização, desterritorialização e reterritorialização do capital e do campesinato; de 

monopólio do território camponês pelo capital. 

Em pleno século XXI o quadro agrário brasileiro tem apresentado um panorama 

complexo e contraditório onde a ordem tem sido a luta e os conflitos por terra, no entanto, esse 

panorama vem se perpetuando ao longo do tempo.  

A questão agrária brasileira está intimamente ligada ao processo histórico de 

colonização do país, iniciando com o processo de distribuição de grandes extensões de terra, as 

sesmarias. Segundo Prado Jr. (1995) as doações das terras se deram em grandes extensões, uma 

vez que sobravam terras e as ambições daqueles beneficiados não se contentariam com 

pequenas propriedades. Desde o período das capitanias hereditárias, passando pelos diversos 

ciclos econômicos (açúcar, mineração, borracha, pecuária e café) até os dias atuais, a questão 

da posse da terra esteve presente no cenário político nacional.  

Além da política inicial da ocupação do território brasileiro, outro fator que agravou 

ainda mais a concentração de terras no país foi a criação da lei N° 601 denominada de Lei de 

Terras de 1850 que configurou a estrutura fundiária do país, transformando a terra em 

mercadoria e acabando com a única via de acesso a ela, então existente, o regime de posse ou 

a lei do usucapião. Segundo esse sistema o uso produtivo de um pedaço de terra após certo 

número de anos, abria a via para a obtenção do título de propriedade. 

Com o fim da via de acesso à posse da terra através do uso, garantiu-se a implementação 

dos direitos dos grandes latifundiários ao domínio das terras estruturadas na monocultura 

predominante da época, a cultura cafeeira. 

Esse quadro de concentração de terras e de capitais, segundo Miguel Ângelo Lazzaretti 

(2000), foi fortemente agravado no período do Pós-Guerra com a implantação, na década de 

1960, do modelo de modernização econômica da agricultura
 
que impôs aos trabalhadores rurais 

a lógica, segundo a qual, a simples posse da terra não garante a reprodução das unidades 

produtivas familiares. 

Segundo Sampaio Jr. (1999), a modernização acelerada da agricultura e o elevado 

crescimento da indústria vieram acompanhados da continuidade da pobreza no campo e de um 

processo caótico de urbanização acelerada que generalizou o problema do subemprego para os 

grandes centros urbanos do país. O que até meados do século XX era uma realidade basicamente 
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rural, ou seja, o trabalho em atividades de baixíssima produtividade passa a fazer parte da 

realidade também das cidades.  

Esse modelo de modernização privilegiou as empresas capitalistas em detrimento da 

agricultura camponesa além da introdução de máquinas e insumos químicos que ocasionou uma 

desarticulação da lógica tradicional camponesa baseada na mão-de-obra familiar como unidade 

de produção e da produção direta de parte dos meios necessários à subsistência, seja produzindo 

alimentos para o autoconsumo, seja produzindo alimentos ou outras mercadorias para a venda 

(KAGEYAMA & COLS. 1987). Assim, a agricultura capitalista se desenvolveu enquanto os 

camponeses, em sua maior parte, foram expropriados e/ou expulsos da terra. Nesse processo as 

empresas capitalistas se apropriaram de terras públicas, com incentivo do governo federal, e 

das terras dos camponeses aumentando a concentração da propriedade da terra. 

Além da expansão da agricultura capitalista, as transformações ocorridas na base técnica 

de produção levaram às mudanças significativas nas relações sociais de produção, em 

particular, com o avanço do assalariamento no campo. Para tal, a burguesia rural utilizou formas 

espúrias de convencimento, fez o uso da força acima da lei, da destruição de lavouras, de 

materiais e até tentativas de assassinato (MOREIRA e TARGINO, 1997).  

Todo esse processo histórico e de políticas de ocupação do território brasileiro teve 

como seqüela a atual estrutura fundiária baseada na alta concentração de terras nas mãos de 

uma minoria oligarquia rural que, em detrimento da expropriação da agricultura camponesa, 

vem a se expandir em todo território nacional, atualmente, na forma do agronegócio, agravando 

ainda mais os números da estrutura fundiária brasileira e, conseqüentemente, aprofundando as 

condições de sobrevivência dos camponeses na marginalidade social e econômica.  

Nesse processo de desenvolvimento no campo, o camponês, dono da terra de trabalho e 

dos meios de produção, é progressivamente expropriado pelo desenvolvimento das forças 

produtivas e da lógica capitalista no campo, consequentemente, o camponês sem terra 

transforma-se, assim, em trabalhador assalariado.  

De acordo com Ianni (2005) esta transformação não ocorre de forma rápida e nem é um 

fenômeno igual e/ou generalizado em toda sociedade agrária. É um processo lento intrínseco 

de contradições. Segundo este autor, a origem do proletariado rural depende da efetiva 

transformação do camponês em trabalhador livre e assalariado.  

Logo, podemos constatar que a inserção do capitalismo no campo brasileiro e seus 

rebatimentos nas relações sociais de produção nesse espaço tiveram como elemento norteador 

o Estado, através de suas políticas públicas e seu modelo de desenvolvimento adotado, baseado 

em seus alicerces, tais como capital, mercado, crescimento, modernização e tecnologia. 



159 
  

 

Em resposta à esse modelo de desenvolvimento do campo brasileiro e partindo de sua 

condição material – expropriados da terra, é que os camponeses organizam-se politicamente 

com o objetivo de (re)conquistar sua terra de trabalho. Nesse contexto de luta surgem os 

assentamentos rurais, como novas territorialidades que vão de encontro ao desenvolvimento do 

capitalismo no campo.  

É nesse contexto de luta e reivindicações no interior do desenvolvimento do capitalismo 

no campo que se faz necessário o estudo das suas implicações na configuração e organização 

do espaço agrário. Nessa nova configuração do espaço rural temos um instrumento decisivo 

para tal, a política de reforma agrária que vem reorganizar o espaço rural a partir da 

implementação de novas territorialidades, os assentamentos rurais. Nesse contexto uma 

abordagem geográfica de todo esse processo é fundamental para uma melhor compreensão das 

conflitualidades existentes no campo brasileiro.  

Isto significa dizer que, segundo Oliveira (1990), ao mesmo tempo em que o 

desenvolvimento do capitalismo no campo avança, reproduzindo relações tipicamente 

capitalistas (implantando o trabalho assalariado através da figura do “boia-fria”), produz 

também, contraditoriamente, relações camponesas de produção (através do trabalho familiar). 

Assim, o campesinato e, sem dúvida, os movimentos sociais no campo, marcam o território por 

uma relação não capitalista de produção.  

A luta por esses territórios pelos movimentos sociais do campo está diretamente 

relacionada com a luta pela terra e, consequentemente, pela reforma agrária e democratização 

do acesso à terra, a partir da criação dos assentamentos rurais de reforma agrária. 

A criação do assentamento é produto de conflitos, lutas populares e demandas sociais 

pelo direito de acesso à terra. A mobilização e organização sociais, o enfrentamento com os 

poderes políticos locais e nacionais, as disputas com o latifúndio e com o Estado e os 

questionamentos das leis de propriedade, as quais são capazes de estabelecer territórios, 

delimitar regiões, criar fronteiras. 

No entanto, as conquistas do MST são estabelecidas a partir de uma forte luta organizada 

dos trabalhadores. Assim, a conquista dos assentamentos de reforma agrária parte do princípio 

do processo das ocupações de terras, onde estas têm sido uma das principais vias de acesso à 

terra que os camponeses sem terras encontraram nas últimas décadas no Brasil. Segundo María 

Franco García, em sua tese “A luta pela terra sob o enfoque de gênero”, é através da ocupação 

de latifúndio e terras devolutas, a estrutura organizada do espaço se transforma. Entram em 

cena novas formas de gestão do território: os acampamentos e assentamentos rurais. 
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A luta social pela terra e o seu resultado – a criação dos assentamentos – geram uma 

nova organização social, econômica e política. Onde os projetos de assentamentos são uma 

verdadeira reinvenção da sociedade como uma clara reação aos efeitos perversos do 

desenvolvimento excludente e da própria modernidade (MARTINS, 2008). 

É com essa perspectiva de analisar o espaço a partir das contradições geradas pelo 

desenvolvimento do modo de produção capitalista, em especial no campo, que destacamos a 

organização e luta do MST nas conquistas dos novos territórios e o avanço no processo de 

democratização do acesso à terra.  

 

  3.4.1 A luta e os territórios do MST 

 Assim como o EZLN, o MST vem lutando para (re)estruturar o espaço agrário, a partir 

da conquista de novos territórios através da organização e luta dos sujeitos do campo. A luta 

contra as políticas neoliberais e contra a concentração fundiária são marcas de ambos os 

movimentos, assim como, a luta por uma educação que atenda os interesses e suas demandas.   

 Como a luta da educação faz parte da estratégia do MST para garantir as suas ideias 

enquanto sujeitos históricos, esta faz parte da territorialidade da luta mais ampla do conflito 

agrário brasileiro, assim como o EZLN, a propriação desses espaços educativos corroboram 

para a luta cotidiana, pois como afirma Lima (2011): 
 

As territorialidades da luta pela terra são instrumentos políticos no conflito 
entre as classes envolvidas nessa luta. Isso porque esses territórios são embates 
diretos contra a forma de manifestação do espaço hegemônico do capital 
(p.62). 

 

 A educação como prática territorial da luta pela terra, evidenciando os diferentes 

modelos de escolas existentes que refletem o conflito de classes no campo, o território passa a 

ser a materialização desse conflito, sendo este, o assentamento rural de reforma agrária a sua 

representação no espaço. 

 Para Fabrini (2003):  
 

Assentamento rural é um território porque o espaço do assentamento é 
politizado, ou seja, os assentados têm a posse, controle, domínio, poder sobre 
este espaço que antes pertencia ao latifundiário. Trata-se de um território de 
resistência camponesa já que a luta não é apenas para entrar na terra, mas para 
nela permanecer e produzir, o que nos coloca diante do conflito de classe 
(p.10).  

 
 É na conquista dos assentamentos rurais de reforma agrária que o MST vai 

reconfigurando o espaço agrário brasileiro, (re)estabelecendo relações sociais distintas das 
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relações hegemônicas produtivas do capital agrária, onde a exploração do homem e da natureza 

são preponderantes. 

 Essas “novas” relações no campo brasileiro, nesses novos territórios, são desenvolvidas 

pelos camponeses em suas terras tendo a base familiar como característica principal do trabalho 

na terra, baseado na autonomia do tempo e do espaço que lhes é própria, formando, desta forma, 

uma unidade territorial muito diferente daquela determinada pelas relações capitalistas, onde as 

horas e as áreas a serem trabalhadas eram alheias à decisão dos trabalhadores (NOGUEIRA, 

2010).    

 A luta do MST no campo é marcada pela construção de dois territórios e temporalidades 

distintos, o primeiro, o acampamento e o segundo, o assentamento. Segundo Feliciano (2003), 

é a partir do processo de ocupação de terras, no Brasil, e consequentemente, a construção dos 

acampamentos que parte a luta pela democratização ao acesso à terra. 

 Sobre o processo de ocupações de terras, o autor continua: 
 

[...] é atualmente a principal estratégia do movimento camponês na luta pelo 
acesso à terra. Assim, os camponeses sem-terra pressionam o Estado a dar 
repostas imediatas para a resolução dos conflitos fundiários e implantar 
Projetos de Assentamentos Rurais[...]. Sob este aspecto o processo de 
Reforma Agrária está sendo construído e conquistado por esses camponeses, 
em especial pelo MST (p.65). 

 
 As ocupações de terras, nesse sentido, contribuem para a reconfiguração do espaço 

agrário brasileiro, desde a organização dos camponeses para garantir a conquista de seus 

territórios, pois, é a partir do processo de ocupação que os sujeitos históricos do campo iniciam 

a luta pela garantia da reprodução dos seus modos de vida. Segundo Franco García (2004), 

ocupação é um processo sócio-espacial e político complexo, uma ferramenta de luta e 

resistência da classe trabalhadora (p.65). 

As ocupações de terras no Brasil tem sido uma das principais vias de acesso à terra que 

os camponeses sem terras encontraram nas últimas décadas no Brasil, como afirma Fernandes 

(2001): 
 

No Brasil, a ocupação se converteu em uma forma importante de aceder a 
terra. Nas últimas décadas, a ocupação de latifúndios tem constituído a 
principal ação na luta pela terra. Por meio das ocupações, os sem-terra 
espacializam a luta, conquistando a terra e territorializando o Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST. (p.01). 

 

Ao apresentar a ocupação como forma de acesso a terra, esta é compreendida como ação 

de resistência essencial à formação campesina no interior do processo contraditório do 

desenvolvimento do capitalismo. Sobre isto afirma Oliveira (1991): 
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O Capital não expande de forma absoluta o trabalho assalariado, sua relação 
de trabalho típica, por todo lugar, destruindo de forma total e absoluta o 
trabalho familiar campesino. Ao contrário, este, o capital, se cria e recria para 
que sua produção seja possível, e como ela pode ter também uma criação, de 
novos capitalistas (p.20). 

 

Ainda sobre o processo de ocupações Franco García (2004) afirma que: 
 

Através da ocupação de latifúndio e terras devolutas, a estrutura organizada 
do espaço se transforma. Entram em cena novas formas de gestão do território: 
os acampamentos e assentamentos rurais (p.65). 

 
O processo de ocupações de terras por parte do MST, como afirma a autora, é uma das 

etapas para a conquista dos novos territórios, os quais (re)configuram o espaço agrário 

brasileiro. 

Assim a luta pela terra e a conquista dos assentamentos rurais de reforma agrária a partir 

dos acampamentos define o processo de territorialização do MST, onde esse novo território é 

construído na luta cotidiana dos camponeses materializando, assim, o conflito no campo e o 

antagonismo de classe estabelecido. 

Em decorrência do processo de ocupação de terras, o MST conquista seu primeiro 

território, o acampamento que, segundo Fernandes (1999): 
 

Os acampamentos são espaços e tempos de transição na luta pela terra. São, 
por conseguinte, realidades em transformação. São uma forma de 
materialização dos sem-terra e trazem em si, os principais elementos 
organizacionais do movimento (p.17). 

 
 Os acampamentos do MST representam a luta e resistência do campesinato na 

transformação da realidade social (LIMA, 2011). Eles representam a expressão local e 

específica do conflito capital x trabalho e a concretização da resistência à exclusão social e 

espacial (FRANCO GARCÍA, 2004). 

 O acampamento enquanto primeiro território da lua pela democratização do acesso à 

terra é o espaço material da luta de classe representado pelo conflito entre os sem-terra e o 

agronegócio e Estado. 

Sobre o acampamento rural, Guimarães & Miele (1998) afirmam ser esse: 

 
[...] o momento mais perigoso da luta, marcado pelo enfrentamento com a 
polícia, com os patrões e seus prepostos [...] (em que) os envolvidos vivem a 
experiência de suspensão de códigos culturais habitualmente observados. Ao 
terem suas casas destruídas [ou fazendo opção por alguma área de conflito], 
as famílias enfrentam a nova situação de albergados em barracas de lona, em 
casa-defarinha ou em alguma casa-grande desocupada, permanecendo juntos, 
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compartilhando um mesmo espaço, dividindo tarefas. Como as instalações são 
precárias, as pessoas procuram se amoldar às novas condições da melhor 
aneira possível: é gente demais, é criança demais, é espaço de menos (p. 118). 

 
Fernandes (2000) define a ação de acampar como ocupar, coletiva e organizadamente, 

um espaço visando conquistar a terra. Nesse sentido, Franco García (2003) afirma que: 
 

O acampamento é esse lugar entre a ocupação e a posse do lote. É também um 
território de barracos de lona e de despejos, de organização e gestão coletiva, 
de assembleias, de trabalho comunitário, de militância ativa e de resistência 
(p. 71). 

 

 E é a partir desse primeiro território de luta, o acampamento rural, que o MST luta para 

conseguir o acesso à terra, conquistando, assim, o segundo território do processo da 

democratização da estrutura fundiária, ou seja, o assentamento rural de reforma agrária. 

 Sobre esse segundo território durante o processo de conquista da terra, Feliciano (2003) 

afirma que: 
 

O assentamento é o ponto de chegada da luta camponesa no acesso à terra e é 
ao mesmo tempo, seu ponto de partida em um processo contínuo de luta para 
a afirmação de sua sobrevivência e reprodução enquanto classe social (p.119). 

  

O assentamento rural é a apropriação de frações do espaço do capital no campo por parte 

dos camponeses sem terra, que, como o acampamento, representa a materialidade de dois 

projetos de desenvolvimento para o campo brasileiro, onde um baseia-se na produção de base 

no trabalho familiar e na diversificação da agricultura, assim como, o não assalariamento no 

campo, este representado pelo assentamento rural. Já o segundo modelo de desenvolvimento 

para o campo é representado pelo agronegócio, onde o latifúndio, a monocultura, a produção 

de commodities, a exploração do trabalho e da natureza são alicerces para sua reprodução. 

A conquista desse novo território, o assentamento rural, marca não só o fim do processo 

de conquista da posse da terra, mas, o início de uma longa jornada de resistência e reprodução 

do campesinato e, nesse sentido, a luta pela educação, como prática territorial, se faz 

fundamental para a resistência na terra. 

A conquistas desses territórios por parte do MST, demonstra o processo de 

materialização das lutas camponesas por acesso à terra, pois os acampamentos e assentamentos 

seriam os resultados concretos das suas lutas, a partir do desenvolvimento desigual do 

capitalismo que ao mesmo tempo em que desenvolve a indústria no campo constrói uma gama 

de novas territorialidades a partir dos movimentos sociais do campo que podem ser 

considerados, também, como um resultado do desenvolvimento do capital, devido à 
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desapropriação, exclusão social, política e econômica a qual seus integrantes foram expostos 

(NOGUEIRA, 2006). 

Em ambos os territórios da luta pela democratização do acesso à terra, o acampamento 

e o assentamento, o MST, entendendo da necessidade da educação no processo de formação e 

luta dos camponeses, desenvolve-se espaços educativos distintos, de acordo com a 

temporalidade da luta. 

Segundo Kolling, Vargas e Caldart (2012), quase ao mesmo tempo em que o MST 

começou a luta pela terra através das famílias acampadas e, posteriormente, assentadas, 

começou a lutar pelo acesso à escola. Ainda segundo os autores: 
 

Em dados estimados pelo MST sua conquista até aqui foi de aproximadamente 
1.800 escolas públicas (estaduais e municipais) nos seus assentamentos e 
acampamentos [...] nelas estudando cerca de 200 mil crianças, adolescentes, 
jovens e adultos. Nesse período o MST ajudou a formar boa parte dos mais de 
8 mil educadores que atuam nessas escolas. Também desencadeou um 
trabalho de alfabetização de jovens e adultos, envolvendo em 2011 mais de 8 
mil educandos e 600 educadores. Desenvolve práticas de educação infantil em 
seus cursos, encontros, acampamentos e assentamentos. Vem desenvolvendo 
em torno de 50 turmas de cursos técnicos de nível médio e superior em 
parceria com universidades e institutos federais, em um total próximo a 2 mil 
estudantes (2012, p. 503). 

 
 As informações acima mostram o quanto a educação e o acesso à escola nos territórios 

de luta é um instrumento fundamental para a organização e avanço político do MST. É com 

esse entendimento de educação enquanto instrumento de luta que o movimento desenvolveu os 

coletivos estaduais de educação e, posteriormente, no coletivo nacional de educação. Logo, o 

MST construiu uma concepção de educação, um método de fazer formação dos sujeitos, um 

entendimento de escola e uma relação entre as teorias sociais e pedagógicas produzida por 

outras experiências de organização da classe trabalhadora com seu cotidiano de luta na terra. 

 Toda essa prática e reflexão por parte do movimento sobre o papel da educação e da 

escola em seus territórios, seja acampamento ou assentamento, levou a formulação dos 

princípios da educação no MST. 

 Os princípios da educação no MST estão organizados a partir de dois princípios que se 

complementam, o filosófico, que diz respeito a visão de mundo do movimento, suas concepções 

mais gerais em relação à pessoa humana, à sociedade e ao próprio entendimento da educação; 

e o pedagógico, que se referem ao jeto de como fazer e de pensar a educação, para concretizar 

os princípios filosóficos. Referem-se também ais elementos essenciais e gerais da proposta de 

educação, incluindo especialmente a reflexão metodológica dos processos educativos (MST, 

1996). 
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 O princípio filosófico está formado por 5 pontos essenciais: 1º) Educação para a 

transformação social, onde parte algumas caracterizações, tais como: a) Educação de classe; b) 

Educação massiva; c) Educação orgânica vinculada ao movimento social; d) Educação aberta 

para o mundo; e) Educação para ação e; f) Educação aberta para o novo. 2º) Educação para o 

trabalho e cooperação; 3º) Educação voltada para as várias dimensões da pessoa humana, aqui 

destacamos, dentre outras dimensões a formação político-ideológica e a formação organizativa. 

4º) Educação com/para valores humanistas e socialistas, destacando: o sentido de indignação 

diante as injustiças e de perda da dignidade humana; o companheirismo e a solidariedade nas 

relações entre as pessoas e a os coletivos; a busca da igualdade combinada com o respeito a 

diferença cultural, de raça, de gênero; a força/dureza na militância política e; o exercício 

permanente da crítica e da autocrítica. 5º) Educação como processo permanente de formação e 

transformação humana (idem). 

 Já os princípios pedagógicos do MST está formado por 12 pontos fundamentais: 1º) 

Relação entre prática e teoria; 2º) Combinação metodológica entre processos de ensino e de 

capacitação; 3º) A realidade como base de produção do conhecimento; 4º) Conteúdos 

formativos socialmente úteis;  5º) Educação para e pelo trabalho, aqui destacamos duas 

dimensões básicas e complementares: a) Educação ligada ao mundo do trabalho, onde parte dos 

seguintes objetivos, desenvolver o amor pelo trabalho, em especial o do campo; entender o 

valor do trabalho como produtor de riqueza e saber e conhecer a diferença entre relações de 

exploração e relações igualitárias; superar a discriminação entre o valor do trabalho manual e 

intelectual; tornar mais educativo o trabalho e; vincular mais diretamente  as escolas com a 

busca por soluções para os problemas enfrentados nos acampamentos e assentamentos. b) O 

trabalho como método pedagógico, onde as dimensões são, o trabalho como prática privilegiada 

capaz de provocar necessidades de aprendizagem; o trabalho como construtor de relações 

sociais e; estas mesmas relações sociais como lugar de desenvolvimento de novas relações entre 

as pessoas e da formação da consciência de classe. 6º) Vínculo orgânico entre processos 

educativos e processos políticos; 7º) Vínculo orgânico entre processos educativos e processos 

econômicos; 8º) Vínculo orgânico entre educação e cultura; 9º) Gestão democrática; 10º) Auto-

organização dos/das estudantes; 11º) Criação de coletivos pedagógicos e formação permanente 

dos educadores/as e; 12º) Atitude e habilidades de pesquisa (idem). 

 Como observa-se nos princípios educativos do MST a categoria trabalho, o mundo do 

trabalho exerce um papel fundamental no desenvolvimento e proposta do ensino nas escolas do 

movimento, entendendo este como centralidade das relações sociais.  
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3.4.2 A relação Educação x Trabalho na proposta do MST 

Atualmente a construção de escolas nas áreas rurais tem sido uma reivindicação dos 

movimentos sociais do campo, especialmente do MST. Segundo Caldart (2003), os sem-terra 

inicialmente acreditavam que organizar-se para lutar por escola era apenas mais uma de suas 

lutas por direitos sociais; direitos de que estavam sendo excluídos pela sua própria condição de 

trabalhadores sem-terra. Logo, estes foram percebendo que se tratava de algo mais complexo, 

por dois motivos: a) porque havia (como há até hoje) muitas outras famílias trabalhadoras do 

campo e da cidade que também não tinham acesso a este direito; b) e igualmente grave, se 

deram conta de que somente teriam lugar na escola se buscassem transformá-la.   

Segundo Nogueira (2010) o MST foi descobrindo que as escolas tradicionais não tinham 

lugar para sujeitos como os sem-terra, assim como não costumaram ter lugar para outros 

sujeitos do campo. Ou porque sua estrutura formal não permitia o seu ingresso, ou porque sua 

pedagogia desrespeita ou desconhece sua realidade, seus saberes, sua forma de aprender e de 

ensinar.  

A escola do MST vem como mais um instrumento político para (re)configurar o espaço a 

partir dos territórios conquistados, partindo do princípio do reconhecimento da existência do sujeito 

sem-terra e da sua cultura, da transformação do homem e da mulher, conjuntamente à criação de 

uma nova visão de mundo e de valores humanos. Esse entendimento do papel da escola do MST, 

podemos observar nos princípios da educação no MST:  
 

A escola também é um lugar de viver e refletir sobre os valores do novo 
homem e nova mulher. A sociedade que temos infelizmente degradou a nossa 
humanidade e nossas relações interpessoais, criando vícios como 
individualismo, autoritarismo, machismo e falta de solidariedade. Precisa-se 
reeducar nossa humanidade através destas novas gerações forjadas na luta. A 
escola, pelas experiências de relacionamento coletivo que proporciona às 
crianças e aos jovens, pode ajudar a desenvolver os valores do 
companheirismo, da igualdade, da fraternidade e o próprio valor da busca 
coletiva e solidária da felicidade, através da luta perseverante pela justiça e 
pela paz em nosso país e no mundo inteiro (Caderno de Educação nº 8, p.09, 
1996)  

 

Foi percebendo esta realidade que o MST começou a incluir, em sua agenda, a discussão 

de uma proposta de uma escola diferenciada; uma escola pela qual efetivamente vale a pena 

lutar, capaz de ajudar no processo maior de luta das famílias Sem-Terra e do conjunto dos 

trabalhadores e das trabalhadoras do campo (CALDART, 2004). 

Para analisarmos a importância que a educação ocupa no MST é fundamental 

compreendermos que a mesma surge como necessidade de dar sustentação a um projeto político 

da classe explorada que, mediada por uma ideologia, propõe uma nova organização do trabalho. 
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Para que possa existir necessita, portanto, da criação de complexos sociais não econômicos que 

estejam articulados a sua lógica. Isto quer dizer que, no seu processo de constituição, vão 

surgindo necessidades sociais que para serem atendidas vão criando mediações para garantir a 

sua reprodução social, todavia, mantendo uma autonomia relativa, visto que: 
 

O processo de reprodução econômica, a partir de um estágio determinado, não 
poderia funcionar, nem mesmo no plano econômico, se não se formassem 
campos de atividades não econômicos, que tornam possível, no plano do ser, 
o desenvolvimento desse processo (LESSA, 1997, p. 51). 
 

Ao propor uma nova organização do trabalho, buscando como fim o socialismo, através 

da concretização de seu projeto de reforma agrária, o MST admitiu que isso não seria possível 

se o Movimento não difundisse seu projeto político. Projeto este articulado através de seus 

Coletivos (produção, educação, comunicação, saúde, entre outros). 

O propósito do MST em construir uma nova sociedade só é possível porque teve que 

superar o seu estágio econômico corporativo, buscando consolidar uma nova forma de pensar 

e agir que pudesse sensibilizar as demais categorias sociais das classes subalternas para que 

estas internalizassem o projeto político do Movimento enquanto seu, pois, como afirma Lessa 

(1997): 
 

A cada momento, as sociedades necessitam ordenar a práxis coletiva dentro 
de parâmetros compatíveis com a sua reprodução. Para tanto, é preciso uma 
visão de mundo que confira sentido à ação de cada indivíduo a todo momento. 
É pelo fato de corresponder a essa necessidade, de cumprir essa função social, 
que uma ideação se transforma em ideologia (LESSA, 1997, p.55). 
 

Sendo assim, compreendendo a necessidade do MST em garantir a difusão de sua 

concepção de mundo para a consolidação de seu projeto societário, buscaremos entender como 

se deu esse processo, a partir da criação de seu Coletivo Nacional do Setor de Educação e como 

o MST tem contribuído para a construção de uma nova hegemonia68 mediatizada pelo seu 

projeto político de educação. 

                                                            
68 Segundo Souza (2003), apesar de assumir conteúdos diferenciados, da Guerra Civil na França até a Revolução 
Russa, a hegemonia estava relacionada à tomada do poder do Estado pela classe trabalhadora, ou seja, à ditadura 
do proletariado. No entanto, consideramos o entendimento de hegemonia na perspectiva gramscista. Gramsci 
retoma o conceito de hegemonia em Lênin no que se refere à aliança operário-camponesa; porém, ele avança ao 
valorizar a sociedade civil em detrimento da sociedade política enquanto espaço onde se concretiza a hegemonia, 
a direção intelectual e moral, ou seja, uma nova forma de pensar e agir direcionada por uma parcela da classe 
subalterna, que busca fazer com que o seu projeto político reflita os interesses das demais frações de classe, no 
sentido de que elas neguem a ideologia da qual fazem parte (a ideologia dominante), e assumam enquanto seu este 
projeto, para que uma nova hegemonia possa se constituir. 
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Tal projeto político de educação do MST, está diretamente vinculado aos seus princípios 

filosóficos, os quais delineiam todo as concepções de mundo desenvolvida nos diferentes 

âmbitos do movimento, como podemos observar: 
 

Os princípios filosóficos dizem respeito a nossa visão de mundo, nossas 
concepções mais gerais em relação à pessoa humana, à sociedade, e ao que 
entendemos que seja educação. São o fundamento dos objetivos estratégicos 
do trabalho educativo. (Caderno de Educação nº 8, p.09, 1996) 

 

A educação escolar do MST tem se destacado por ter sido colocada como inovadora, 

chamando a atenção de institutos de pesquisas e de várias/os pesquisadoras/es. Para Batista 

(1996), a educação do MST está voltada para os seus interesses, surgindo como garantia de um 

direito social e como necessidade de qualificação profissional.  

Já para Knijnik (1997), a contribuição do MST refere-se ao resgate da educação popular 

e a um conteúdo programático voltado para as atividades agrícolas. Mais do que isso, a 

educação proposta indica uma nova organização do trabalho, o que representa a articulação 

dialética entre estrutura e superestrutura. 

Andrade (1993, 1997), diz que a educação do MST emerge como continuidade da luta 

através da formação das crianças, estando assim, voltada para as atividades agropecuárias dos 

assentamentos e como perspectiva de construção do novo, de um novo homem e de uma nova 

mulher. A referida autora informa, ainda, que a reivindicação de uma educação voltada para a 

realidade do meio rural sempre foi uma demanda dos/as trabalhadores/as. 

Estudiosos como Costa (2000) compreendem a educação do MST enquanto uma 

proposta alternativa de política social efetivada pelo Estado, tendo como conteúdo pedagógico 

a visão de mundo do Movimento.  

Na compreensão de Caldart (2000), a educação aparece como componente da formação 

humana e como construção de uma nova realidade sociocultural, além de valorizar o 

Movimento enquanto sujeito educativo e de reflexão. Casagrande (2001), enfatiza que, no 

processo pedagógico em relação à cultura corporal, o MST apresenta possibilidades de 

superação das contradições que emergem no contexto da prática pedagógica porque tem como 

referência o projeto histórico socialista que orienta a pedagogia do Movimento.  

Ao tomarmos como referência tais estudos, buscamos destacar que além dessas visões, 

por se tratar de uma educação voltada para os interesses da classe subalterna e estar articulado 

a uma nova organização do trabalho, o projeto político embutido em seu conteúdo tem apontado 

para a construção de uma nova hegemonia. Isto porque tem como propósito uma nova 
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organização do trabalho articulada à ideologia da classe explorada que, por sua vez, objetiva a 

formação de militantes. 

Esta nova forma de pensar e agir não estão desvinculados de um projeto de classe, no 

caso da classe oprimida. Se a educação não estiver vinculada a este projeto, ela não vai 

colaborar no processo de transformação social. Tendo em vista que uma nova organização do 

trabalho, para existir, necessita criar seus complexos sociais para garantir sua reprodução. 

No caso da educação, ela vai ser mediadora da concretização de um projeto de classe, 

neste caso, da classe explorada. Esta educação vai estar articulada a determinado fim, que é 

difundir a ideologia da classe que almeja chegar ao poder, para que, a partir disso, possam se 

manter coesas as demais frações de classe em torno de seu projeto político, para que seja 

constituído um novo bloco histórico e um novo modelo societário. 

É a partir desses princípios de educação que o MST busca desenvolver e implementa as 

escolas em seus territórios.   

 

3.5 Os espaços educativos nos territórios do MST 

 Como vimos, a luta do MST pela democratização do acesso à terra tem como tripé as 

ocupações (de terra, prédios públicos, rodovias etc...), o acampamento e o assentamento. Nesse 

processo de luta pela (re)configuração do espaço agrário e, principalmente, com o 

fortalecimento das políticas neoliberais e o fortalecimento do agronegócio, as bandeiras de luta 

dos movimentos tem se ampliado para além da posse da terra e é nesse sentido, que a luta por 

uma educação que atenda aos interesses desses sujeitos passa a ser uma das reivindicações do 

MST. 

 Ao construírem seus dois territórios distintos, o acampamento e o assentamento, o MST 

organiza, seus espaços educativos, especificamente as escolas nesses territórios, também de 

forma distinta. Assim, a escola que é construída nos acampamentos possui particularidades 

inerentes a esses territórios. 

 No caso dos acampamentos o MST desenvolve um projeto de escola denominado Escola 

Itinerante (EI). Este formato de escola nasceu das necessidades e da luta organizada dos 

acampados do movimento para atender, principalmente, as crianças ao acesso à educação 

durante o período do acampamento. 

A Escola Itinerante do MST foi assim denominada, pois admite uma postura pedagógica 

de caminhar junto com os sem-terra. Desta forma, ela atende os processos formais de 

escolarização e as vivências e práticas educativas do MST, consolidando um ambiente 
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educativo preocupado com a formação do sujeito em sua totalidade, da humanização e do 

sujeito social preocupado com a transformação social.  

 A EI tem como sua principal especificidade acompanhar toda a dinâmica do 

acampamento, acompanhar as diferentes fases da mobilização do movimento, desenvolvendo 

atividades escolares seja no acampamento, seja em marchas e/ou congressos dos sem-terra onde 

os professores participam dessas atividades e desenvolvem nesse momento político específico, 

espaços educativos. Segundo Silva et al. (2012): 
  

Sua gênese pauta-se em uma proposta pedagógica que atenda às crianças, aos 
adolescentes e aos jovens e adultos dos acampamentos. A Escola Itinerante do 
MST visa romper com o arcabouço da escola liberal, confrontando com o 
capital empresarial latifundiário (p.01). 

 
 Logo, a EI é construída com objetivo de desenvolver uma educação para além das 

relações hegemônicas estabelecidas no campo, onde esta busca resistir os ditames do capital, 

articulando o conhecimento segundo os interesses dos sujeitos acampados. Esse formato de 

escola, segundo o MST (2007), existe por haver uma contradição na sociedade, um problema 

social de concentração dos meios de produção e do saber. O que garante a Escola Itinerante não 

são as políticas públicas. A EI é vulnerável à correlação de forças, depende da força popular.  

 É com essa perspectiva que o MST reivindica junto aos poderes estaduais e municipais 

o reconhecimento das EI em seus acampamentos, garantindo, assim, que o poder público atenda 

às necessidades dessas escolas. 

 Vale ressaltar que esse modelo de escola nos acampamentos do movimento estão 

espacializadas, principalmente, na região sul do país, onde a partir das mobilizações dos sem-

terra, estas passaram a serem reconhecidas pelas secretarias educacionais, desde seus conselhos 

de educação69.  

 As escolas dos acampamentos do MST, ao mesmo tempo que significa uma conquista 

do movimento, podem ser entendidas como uma contradição presente nesse território que tem 

como uma de suas especificidades a temporalidade, ou seja, um lugar transitório até a posse da 

terra. Nesse sentido, podemos afirmar que a EI enquanto política pública nas áreas de 

acampamentos, vem a fortalecer um local onde, teoricamente, é para ser transitório, pois esses 

territórios não deveriam existir já que os acampados não lutam pelo acampamento e sim pelo 

assentamento, ou seja, é um local onde as pessoas não desejam estar, logo, cabe ao Estado 

                                                            
69 No Rio Grande do Sul, esse reconhecimento ocorreu no ano de 1996 e no Paraná em 2003 (SILVA et al., 2012).  
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solucionar, o mais rápido possível, esses acampamentos através da criação dos assentamentos 

de reforma agrária (TAKAU JR, 2009). 

 Podemos considerar que a EI é uma contradição em si enquanto parte da política dos 

conselhos estaduais e/ou municipais de educação vinculados às secretarias de educação. No 

entanto, essa mesma escola é uma conquista para o MST, pois este entende que as escolas dos 

acampamentos, além de atenderem as necessidades formais da educação das crianças, dos 

jovens e adultos, também são espaços de formações políticas o que fortalece a luta pelo 

assentamento. 

 Além das funções educacionais que a escola do acampamento atende, ela passa a ser a 

referência nesses territórios, pois é um espaço construído pelos sem-terra para ser 

compartilhado, é o lugar onde seus filhos são assistidos, deixando o acampamento com um 

caráter para além de um espaço provisório de moradia.      

 Após a conquista da posse da terra, os sem-terra passam a construir seu segundo 

território, o assentamento de reforma agrária, e como nos acampamentos, uma das primeiras 

reivindicações por parte dos então assentados é a construção da escola nesse novo território. 

O MST foi descobrindo que as escolas tradicionais não tinham lugar para sujeitos como 

os sem-terra, assim como não costumaram ter lugar para outros sujeitos do campo. Ou porque 

sua estrutura formal não permitia o seu ingresso, ou porque sua pedagogia desrespeita ou 

desconhece sua realidade, seus saberes, sua forma de aprender e de ensinar.  

Foi percebendo esta realidade que o MST começou a incluir em sua agenda a discussão 

de uma proposta de uma escola diferenciada; uma escola pela qual efetivamente vale a pena 

lutar, capaz de ajudar no processo maior de luta das famílias sem-terra e do conjunto dos 

trabalhadores e das trabalhadoras do campo (CALDART, 2004).  

As escolas dos assentamentos rurais de reforma agrária estão inseridas em um processo 

de territorialidade complexo, que possui sua própria história. Um processo de formação 

particular que exige dessa escola um projeto educacional particular que se enquadre nessa 

realidade. No entanto, segundo Speyer (1983), as escolas do campo, precisamente dos 

assentamentos rurais, adotam, em alguns casos, práticas educacionais distintas da realidade 

vivida nos territórios de assentamento. 

O papel da escola no processo de territorialização dos assentamentos de reforma agrária 

é o de, a partir da necessidade das famílias assentadas, construir uma nova sociabilidade, 

estabelecer novas relações nesse novo território que é o assentamento. A escola se transforma 

em um instrumento fundamental para a construção das novas territorialidades, pois a escola 

oficial, financiada pelo próprio poder municipal é uma forma de materializar/efetivar a 
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conquista desse território. O próprio assentamento de reforma agrária, por desenvolver 

sociabilidades e relações de trabalhos diferenciadas com as que existiam antes de sua conquista, 

já representa avanço na implementação da política de reforma agrária, pois esta tem como 

principal objetivo a democratização ao acesso à terra e, a partir dela, a criação de novas 

possibilidades para os assentados (NOGUEIRA, 2010). 

 Assim, os assentados passam a construir uma nova realidade no campo, a partir da 

criação dos novos territórios de reforma agrária e com a posse da terra, passa para uma nova 

etapa de lutas e resistência, o da busca de sua reprodução enquanto sujeitos assentados da luta 

pela democratização do acesso à terra e é nesse novo cenário que a luta pela educação, pela 

construção da escola no assentamento entra na agenda de luta desse grupo social, ou seja, 

enquanto mais um instrumento que possibilite a reprodução dos sujeitos históricos.  

 
3.5.1 A materialização da dimensão educativa do MST: o caso do assentamento 
Califórnia, Açailândia/MA 

 

 Localizado no município de Açailândia (ver figura 17), o assentamento Califórnia 

(aproximadamente 15 km do núcleo urbano da cidade) possui, atualmente, segundo 

informações concedidas por um dos representantes do assentamento, aproximadamente 229 

famílias e uma área de 7 mil hectares.  

Inicialmente, o projeto de assentamento foi implementado pelo INCRA com 200 

famílias, onde as novas famílias do Califórnia são filhos, parentes de assentados que 

construíram casas nos lotes, como também outras pessoas que foram construindo casas nas 

áreas comuns do assentamento, como afirma o representante: 
 

O último levantamento que fizemos o assentamento tinha 229 famílias, na 
verdade nós perdemos o controle das construções das casas, vinham uma ou 
duas famílias e iam construindo e iam ficando, por exemplo, lá na área comum 
já está toda ocupada por famílias que vinheram de outros lugares, que por 
algum motivo tinha um vínculo com algum assentado e aí foram construindo 
e daí perdemos o controle (Trabalho de Campo, Julho de 2016).     

 

O assentamento Califórnia representa as recentes (re)configurações do espaço agrária 

maranhense, este expressa todo processo de luta e resistência camponesa na luta pela 

democratização do acesso à terra. 
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 A partir da organização dos camponeses o estado do Maranhão possui, segundo dados 

do INCRA (2016), 670 assentamentos de reforma agrária, onde 8 destes estão localizados no 

município de Açailândia, são eles: PA Francisco Romão, PA Novo Oriente, PA Oziel II, PA 

João do Vale, PA Planalto I, PA Planalto II, PA Açaí e PA Califórnia. Podemos observar a 

distribuição dos 670 assentamentos de reforma agrária no estado do Maranhão a partir da figura 

18. 

 O município de Açailândia está imbricado, estrategicamente, no chamado 

“entroncamento do desenvolvimento”, pois o município é cortado por duas rodovias federais, 

onde a BR 222 liga as cidades do interior do estado à capital, São Luis e pela BR 010, que liga 

as cidades Belém – Brasília. O Município também é o que possui a maior extensão dos trilhos 

da Estrada de Ferro Carajás70, com uma estação ferroviária.   

                                                            
70 Sobre o Projeto Grande Carajás e a Estrada de Ferro Carajás ver Nogueira e Penha (2015) em “Os impactos do 
desenvolvimento na zona de influência da estrada de ferro Carajás, Amazônia oriental/brasil”. 

Figura 17: Localização do município de Açailândia/MA 

Fonte: Azar (2013) 
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 Como pode-se observar na figura 18, a maior concentração de assentamentos no estado 

do Maranhão está na parte central e norte, em contra-partida, na região sul à uma baiza 

quantidade de assentamentos de reforma agrária, esse pouco número é explicado pelo próprio 

desenvolvimento econômico implementado no estado, a partir da implementação do Projeto 

Grande Carajás (PGC)71, em 1980, com abrangência nos estados do Maranhão, Tocantins e 

Pará. 

A reestruturação produtiva na zona de influência do PGC é marcada pelo 

aprofundamento da pressão sobre as riquezas naturais, a organização das grandes empresas em 

consócio, em particular para a construção de hidrelétricas. No Maranhão, Pará e Tocantins, 

surgiram inúmeras frentes de extrativismo mineral. No Pará há registros da amplificação do 

extrativismo que ultrapassa a celebrada mina de Carajás (FÓRUM CARAJÁS, 2010). 

 

   

                                                            
71 O Projeto Grande Carajás, foi um megaempreendimento liderado pelo governo federal no início da década de 
1980, com o objetivo central de extrair os minérios descobertos na Serra dos Carajás, estado do Pará. Além da 
extração e processamento mineralógico, inclui-se projetos agropecuários e de reflorestamento de eucalipto, dentre 
outros. Um dos principais objetivos do projeto consistiu em atrair investimentos estrangeiros para a Amazônia 
Oriental (SANTOS, 2010). É importante ressaltar que, oficialmente, o PGC foi extinto em 1992 durante o governo 
de Fernando Collor de Mello. No entanto, o PGC acabou apenas no campo legal, pois, o projeto enquanto ideia 
foi realizado, foram implementadas iniciativas econômicas em todas as áreas que compõem o então PGC. 
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No Maranhão, ainda segundo o Fórum Carajás (2010), a construção de termoelétrica no 

município de Açailândia, a presença da empresa Suzano Celulose, a construção da Ferrovia 

Norte Sul, bem como a construção da Hidrelétrica de Estreito constituem elementos recentes 

que reconfiguram a paisagem física, econômica e humana da região. Assim como em São Luís, 

capital do Maranhão, os portos passam por uma ampliação. 

Figura 18: Distribuição dos assentamentos de reforma agrária no Maranhão 

Fonte: Júnior e Hespanhol (s.d) 
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É nesse cenário de forte presença do grande capital que o assentamento Califórnia se 

faz presenta na luta dos camponeses contra a expansão do agronegócio e como um espaço de 

possibilidades de outro tipo de sociabilidade para além das relações hegemônicas. 

Na busca por essa nova sociabilidade é que o MST, ainda durante o acampamento, em 

1996, organizou o espaço escolar para as crianças acampadas. Após a implementação do 

assentamento pelo INCRA em Julho de 1999 a escola foi construída e passou para gerência da 

prefeitura de Açailândia. 

Desde sua efetivação pela prefeitura, o MST sempre esteve presente no planejamento e 

organização da escola do assentamento Califórnia para implementar os princípios educativos 

do movimento. Nos primeiros anos de assentamento todo planejamento escolar era decidido 

entre os gestores escolar e o coletivo de educação do assentamento, onde se estabelecia as 

diretrizes da escola. 

Atualmente a escola possui seu Projeto Político Pedagógico (PPP) pautado nos 

paradigmas da Educação do Campo, onde a realidade dos estudantes assentados passa a ser a 

centralidade da escola. Ela atende 300 alunos dividos nos dois níves do Ensino Fundamental. 

De acordo com o coordenador pedagógico da escola (militante do MST), um elemento 

importante para o desenvolvimento da educação do campo é a participação dos professores no 

processo de construção de metodologias e suas aproximações com a comunidade. Para tanto, 

mensalmente é realizada uma formação continuada onde se debate metodologias voltadas para 

os alunos do campo, na tentativa de superar o estranhamento dos alunos para com o que está 

nos livros didáticos. Segundo o coordenador: 
Realizamos mensalmente formação continuada com os professores para 
superar as maiores dificuldades deles que é passar o conteúdo do livro sem 
que esses conteúdos pareçam distantes da vida dos nossos alunos. Como os 
livros são repassados pela prefeitura, a questão do campo, da vida dos 
assentamentos, não aparece nesses livros, aí entra a importância da nossa 
formação continuada (Entrevista trabalho de campo, Julho de 2016). 

 
 A questão do que e como ensinar é a principal preocupação dos gestores da escola, pois, 

é a partir da superação do estranhamento em relação aluno/conteúdo na construção do processo 

de ensino-aprendizagem que consegue-se desenvolver um apolítica educativa voltada aos 

interesses, no caso, do campesinato. 

 A escola possui um corpo docente formado por 18 professores, todos concursados, dos 

quais 11 são de fora do assentamento. Essa questão de fazer parte do assentamento ou não, 

segundo o coordenador pedagógico não passa a ser um problema, já que ao chegarem na escola 

pela primeira vez, esses professores passam por um processo de formação para apresentar as 
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políticas da educação do campo, como se deu o processo de conquista do assentamento e como 

funciona o PPP da escola. No caso do professo não se adaptar a tal política a direção da escola 

solicita sua substituição imediata à Secretaria de Educação do Município. 

 Todos os 18 professores possuem nível superior sendo que 5 deles possuem graduação 

pelo Programa Nacional de Educação e Reforma Agrária (PRONERA) e outros 5 possuem 

especialização pelo mesmo programa. Essa formação específica pelo Pronera contribui para o 

desenvolvimento de uma educação voltada para a ideia de uma educação do campo. 

 Questionado como se desenvolvia as aulas para os alunos, um dos professores afirma 

que: 
Aqui na escola há uma grande preocupação de todos para fazer uma aula 
voltada para a realidade dos alunos, o assentamento Califórnia é muito 
importante para nossa região e para os sem-terra, assim é importante sempre 
trazer a realidade deles, a história de vida e de luta da comunidade, só assim 
os alunos aprendem o que tá no livro e não deixar cair no esquecimento a 
história de luta de seus pais (Entrevista trabalho de campo, Julho de 2016). 

 
 Desde a fala do professor, das colocações do coordenador pedagógico e das observações 

feitas, podemos considerar que a escola do assentamento Califórnia busca construir uma prática 

pedagógica alinhada ao paradigma da educação do campo, pois há uma preocupação, um 

planejamento e uma organização voltada para que o processo de ensino-aprendizagem seja 

concretizado desde a realidade dos alunos assentados, desde da conquista do assentamento. 

 No entanto, ao mesmo tempo que existe toda uma organização por parte dos professores 

e gestão da escola para desenvolver a política de educação do campo desde a realidade dos 

assentados, na própria escola desenvolve-se um projeto apoiado e financiado pela empresa 

Suzano Celulose, por intermédio de uma ONG denominada Instituto Ecofuturo o qual 

desenvolve o projeto “Ler é Preciso”.  

 Esse projeto é materializado, em 2011, juntamente com o apoio da prefeitura de 

Açailândia que construiu o espaço físico e com a aceitação da comunidade assentada a partir 

da construção de uma biblioteca na escola. Questionado sobre esse projeto ser apoiado e 

financiado pela Suzano, o coordenador pedagógico afirma: 
 

Quando surgiu a proposta do projeto da biblioteca, havia certa rejeição por ter 
apoio da Suzano. A gente ficou com receio de estar vendendo a nossa 
dignidade. Mas a gente não podia negar a construção de uma biblioteca na 
escola. Dessa forma, fizemos um trabalho de convencimento junto às pessoas. 
Nossa comunidade é bastante crítica e consciente do papel da educação. Foi 
uma trajetória difícil. Mas a Suzano e o Ecofuturo se empenharam muito para 
esse projeto vingar (Entrevista trabalho de Campo, Julho 2016). 
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 O coordenador ainda afirmou que 30% dos livros que se encontram na biblioteca do 

projeto foram escolhidos pelo MST, cuja as temáticas giram em torno da Agroecologia, 

Educação do Campo e Economia Política. No entanto, consideramos que a aceitação de tal 

projeto é uma forte contradição da escola, dos assentados que concordaram e do próprio MST, 

pois, a empresa Suzano Celulose representa a ressignificação do Projeto Grande Carajás na 

região e representa também o que há de mais perverso no agronegócio maranhense a partir da 

monocultura do eucalipto e da expropriação e ameaças aos camponeses, onde o próprio 

assentamento é cercado pelo monocultivo do eucalipto, como podemos observar na figura 19:     
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Juntamente com a biblioteca construída com recursos da Suzano Celulose, a estrutura 

da escola possui 5 salas de aula, uma sala para diretoria e outra para a coordenação pedagógica. 

As salas são seriadas, ou seja, cada série possui uma sala de aula própria, não adotando, assim, 

o formato de multisseriado o qua é muito comum em escolas de assentamentos, devido, 

principalmente a quantidade de alunos reduzidos e a falta de disponibilidade de professores 

para áreas rurais. Podemos observar tal estrutura a partir das imagens 20 e 21: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Localização do PA Califórnia cercado pelo monocultivo de eucalipto 

Fonte: Azar (2013) 
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Figura 20: Vista parcial da escola do PA Califórnia  

Fonte: Trabalho de Campo, Açailandia/MA, 2016 

Fonte: Trabalho de Campo, Açailandia/MA, 2016 

Figura 21: Corredor central da escola PA Califórnia  
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 Entendendo a importância da educação para as áreas de assentamentos rurais, o MST 

reivindicou junto à Secretaria de Educação do município de Açailândia a criação do 

Departamento de Educação do Campo, o qual foi implementado em 2012, o que caracteriza um 

avanço nas políticas municipais voltadas para a educação do campo, no entanto, segundo 

representante do movimento, essa conquista foi dura e demorada, precisou de muita 

organização dos militantes e dos professores das escolas dos assentamentos. 

 Com a criação do Departamento de Educação do Campo, foi aprovado no Conselho 

Municipal de Educação de Açailândia a implementação de três disciplinas no currículo das 

escolas do campo, enquanto disciplinas diversificadas, são elas: Agroecologia, Economia 

Política e Educação do Campo, as quais já farão parte do cotidiano escolar em 2017.   

 Após conhecer a dinâmica da escola do assentamento Califórnia, identificamos a busca 

e a concretização dos princípios educativos do MST, como por exemplo, os princípios 

filosóficos mencionados anteriormente, como o da “educação para a transformação social”, 

“educação massiva”, “educação para ação” e “educação de classe”, assim como, o princípio 

pedagógico “relação entre prática e teoria”. 

 Todas essas aplicabilidades desses princípios se dão de forma conjunta e integrada entre 

o conteúdo ministrado em sala de aula e a realidade vivida pelos alunos enquanto assentados. 

 Assim, a dimensão educativa do MST, materializada na escola do assentamento 

Califórnia é a representação real/concreta da importância de uma educação voltada para os 

interesses do campesinato, voltada para compreender e atuar em uma sociedade de classe, 

conhecendo os conflitos e as causas de sua existência. Logo, a escola passa a ser um dos 

elementos dessa dimensão educativa, mais um elemento na luta por uma sociedade justa, mais 

um elemento da territorialidade sem-terra. 
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CAPÍTULO IV - A questão educativa no centro do conflito de classe 

 
“A ideia de uma educação apolítica ou neutra não passa de uma 
hipocrisia da burguesia, um meio de enganar as massas. A 
burguesia dominante nos países capitalistas entretém 
cuidadosamente esse engodo. ” (LENIN, 1920)72 

  
 
 Por antecipar nosso entendimento e a importância da educação em uma sociedade de 

classes é que partimos da fala de Lenin em seu discurso na Conferência dos educadores políticos 

de 1920, na então União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Assim, de antemão, assumimos 

o caráter classista da educação, ou seja, a educação como instrumento da classe dominante para 

a manutenção e reprodução social metabólica do capital, pois, como afirma Marx e Engels na 

Ideologia Alemã: “A classe que tem os meios da produção material a seu dispor, tem o controle 

simultâneo sobre os meios de produção mental” (1980, p.23). 

Segundo Gramsci (1998) a educação e, em especial a escola, tanto pode ser um 

instrumento de controle social e reprodução das relações capitalistas, denominada de 

instrumento de dominação cultural, quando a classe dominante junto com Estado determina o 

modelo educacional, como também instrumento de tomada de consciência de classe para a 

emancipação humana e a construção de um processo contra hegemônico e, consequentemente, 

um novo modelo societário. 

 

4.1 Educação na sociedade de classes 

 A ação educativa não é uma prática autônoma, ela reflete, em certa medida, uma teoria 

da sociedade sob enfoque educacional. O processo educacional se desenvolve dentro de uma 

estrutura social, em que as várias partes interagem continuamente.  

Estudar a educação na sociedade de classes, significa integrar em sua análise as 

condições materiais em que se desenvolve, incorporar o aqui e o agora, sem deixar de 

considerar que estes são produtos da contradição entre as classes sociais por e para manutenção 

do poder. Sobre essa relação, Poulantzas (1971) afirma que: 
 

Las relaciones de poder, que tienen como campo las relaciones sociales, son 
relaciones de clase, y las relaciones de clase son relaciones de poder, en la 
medida en que el concepto de clase social indica los efectos de la estructura 
sobre las prácticas, y el poder los efectos de la estructura sobre las relaciones 
de las prácticas de las clases en lucha (p. 122-123)  

                                                            
72 Citação feita por Pistrak na obra Fundamentos da Escola do Trabalho, Expressão Popular, 2000. 
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Já sobre o papel do Estado nessa relação o autor supracitado afirma que: 
 

La función del Estado respecto a lo ideológico consiste, mencionémoslo aún 
como mera indicación, en su papel en la educación, la enseñanza, etcétera. En 
el nivel propiamente político, el de la lucha política de clases, esa función del 
Estado consiste en la conservación del orden político en el conflicto de clases 
(p. 56)    

 

Podemos sustentar que na política se sintetiza os interesses econômicos, sociais e 

ideológicos das classes sociais em conflito pelo controle da sociedade e do Estado. A educação 

se encontra nesta luta e é nela onde se desenvolve sua verdadeira existência. 

Segundo Mészáros (2008), os processos educacionais estão intimamente ligados aos 

processos sociais mais abrangentes de reprodução. Logo, a escola vem fazer parte dos 

instrumentos necessários para garantir a reprodução e, consequentemente, a manutenção das 

relações sociais de produção. Ainda segundo o autor: 
 

A educação institucionalizada, especialmente nos último 150 anos, serviu – 
no seu todo – ao propósito de não só fornecer conhecimentos e o pessoal 
necessário à máquina produtiva em expansão do sistema capitalista, como 
também gerar e transmitir um quadro de valores que legitima os interesses 
dominantes, como se não pudesse haver nenhuma alternativa à gestão da 
sociedade, seja na forma “institucionalizada” (isto é, pelos indivíduos 
devidamente “educados” e aceitos) ou através de uma dominação cultural e 
uma subordinação hierárquica e implacavelmente imposta (2008, p.35).     
 

Considerando-se que um dos elementos que direciona o raciocínio e a ação das classes 

dominantes é a manutenção e perpetuação do poder político e econômico, é inegável que a 

educação, a pedagogia e a educação escolar estão intimamente relacionadas com a luta de 

classes e com as formas pelas quais as classes dominantes agem para manter e perpetuar o seu 

poder (PONCE, 2001, p.169).  

 Levando em consideração a educação na sociedade de classes e esta como ferramenta 

de manutenção do status quo, é que podemos afirmar que esta insere-se no conceito de aparato 

ideológico do Estado desenvolvido por Althusser (1989) ao afirmar que o Estado possui a 

necessidade de dominar a sociedade não só mediante a coerção e violência, se não que é capaz 

de conseguir seus objetivos mediante a persuasão e convencimento através da mediação 

ideológica, onde a educação e a escola possuem um papel fundamental. 

Sendo a educação um instrumento do Estado e da classe dominante para sua perpetuação 

no poder, complementa-se com outros instrumentos que compõem a estrutura coerciva, a 

educação enquanto instrumento ideológico do Estado impõe, de certa forma, uma força violenta 
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opressiva aos sujeitos que são assistidos por ela que, juntamente com os instrumetos repressivos 

do Estado, como a polícia, este executa a violência física com seu aparato repressor na 

sociedade como um todo e na escola pratica a violência ideológica. Nesse sentido, as práticas 

pedagógicas distantes da realidade dos sujeitos do campo, com uma política urbano-opressora 

que não atende as demandas dos camponeses servem para perpetuar os interesses da ideologia 

da classe dominante. 

A educação expressa as relações de força que se instauram entre as instancias totalmente 

determinadas pela ideologia, refletindo sempre o poder do grupo social mais forte. Nesse 

sentido, a prática educativa não é apenas influenciada pela ideologia, mas totalmente 

determinada por ela, sendo uma forma de dominação por meio de uma violência simbólica.  

 A função da escola na sociedade de classe não pode ser analisada como uma instituição 

isolada, mas como parte do aparelho de ação da sociedade capitalista, assim, caracteriza-se, de 

acordo com Althusser (1989), como “aparelho ideológico de Estado”, garantindo a reprodução 

das relações materiais e sociais de produção. 

 A escola, juntamente com a reprodução da força de trabalho justifica e legitima a 

estrutura de classes, disfarçando suas diferenças e conflitos. A sua atuação se desenvolveria no 

nível da ideologia e por meio dela promovendo uma submissão à ideologia dominante para a 

classe trabalhadora.  

 Assim, pelo sistema educacional, seria reproduzida a ideologia e, ao mesmo tempo, a 

estrutura de classes na qual se baseia o Estado capitalista. A função da reprodução dessa 

ideologia se manifesta no plano das representações simbólicas, como também da própria 

realidade social. Sendo essas funções interligadas, caberia ao sistema educacional garantir a 

reprodução das relações sociais de produção, por meio da transmissão da ideologia, além da 

reprodução das relações sociais de trabalho e de classe (WERNECK, 1982). 

 Segundo Ponce (2007), a educação é o processo mediante o qual as classes dominantes 

preparam na mentalidade e na conduta das crianças as condições fundamentais da sua própria 

existência, assim, pedir ao Estado que deixe de interferir na educação é o mesmo que pedir-lhe 

que proceda dessa forma em relação ao Exército, à Polícia e à Justiça.    

 É nesse sentido que Althusser (1989) considera tão importante nas formações 

capitalistas o aparelho ideológico escolar, que teria a função de garantir a reprodução das 

relações de produção, ou como diz, das relações de exploração capitalista. Assim, a educação 

se caracteriza por ser operatórias e não apenas teóricas, ela visa a ação para objetivos 

específicos. 
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 É considerando a educação como aparelho ideológico do Estado que, no Brasil, vem 

desenvolvendo-se ofensivas sobre determinadas posturas ideológicas por parte dos professores 

e é entendendo o poder da escola na formação política dos alunos que em Março de 2005, o 

deputado federal Izalci, do PSDB/DF apresentou um Projeto de Lei intitulado “Escola sem 

Partido”73, com objetivo de impedir que o professor assuma uma postura ideológica contrária 

aos interesses do Estado. Dentre os deveres dos professores descrito no Projeto, estão: 
 

I - O Professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos, com o 
objetivo de cooptá-los para esta ou aquela corrente política, ideológica ou 
partidária. 
II - O Professor não favorecerá nem prejudicará os alunos em razão de suas 
convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas, ou da falta delas. 
III - O Professor não fará propaganda político-partidária em sala de aula nem 
incitará seus alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas 
(PL 867/2015). 

 
 Tal tentativa de coibir qualquer tipo de posicionamento político por parte dos 

professores, impedindo, assim, uma análise mais crítica dos fenômenos sociais, fez com que o 

referido Projeto de Lei ficasse conhecido como “Lei da Mordaça”. Dentre algumas justificativas 

encontradas no texto do Projeto, estão: 
 

9 - Ao estigmatizar determinadas perspectivas políticas e ideológicas, a 
doutrinação cria as condições para o bullying político e ideológico que é 
praticado pelos próprios estudantes contra seus colegas. Em certos ambientes, 
um aluno que assume publicamente uma militância ou postura que não seja a 
da corrente dominante corre sério risco de ser isolado, hostilizado e até 
agredido fisicamente pelos colegas. E isso se deve, principalmente, ao 
ambiente de sectarismo criado pela doutrinação; 
11 - A prática da doutrinação política e ideológica nas escolas configura, 
ademais, uma clara violação ao próprio regime democrático, na medida em 
que ela instrumentaliza o sistema público de ensino com o objetivo de 
desequilibrar o jogo político em favor de determinados competidores; 
13 - E não é só. O uso da máquina do Estado – que compreende o sistema de 
ensino – para a difusão das concepções políticas ou ideológicas de seus 
agentes é incompatível com o princípio da neutralidade política e ideológica 
do Estado, com o princípio republicano, com o princípio da isonomia 
(igualdade de todos perante a lei) e com o princípio do pluralismo político e 
de ideias, todos previstos, explícita ou implicitamente, na Constituição 
Federal 
16 - Finalmente, um Estado que se define como laico – e que, portanto, deve 
ser neutro em relação a todas as religiões – não pode usar o sistema de ensino 
para promover uma determinada moralidade, já que a moral é em regra 
inseparável da religião (PL 867/2015).  

 

                                                            
73 http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1050668  

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1050668
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Como podemos observar, tanto os deveres dos professores como as justificativas 

encontradas no Projeto de Lei, não sustentam, cientificamente e pedagogicamente, tal 

propositiva. No entanto, projetos de leis semelhantes a este já foram aprovados em Câmaras de 

Vereadores pelo Brasil, por exemplo, nos municípios de Santa Cruz do Monte Carmelo-PR e 

Picuí-PB. 

No Rio de Janeiro, uma Lei como esta já foi apresentada na Câmara de Vereadores, no 

entanto, mesmo antes de sua apreciação o município já vem reprimindo posturas políticas 

contrárias aos seus interesses por parte de professores, como exemplo disto, foi a demissão, em 

Maio de 2015, de um professor de geografia que criticava as políticas da Secretaria de 

Educação74. 

 Tal iniciativa de apresentar o Projeto de Lei 867/2015, parte do entendimento do poder 

político da escola no processo de conscientização dos educandos da situação existencial 

envolvendo os aspectos científico, político, social, econômico, etc. 

Sobre o papel da escola na formação crítica dos sujeitos e na denúncia das relações 

sociais postas, Gentili (2001):  

 
A escola deve contribuir para tornar visível o que o olhar normalizador oculta. 
Deve ajudar a interrogar, a questionar, a compreender os fatores que 
historicamente contribuíram na produção da barbárie que supõe negar os mais 
elementares direitos humanos e sociais às grandes maiorias. A escola 
democrática deve ser um espaço capaz de nomear aquilo que, por si mesmo, 
não diz seu nome, que se disfarça nos grotescos eufemismos do discurso light, 
cortês, anoréxico. O discurso cínico dos nossos governos, dos mercadores da 
fé, do empresariado sensível e dos druidas tecnocráticos que, em voo rasante, 
procuram interpretar a realidade a partir dos gabinetes ministeriais (p. 42). 

 

Desta forma, podemos dizer que se a escola, historicamente, tem contribuído para 

legitimar processos de exclusão, pois a classe dominante vem utilizando-se da mesma para 

garantir sua dominação social. Isso não significa que não possamos vislumbrar práticas 

educativas sensíveis aos excluídos (PAVAN, 2005) e que possam contribuir para uma possível 

ruptura nas relações sociais vigentes. 

 A classe dominante, vem exercendo sua influência ideológica nas escolas, propagando 

sua cultura, suas práticas, sua racionalidade, logo esses tipos de medidas legais para impedir 

                                                            
74http://www.brasiliaempauta.com.br/artigo/ver/id/4487/nome/Lei_da_mordaca_chega_ao_Rio__Professor_e_de
mitido_por_postagens_no_Facebook  

 

http://www.brasiliaempauta.com.br/artigo/ver/id/4487/nome/Lei_da_mordaca_chega_ao_Rio__Professor_e_demitido_por_postagens_no_Facebook
http://www.brasiliaempauta.com.br/artigo/ver/id/4487/nome/Lei_da_mordaca_chega_ao_Rio__Professor_e_demitido_por_postagens_no_Facebook
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uma reflexão e um debate mais crítico nas escolas, ao contrário de formar uma “escola sem 

partido”, fortalece os ideais liberais defendidos pelo Estado (OYAMA, 2010). 

 Sobre a apropriação da educação pela classe dominante, Lenin afirma que: 
 

Uma dessas hipocrisias da burguesia é a crença segundo a qual a escola pode 
ser apartada da política. Vocês sabem tão bem quão falsa essa crença é. A 
própria burguesia, a qual advoga esse princípio, faz sua própria política 
burguesa a pedra angular do sistema escolar, e tenta reduzir a escola ao treino 
de servos dóceis e eficientes à burguesia, reduzir a educação universal para o 
fim de treinar servos dóceis e eficientes para a burguesia, de escravos e 
instrumentos do capital. A burguesia nunca pensou em dar a escola o sentido 
de desenvolver a personalidade humana. E agora isso é claro para todos 
aqueles que trabalham pela escola socialista, que criaram laços inseparáveis 
com todos os trabalhadores e pessoas exploradas e apoia com sinceridade a 
política soviética. (LENIN [proferido em 14 de janeiro de 1919], 2002, p.1-2) 

 

E no seu discurso no primeiro Congresso de educação de toda a Rússia:  
 

[...] quanto mais desenvolvido culturalmente o Estado burguês, tanto mais 
refinadamente ele mentia, quando declarava que as escolas podiam 
permanecer à margem da política e servir à sociedade como um todo. Na 
realidade, as escolas se tornaram num instrumento de domínio de classe da 
burguesia, nada mais do que isso. Elas estavam completamente impregnadas 
com o espírito de classe burguês e o seu objetivo era prover os capitalistas 
com lacaios serviçais e trabalhadores hábeis. A guerra mostrou que as 
maravilhas da tecnologia moderna são empregadas com o objetivo de 
exterminar milhões de trabalhadores e proporcionar benefício aos capitalistas, 
que estão fazendo fortuna com a guerra. A guerra está minada internamente, 
porque nós desmascaramos as mentiras dos capitalistas. [Assim] Afirmamos 
que o nosso trabalho na esfera da educação é parte da luta pela derrubada da 
burguesia. Nós declaramos abertamente que a educação divorciada da vida e 
da política é mentira e hipocrisia. [...] (LENIN [proferido em 28 de agosto de 
1918], 2002, p.3-4) 

 

 Marx e Engels (1978) interpretam a educação como o espaço onde se desenvolve o 

conhecimento que permite a transformação ou a manutenção do estado social. Esta tendência 

considera que a formação deve ir em conjunto com:  
 

A formação educativa intelectual. Uma educação corporal, tal como se faz 
com os exercícios físicos e militares; e uma educação tecnológica, que recorre 
os princípios gerais e de caráter cientifico de todo o processo de produção e, 
ao mesmo tempo, inicia as crianças e aos adolescentes o manejo das 
ferramentas elementares das diversas frentes industriais” (MARX e ENGELS, 
1978, p.100-101). 
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 Os autores consideraram que a educação deve ser baseada em três pilares fundamentais, 

a formação intelectual, a física e a unidade entre a escola e trabalho. 

 Ainda na perspectiva marxista sobre a educação, destaca-se a assertiva de que a escola 

e a educação respondem aos interesses da classe dominante, assim, podemos constatar que: “os 

comunistas não inventaram a ingerência da sociedade (Estado) na educação e o que propõem 

nada más é que modificar o caráter e arrancar a educação da influência da classe dominante” 

(MARX e ENGELS, 1980, p.126). Nesse sentido, alinhamo-nos a afirmação de Grass (1980): 
 

Na sociedade de classes a educação é um fenômeno de luta de classes, que a 
educação responde sempre as necessidades de uma classe para a manutenção 
de sua dominação. Uma classe, qualquer que seja, educa sempre a geração 
mais jovem segundo a concepção de mundo e a linha política que são próprias, 
com objetivo de formar a seus sucessores e consolidar sua dominação (p. 104). 
 

 
Os valores hegemônicos na sociedade classista, que são propagados por diversos meios 

de comunicação, pela escola, pela universidade, são os que afirmam a competitividade, a 

concorrência, o individualismo, a livre-iniciativa no mercado capitalista, a criatividade como 

forma de aumentar a produtividade e, por conseguinte, a lucratividade, a inevitabilidade como 

método intelectual de auto exploração. Podemos afirmar que esta é a pedagogia do capital que 

engloba as subjetividades domesticando-as para a devida adequação e adaptação ao existente 

(ZART e GITAHY, 2010). 

Dentro de uma sociedade de classes, aquela que domina materialmente é também a que 

domina com sua moral, a sua educação e suas ideias. Assim, nenhuma reforma pedagógica 

fundamental pode impor-se antes do triunfo da classe revolucionária que a reclama (PONCE, 

2007). 

Nesse sentido, podemos afirmar que a educação não possui posições neutras, ela 

conserva o interesse de gerar, promover e propiciar projetos para a realização de interesses 

sociais. Esse interesse se faz presente na apropriação e dominação do Estado na gerência do 

processo educativo nas escolas, tanto no Brasil, quanto no México. 
  

 
4.2 O estado da arte da educação entre Brasil e México 

Nos últimos anos, a discussão da educação como um direito tem se evidenciado no seio 

da sociedade brasileira, tanto que o lema do atual governo federal (2015-2018) passa a ser: 

“Brasil: Pátria Educadora”, quando a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da 

República elaborou um projeto denominado “Pátria Educadora: A qualificação do ensino básico 

como obra de construção nacional”.  
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Em seu discurso de posse do segundo mandato, a presidenta Dilma Rousseff afirma que: 
 

Só a educação liberta um povo e lhe abre as portas de um futuro próspero. 
Democratizar o conhecimento significa universalizar o acesso a um ensino de 
qualidade em todos os níveis – da creche à pós-graduação; para todos os 
segmentos da população – dos mais marginalizados, os negros, as mulheres e 
todos os brasileiros (Brasília, 1º de Janeiro de 2015). 

 

O discurso da então presidente Dilma Rousseff apresenta a necessidade de uma 

educação de qualidade e que estimule o pensamento crítico para a libertação dos povos 

oprimidos. As palavras também nos mostram o reconhecimento oficial de uma educação 

desigual entre os ricos e os pobres, pois destaca a importância de uma educação de qualidade 

para os marginalizados. No entanto, tal inclinação do governo federal para isso, mesmo partindo 

das palavras da presidenta não refletem a prática do mesmo, quando a educação passou por 

diversos cortes de investimentos. 

A prioridade da educação para os governos, em geral, não parte de uma boa ação 

intrínseca dos políticos e sim como resposta às demandas populares que exigem uma educação 

pública, gratuita e de qualidade, pois, de acordo com a pesquisa “Nossos Brasis: Prioridades da 

População”75 realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), 72,97% dos 

brasileiros escolheram educação de qualidade como prioridade. 

Somente na escala federal, em janeiro de 2015, conforme o Decreto de Execução 

Orçamentária Nº 8.389, publicado no Diário Oficial da União (DOU), o Ministério da Educação 

sofreu uma limitação extra nos seus gastos de ordem de R$ 7 bilhões, o que representa 31% de 

seu orçamento e o maior corte de orçamento entre os ministérios. Em consequência dessa 

redução o Ministério da Educação deixa de repassar para as universidades federais 1/3 de seus 

orçamentos (ANDES, 2015).  

No que tange as condições das escolas do ensino básico, as condições de precariedade 

e falta de investimento se reproduz. Como forma de medir o desempenho das escolas nacionais, 

o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb)76 aponta a disparidade na qualidade 

do ensino entre as escolas públicas e as particulares, como podemos observar na figura 22: 

                                                            
75 Ver: http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=20859  
76 O indicador é calculado a partir dos dados sobre aprovação escolar, obtidos no Censo Escolar (ou seja, com 
informações enviadas pelas escolas e redes), e médias de desempenho nas avaliações do Inep (Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), o Saeb – para os Estados e o Distrito Federal, e a Prova 
Brasil – para os municípios. O Ideb serve tanto como diagnóstico da qualidade do ensino brasileiro, como baliza 
para as políticas de distribuição de recursos (financeiros, tecnológicos e pedagógicos) do MEC. Se uma rede 
municipal, por exemplo, obtiver uma nota muito ruim, ela terá prioridade de recursos 
(http://educacao.uol.com.br/noticias/2010/07/01/entenda-o-que-e-o-ideb.htm). 

http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=20859
http://educacao.uol.com.br/noticias/2010/07/01/entenda-o-que-e-o-ideb.htm
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Os resultados do Ideb mostraram o quanto a educação pública brasileira vem sendo 

colocada à margem das prioridades dos governos. Como podemos observar, os índices das 

escolas públicas possuem, não menos, de 2% de diferença dos índices alcançados pelas escolas 

particulares em todos os três níveis do ensino básico. No caso do estado do Maranhão, a nota 

no Ideb, em 2013, foi de 3,8 abaixo da nota nacional, no entanto, alcançando a meta do estado77. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outra fonte que expõe tal disparidade entre as escolas públicas e particulares brasileiras 

são as notas alcançadas no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Em 2014, das vinte 

                                                            
77    Disponível em: http://ideb.inep.gov.br/resultado/resultado/resultadoMaranhao    

Figura 22: Resultados e Metas do Ideb dos anos 2005, 2007, 2009, 2011 e 2013* 

* Os resultados marcados de verde referem-se ao Ideb que atingiu a meta 
Fonte: Inep, 2015 Disponível em: 

http://ideb.inep.gov.br/resultado/resultado/resultadoBrasil.seam?cid=3121818  

http://ideb.inep.gov.br/resultado/resultado/resultadoMaranhao
http://ideb.inep.gov.br/resultado/resultado/resultadoBrasil.seam?cid=3121818
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maiores notas neste exame, dezoito foram de escolas particulares e duas de escolas federais78. 

Já o ranking das vinte melhores notas do ENEM no estado do Maranhão, em 2015, apenas duas 

são de escolas públicas e ambas são Institutos Federais. Já as vintes piores escolas no ENEM 

todas são estaduais79. 

Assim como no Brasil, no México, esta realidade de desigualdade nos índices entre as 

escolas públicas e particulares também ocorre. Segundo dados da Evaluación Nacional del 

Logro Académico em Centros Escolares (ENLACE)80 realizada pela Secretaría de Educación 

Pública, em 2013, os índices alcançados pelas escolas públicas estão bem abaixo que os das 

escolas particulares, como podemos observar a seguir: 

 

 

 

 

 

 

Como podemos observar há uma alta disparidade no desempenho escolar das escolas 

públicas e privadas do México, onde no nível primária apenas 10% das escolas privadas estão 

abaixo da média das escolas públicas, enquanto apenas 20% das escolas públicas mexicanas 

estão acima da média das escolas privadas. Já no nível da secundaria, só 20% das escolas 

privadas mexicanas estão abaixo da édia das esolas públicas, enquanto apenas 20% das escolas 

públicas estão acima da média das escolas privadas.  

                                                            
78 Disponível em: http://educacao.uol.com.br/noticias/2015/08/05/enem-2014-por-escola-entre-as-20-melhores-
do-brasil-15-ficam-no-sudeste.htm  
79 Disponível em: http://educacao.uol.com.br/noticias/2015/08/05/enem-2014-por-escola-um-em-cada-cinco-
colegios-com-melhores-medias-de-pe-e-publico.htm  
80 Disponível em: http://www.enlace.sep.gob.mx/content/gr/docs/2013/historico/00_EB_2013.pdf  

Fonte: ENLACE, 2013 
Disponível em: http://www.enlace.sep.gob.mx 

Figura 23: Comparativo do desempenho em matemática entre as escolas públicas e privadas 
i   

 

http://educacao.uol.com.br/noticias/2015/08/05/enem-2014-por-escola-entre-as-20-melhores-do-brasil-15-ficam-no-sudeste.htm
http://educacao.uol.com.br/noticias/2015/08/05/enem-2014-por-escola-entre-as-20-melhores-do-brasil-15-ficam-no-sudeste.htm
http://educacao.uol.com.br/noticias/2015/08/05/enem-2014-por-escola-um-em-cada-cinco-colegios-com-melhores-medias-de-pe-e-publico.htm
http://educacao.uol.com.br/noticias/2015/08/05/enem-2014-por-escola-um-em-cada-cinco-colegios-com-melhores-medias-de-pe-e-publico.htm
http://www.enlace.sep.gob.mx/content/gr/docs/2013/historico/00_EB_2013.pdf
http://www.enlace.sep.gob.mx/
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Esse quadro se agrava ao compararmos o percentual de atendimento das escolas 

públicas mexicanas, onde, aproximadamente, 90% do total de alunos matriculados nas escolas 

primárias no México, estão no setor público (SEP, 2013).   

Sobre os principais problemas enfrentados pelo sistema educativo mexicanos, Kazuhiro 

Kobayashi (1992), afirma que: 
 

Los principales problemas que busca solucionar el Sistema Educativo 
Mexicano (SEM) coinciden en el aumento de la cobertura; adecuar la 
educación a las necesidades, intereses y capacidades de la población; 
disminuir el nivel de deserción y reprobación; aumentar la eficiencia terminal; 
aumentar la calidad, mejorar la equidad; y elevar la calidad de vida; éstos son 
los fundamentos que dan origen a las reformas educativas. Sin embargo, no 
basta solamente identificar estos problemas que sean respondidos por medio 
de políticas educativas sino se evalúan éstas con la finalidad de conocer el 
impacto de los programas y acciones que el SEM ha puesto en marcha para 
abatir los problemas antes mencionados (p. 27). 

 

A precariedade na educação pública, tanto no México, quanto no Brasil, não se limita 

aos baixos índices de aprendizado alcançados por seus estudantes. A qualidade de suas 

estruturas físicas é mais um elemento do compromisso dos governos no investindo e melhoria 

da educação. 

 No caso do brasileiro, segundo o Censo Escolar 2011, menos de 15% das escolas têm 

um nível81 considerado adequado de infraestrutura e apenas 0,6% alcançam o padrão avançado. 

Ainda segundo o Censo, nas regiões Norte e Nordeste essas condições são ainda piores, onde 

apenas 8% das escolas chegam a um nível adequado ou avançado de infraestrutura. 

Tanto no Brasil, quanto no México, a realidade das escolas públicas em áreas rurais é 

ainda pior. Nelas encontramos os piores índices, tanto no que tange o ensino-aprendizagem, 

quanto na infraestrutura. 

 O meio rural brasileiro, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), apresenta os mais baixos índices de escolaridade de toda a sociedade, onde 

21,1% da população do campo é analfabeta (IBGE, 2013). De acordo com o Censo de 2010 a 

taxa de analfabetismo total na zona rural, entre as faixas etárias de 10-14 anos é de 8,4; de 15 

anos ou mais é de 23,2. Já na zona urbana os índices de analfabetismo total nas mesmas faixas 

etárias são respectivamente de 2,9%, 7,3%. Podemos observar essa disparidade no gráfico a 

seguir: 

                                                            
81 Os níveis estabelecido pelo Censo Escola realizado pelo INEP, é um tipo de escala para aferir a infraestrutura 
escolar, estes níveis são: Elementar, Básica, Adequada e Avançada.  
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 De acordo com o gráfico acima, há uma grande disparidade, no que tange os níveis de 

alfabetização, entre as zonas rurais e urbanas, o que mostra o descompromisso, por parte do 

Estado, com a educação em áreas rurais no Brasil. Tal descompromisso, como já dito 

anteriormente, também se reflete na infraestrutura escolar. 

 De acordo com os dados do Censo Escolar 2014, a disparidade entre as escolas rurais e 

urbanas não se limitam a questões do ensino-aprendizagem, a pesquisa revela que apenas 5% 

das escolas rurais possuem esgoto encanado, enquanto 70% das escolas das cidades possuem 

esgotos encanados; apenas 27% das escolas rurais estão conectadas com rede de água82, já as 

escolas urbanas são 94% com essa conexão (INEP, 2015).   

Na tentativa de superar essa realidade vivida pelas escolas do campo, é que os 

movimentos sociais colocam como pauta de reivindicação a questão da educação como 

elemento fundamental na organização e conquistas dos sujeitos do campo que lutam pela terra 

e por uma vida digna no campo. 

 O problema da educação não está limitado apenas ao campo, no entanto, é nesse cenário 

onde a situação torna-se ainda mais grave. Além de não considerar, na maioria das vezes, o 

                                                            
82 59% das escolas localizadas nas zonas rurais dependem, para abastecimento de água, de poços artesianos, 
cacimbas ou fontes naturais. Vale destacar que 14% das escolas no campo não possuem nenhum tipo de serviço 
de água.   

Gráfico 1: Taxa de Analfabetismo Campo x Cidade no Brasil, 2010 

 
 Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010 
Elaboração: Nogueira, Alexandre P.F. 
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processo histórico de formação territorial, a realidade econômica, política, social e cultural 

diferenciada onde a escola está inserida, como é o caso dos territórios conquistados pelos 

movimentos sociais, a mesma foi sistematicamente contemplada pelo poder público só através 

de políticas compensatórias83.  

 Esse descompasso vem se materializando na inexistência de um sistema educacional de 

qualidade no meio rural. Isto se deu, porque, mesmo de forma insatisfatória, o Estado assumiu 

a responsabilidade do sistema escolar urbano, desconsiderando totalmente a realidade vivida 

no campo além de desconsiderar a questão cultural dos sujeitos desse processo (CONTAG, 

2004). E é nesse sentido que os movimentos sociais se organizam e constroem suas experiências 

educativas em seus territórios conquistados, como é o caso do MST e EZLN.    

  

4.2.1 A educação em áreas rurais brasileira e mexicana 

No Brasil, segundo Fernandes (s.d.); Arroyo e Caldart (2004); a ideia de uma educação 

voltada para o campo nasceu em Julho de 1997, com a realização do Encontro Nacional de 

Educadoras e Educadores da Reforma Agrária (ENERA), no campus da Universidade de 

Brasília (UNB), promovido pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), em 

parceria com a própria UNB, com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), a 

Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) e a Conferência 

Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). 

A educação em áreas rurais é historicamente marcada pela ausência de políticas 

educacionais que garantam no currículo escolar e na experiência da educação formal, as 

especificidades da realidade de crianças, jovens e adultos do campo. Somente com a 

incorporação na pauta de diferentes organizações e movimentos sociais, como por exemplo, 

Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG), da União Nacional das 

Escolas Famílias Agrícolas no Brasil (UNEFAB), do MST, dos Movimentos dos Atingidos por 

                                                            
83 Abrodamos aqui a polótica compensatória como uma política de governo que visa minimizar a desigualdade 
social sem modificar e resolver as causas estruturais das mesmas. Este conceito denota, de modo amplo e geral, 
todo tipo de ação de governos que tem por objetivo minimizar carências nas condições de vida de estratos sociais 
específicos, vistos como prejudicados ou discriminados pelo padrão dominante de distribuição da riqueza social. 
Nesse nível de generalidade, o conceito aplica-se a sociedades historicamente determinadas e refere-se às opções 
de políticas sociais de seus governos. Essas políticas têm incluído programas de assistência e de transferência de 
renda, além daquelas referidas à educação gratuita, à previdência e à seguridade social. O conceito e as diretivas 
políticas que denota estão associados às transformações históricas pelas quais passou o Estado Liberal, à medida 
que modificações significativas nos pactos políticos necessários para a manutenção da estabilidade institucional e 
da legitimidade dos governantes passaram a incluir a questão social na agenda política de países capitalistas 
(SILVA, 2010). 
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Barragens (MAB), entre outros e na Lei de Diretrizes de Bases da Educação – LDB 9394/9684, 

é que a discussão sobre a problemática da educação do campo surge no cenário político do 

nosso país. Assim, a educação básica, conforme colocada na LDB, torna-se uma luta popular 

pela implementação da noção de escola pública do campo. 

Para Oliveira (2015): 
 

A criação de uma política pública de educação para o campo responde a 
um conjunto de demandas, que tem como objetivo mais geral o da 
ampliação da educação em áreas rurais, mas as ações e os programas 
sociais que põem em prática as políticas e que são impressos pelo perfil do 
Estado em uma determinada sociedade e em seu tempo histórico, pode 
cumprir esse objetivo de diversas formas: pode atender apenas a redução 
da taxa de analfabetismo rural; pode atender a uma formação apenas de 
mão-de-obra mantendo a ordem vigente; pode servir para ampliar a 
alienação do trabalhador do seu resultado de trabalho; pode formar para a 
emancipação/autonomização do trabalhador no campo; pode ainda servir à 
recriação camponesa e à construção de ações de autonomia para essas 
comunidades; pode servir simplesmente a uma formação para a inserção 
do agricultor familiar no mercado. Entre outras demandas que vêm sendo 
construídas tanto “de cima”, ou seja, a partir de quem detêm o poder na 
sociedade capitalista que temos hoje, como “de baixo” dos sujeitos 
subalternos a essa condição e que se constrói a partir de contra poderes 
(p.42-43). 

 

Considerando as assertivas da autora, a educação para o campo, enquanto política do 

Estado, apresenta diferentes facetas, mas todas longe das reais necessidades do campesinato, 

no entanto, apresentam-se como um campo de possibilidade desde o conflito e pressões sociais 

dos sujeitos do campo. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/96 define que a base nacional comum 

representa, em termos de desenvolvimento, proposições que garantam aos sistemas 

educacionais organizarem-se adequadamente, respeitando as diversidades culturais, regionais, 

étnicas, religiosas e políticas. A LDB, nos artigos 26 e 28, propõe não mais a adaptação de 

modelos didáticos das escolas urbanas às do campo, mas a adequação das propostas 

pedagógicas às especificidades do campo, considerando a produção cultural e material, a 

relação com a natureza e o processo de aprendizado desses sujeitos sociais. 

Como respostas às reivindicações dos movimentos sociais do campo pelo direito à 

educação, criou-se, dois anos depois da LDB, em 16 de abril de 1998, o Programa Nacional de 

Educação e Reforma Agrária (Pronera) no Ministério Extraordinário de Política Fundiária pela 

Portaria N° 10/98, o que significou uma conquista na luta por uma educação do campo. O 

                                                            
84 Considera-se a especificidade da escola rural. 
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Pronera teve seu processo iniciado um ano antes, em 17 de julho de 1997, quando foi realizado 

o I Encontro Nacional das Educadoras e Educadores da Reforma Agrária (ENERA). Três meses 

depois do I ENERA, representantes da UNB, da UFRGS, da UNISINOS, da UNIJUI, UFS e 

da UNESP, reuniram-se na UNB para discutir a participação das instituições de ensino superior 

no processo educacional dos assentamentos. Em 2000, o Pronera foi incorporado ao INCRA. 

Segundo Nogueira (2010): 
 

O Pronera é uma política pública de educação voltada para os assentados das 
áreas de Reforma Agrária. Ele articula diversos ministérios, diferentes esferas 
governamentais, instituições, movimentos sociais do campo, e sindicatos dos 
trabalhadores rurais. Tem por objetivo principal o de fortalecer a educação nas 
áreas de Reforma Agrária estimulando, propondo, criando, desenvolvendo e 
coordenando projetos educacionais, utilizando metodologias voltadas para as 
especificidades do campo. Assim, os princípios políticos pedagógicos do 
Pronera baseiam-se na relação indissociável da educação e do 
desenvolvimento territorial como condição essencial para a qualificação do 
modo de vida das famílias trabalhadoras assentadas (p. 110). 

 

Os princípios políticos-pedagógicos do Pronera baseiam-se na relação indissociável da 

educação e do desenvolvimento territorial como condição essencial para a qualificação do modo 

de vida das famílias assentadas. Contraditoriamente, a conquista ao acesso às políticas públicas, 

muitas vezes, pode significar uma conquista meramente formal, que não materializa, de fato, a 

conquista de direitos, como por exemplo, temos as políticas públicas voltadas a produção, como 

crédito e assistência técnica, conquistadas pelos camponeses. Em muitos casos, estas não têm 

significado avanços na construção de um projeto de reprodução camponesa nem de 

desenvolvimento territorial dos assentamentos de Reforma Agrária (NOGUEIRA, 2010). 

Sobre a luta por políticas públicas, especificamente na educação, Molina (2008) afirma: 
 

Lutar por políticas públicas significa lutar pelo alargamento da esfera pública, 
lutar para que a educação não se transforme, como querem muitos hoje, em 
mercadoria, em um serviço, a que só tem acesso quem pode comprar, quem 
pode pagar (p. 27). 

 

Assim, as lutas e, posteriormente, a conquista de políticas públicas pode ser considerada 

como uma disputa por frações do Estado a serviço da classe trabalhadora, mesmo que seja ainda 

em um regime capitalista. No caso específico da luta por uma educação do campo, é fazer com 

que essa fração do Estado seja a favor dos camponeses. No entanto, em nosso entendimento, 

quando essas políticas não seguem os moldes dos movimentos sociais e/ou os interesses da 

classe trabalhadora, essas políticas públicas passam a ser mais um instrumento do Estado para 

a dominação e subordinação dos trabalhadores, ou seja, um instrumento de controle social, 
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retraindo as ações políticas/sociais dos movimentos sociais, sindicatos, associações, etc. Nesse 

sentido, Montenegro Gómez (2006) afirma: 
 

As políticas públicas para o campo, implementadas a partir da metade da 
década de 1990, têm uma orientação implícita muito forte de combate aos 
movimentos sociais rurais reivindicativos e, em geral, de controle social 
(p.71).  

 

Tendo a Educação do Campo como política pública, esta enquadre-se no contexto do 

autor, pois no momento que é implementada sem estar vinculada com os interesses dos 

movimentos sociais, ou seja, construída desde os sujeitos do campo, cumpre o papel de controle 

social por parte do Estado.  

Levando em consideração o enfoque da LDB, em especial nos artigos 26 e 28, 

anteriormente citados, houve a definição das Diretrizes Operacionais para a Educação Básica 

nas Escolas que representam a legitimação de práticas pedagógicas já experimentadas, assim 

como das reivindicações históricas dos movimentos sociais.  

Essas diretrizes promulgadas pela Resolução CNE/CEB nº 01, de 3 de abril de 2002, 

posteriormente complementadas pela Resolução nº 02, de 28 de abril de 2008, consolidam a 

necessidade do reconhecimento da identidade peculiar das populações campesinas ou das áreas 

rurais como pressuposto para a aplicação de metodologias e propostas curriculares que 

promovam a adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições 

climáticas, por exemplo. Como se pode observar no Art. 7º da Resolução nº 2, de 28 de abril 

de 2008:  
 

A Educação do Campo deverá oferecer sempre o indispensável apoio 
pedagógico aos alunos, incluindo condições infra estruturais adequadas, bem 
como materiais e livros didáticos, equipamentos, laboratórios, biblioteca, e 
áreas de lazer e desporto, em conformidade com a realidade local e as 
diversidades dos povos do campo, com atendimento ao art. 5 das Diretrizes 
Operacionais para a Educação Básica nas escolas do campo. 

 

Segundo Cavalcante e Batista (s.d) a educação do campo tem sua origem nas 

experiências da educação popular promovidas pelas classes populares desde 1950, e 

desenvolvida com maior intensidade pelos movimentos sociais na luta pela reforma agrária, nos 

acampamentos e assentamentos. 

Assim, a origem da Educação do Campo tem um vínculo com as lutas sociais 

camponesas, logo, é incompatível com o modelo de agricultura capitalista que combina 

latifúndio e agronegócio, exatamente porque eles representam a exclusão da maioria e a morte 
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dos camponeses. Educação do Campo combina com reforma agrária e com o modo de produção 

camponesa (CALDART, 2002). 

Segundo a autora, a educação do campo trata de uma educação do e não para os sujeitos 

do campo, devendo ser construída em conjunto com os camponeses e adequada à realidade do 

campo, além de uma metodologia, conteúdos curriculares e calendário próprio, pois de acordo 

com o Art. 28. da LDB:  
 

Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de ensino 
promoverão as adaptações necessárias à sua adequação, às peculiaridades da 
vida rural e de cada região (...).  
(Lei de Diretrizes de Bases da Educação – Lei 9394/96 Art. 28.) 

 

O processo de implementação da Educação do e não no Campo, de acordo com Arroyo 

(2004), é um movimento da renovação pedagógica de raízes populares e democráticas, pois é 

inserido num movimento social e cultural do campo, garantindo assim a aquisição de direitos. 

No México, a questão da educação voltada para o meio rural e indígena é marcada pela 

implementação de diferentes programas compensatórios, pelo Consejo Nacional de Fomento 

Educativo (CONAFE)85, em diferentes momentos históricos, com objetivo de reverter o atraso 

educativo nessas regiões. Dentre estes programas destacamos o Programa para Abatir el Regazo 

Educatico (PARE, 1991-1996), que se estabeleceu para apoiar a educação primária regular rural 

e indígena, nos estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero e Hidalgo, onde se concentram os maiores 

índices de atraso educativo do país; o Proyecto para el Desarrollo de la Educación Inicial 

(PRODEI, 1993-1997), que tinha como objetivo promover os pais de crianças menores de 

quatro anos em promotores educativos para acompanha-los pedagogicamente, com intuito de 

melhorar os seus rendimentos escolares. O PRODEI abarcou os 10 estados com piores índices 

escolares, Chiapas, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, 

                                                            
85 El Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) es un organismo descentralizado, de la Administración 
Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, creado por decreto presidencial del 11 de 
septiembre de 1971 y modificado mediante el diverso del 11 de febrero de 1982, que tiene el objeto de allegarse 
recursos complementarios, económicos y técnicos, nacionales o extranjeros, para aplicarlos al mejor desarrollo de 
la educación en el país, así como a la difusión de la cultura mexicana en el exterior. Para el debido cumplimiento 
de su objetivo, el CONAFE cuenta con las siguientes atribuciones: a)  Investigar, desarrollar, implantar, operar y 
evaluar nuevos modelos educativos que contribuyan a expandir o mejorar la educación y el nivel cultural del país, 
de acuerdo con los lineamientos que al efecto determine la Secretaría de Educación Pública; b)  Fomentar la 
corresponsabilidad y solidaridad social de los sectores organizados del país para la atención y resolución de los 
problemas educativos y culturales; c)  Crear y desarrollar medios de participación social destinados a ampliar las 
oportunidades de educación para la población (http://www.sep.gob.mx)  

 

http://www.sep.gob.mx/
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Puebla, San Luis Potosí y Yucatán; o Programa para Abatir el Regazo en Educación Básica 

(PAREB, 1994-1999) que tendo como base as experiências do PARE, o PAREB abarcou 10 

estados, Campeche, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Puebla, San Luis Potosí, 

Tabasco, Veracruz e Yucatán; o Programa Integral para Abatir el Rezago Educativo (PIARE, 

1995-2000), que teve como objetivo apoiar os serviços de educação inicial, pré-escolar e 

primária além da educação de adultos. O PIARE atendeu escolas em 10 estados, Chihuahua, 

Coahuila, Colima, Estado de México, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora e 

Zacatecas (PEDRAZA CUELLAR, 2010). Podemos observar a espacialização dos respectivos 

programas nas figuras 24, 25, 26 e 27. 

Ainda segundo o autor, a maioria destes programas têm atuado através, principalmente, 

dos seguintes componentes: a) recursos didáticos, mediante a entrega de materiais escolares e 

textos; b) capacitação de docentes e diretores de escolas, através da promoção de textos e 

materiais didáticos, apoio a planejamento e desenvolvimento de atividades em conjunto entre 

professores e/ou desenvolvimento e fortalecimento do projeto político pedagógico escolar; c) 

reconhecimento ao desempenho docente com estímulos econômicos a professores e/ou escolas 

multiseriadas ou segundo sua localização, com o propósito de diminuir a rotatividade e a falta 

dos docente; d) apoio a supervisão escolar mediante estímulos econômicos e equipamentos para 

melhorar sua função de assessoria técnico-pedagógica e administrativa; e) melhoramento de 

infraestrutura e equipamento escolar; f) participação dos pais no apoio a gestão escolar; e, g) 

fortalecimento institucional para incrementar a capacidade gerencial das Secretarias de 

Educação estatais. 
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Figura 24: Espacialização do PARE (1991 - 1996) 

Fonte: PEDRAZA CUELLAR, 2010 
Elaboração: NOGUEIRA, Alexandre P.F. 

Figura 25: Espacialização do PODEI (1993 - 1997) 

Fonte: PEDRAZA CUELLAR, 2010 
Elaboração: NOGUEIRA, Alexandre P.F. 
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Fonte: PEDRAZA CUELLAR, 2010 
Elaboração: NOGUEIRA, Alexandre P.F. 

Figura 26: Espacialização do PAREB (1994 - 1999) 

Figura 27: Espacialização do PIARE (1995 - 2000) 

Fonte: PEDRAZA CUELLAR, 2010 
Elaboração: NOGUEIRA, Alexandre P.F. 
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Sobre a atuação desses programas, Solana e cols. (2001) afirmam que: 
 

Con excepción del PAED —que concluyó como programa compensatorio 
entre 1997 y 1998— y el PRODEI que funciona fuera de la escuela formal, 
mediante promotores comunitarios, el PARE, PAREB y PIARE han 
reproducido las diferencias entre los estratos urbanos y los males. Los fines 
de esos programas se cumplen casi por completo en áreas que son de acceso 
fácil, a donde los maestros pueden llegar sin grandes problemas, las zonas 
escolares tienen cierta homogeneidad, la mayoría de las escuelas son de 
organización completa, los supervisores tienen apoyo administrativo y pueden 
movilizar recursos, aunque sea débil la participación de los padres en apoyo a 
las escuelas. No sucede así en los territorios campesinos alejados —y mientras 
más distantes mayor marginación— donde las escuelas son unitarias o 
bidocentes, no hay directores —funciona la figura de director encargado, 
quien es un maestro con responsabilidades de enseñar a niños de varios grados 
y por eso la supervisión adquiere más importancia—, arribar a esos lugares es 
dificultoso, aunque las comunidades respaldan más a las escuelas. El problema 
radica en que ciertos actores y protagonistas no cumplen sus 
responsabilidades. En primer lugar, hay diferencias en la integración de los 
consejos técnicos. Mientras que en las ciudades estos órganos se constituyeron 
en el 100% de las escuelas y en el segmento bilingüe en el 84%, en las zonas 
rurales sólo en el 70% y es posible que en las poblaciones más distantes ese 
porcentaje disminuya, en principio porque si son escuelas de uno o dos 
maestros, no hay necesidad de establecer esos consejos (p. 462).  

 

 Segundo as afirmações da autora supracitada, os programas desenvolvidos pelo governo 

mexicano para minimizar a deficiência na educação não obtém resultados, principalmente, nas 

escolas de difíceis acesso, como são os casos das escolas rurais, onde esses programas, os 

professores responsáveis para sua implementação não tem acesso garantido, o que coloca as 

escolas do campo fora das políticas governamentais, agravando ainda mais seus índices de 

desempenho. 

A criação e desenvolvimento desses programas compensatórios, além de não se 

aplicarem de forma satisfatória em todas as escolas rurais e indígena, principalmente naquelas 

mais distantes dos centros, onde o acesso é bastante difícil,  afirmam a disparidade entre as 

escolas urbanas e as rurais e indígenas mexicanas, além de diferenciar entre as próprias escolas 

localizadas nas zonas rurais, já que as que recebiam esses programas eram apenas algumas em 

cada estado, valendo destacar, que como vimos anteriormente, esses programas não foram 

implementados em nível que abarcara todo o território mexicano.  

Podemos afirmar que, ao longo dos anos, a implementação de programas 

compensatórios para a educação rural e indígena no México, e o desenvolvimento de políticas 

educacionais voltadas para o campo no Brasil, não respondem às problemáticas vivenciadas 

cotidianamente por essas escolas, pois, o que é fundamental para que a educação nas zonas 
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rurais possam garantir um ensino de qualidade não são considerados nesses programas e/ou 

políticas, que é a autonomia dos sujeitos do campo, seus interesses e suas necessidades, ou seja, 

entender e reconhecer os camponeses e indígenas como sujeitos sociais que constroem suas 

territorialidades. As políticas de Estado, em uma sociedade classista, não atenderão a esses 

sujeitos, pois não há interesse do mesmo em implementar uma educação que garanta a 

reprodução social do indígena e camponesa.   

 
 

4.3 A educação enquanto reivindicação dos sujeitos do campo 

Diante da postura e compromisso dos governos com a educação, principalmente em 

áreas rurais, os sujeitos sociais do campo, em nosso caso, o camponês e o indígena, organizados 

e mobilizados em movimentos sociais, o MST e o EZLN, buscam estruturar propostas 

educativas que superem as propostas educativas oficiais que não atendem as suas demandas. 

A educação proposta por esses movimentos sociais, diferentemente da educação oficial 

desenvolvida nas áreas rurais, se identifica como que comumente definimos como educação 

libertadora, na medida em que propõe uma nova interpretação cientifica de nossa realidade, 

apresentando, ao mesmo tempo, propostas coerentes com sua transformação. Pressupõe, 

também, a formação não de um profissional que o mercado exige, se não a formação de um ser 

humano que a sociedade necessita, armado de um conhecimento profundamente humanístico e 

de uma consciência social que lhe permite transformar seu entorno. 

Essa proposta educativa dos movimentos sociais se faz concreta a partir de ideias em 

torno do entendimento do homem, da natureza e da sociedade, centralizando tal 

desenvolvimento na natureza humana e social do ser humano, contribuindo para a construção 

de um paradigma educativo para além das relações sociais da sociedade do capital. Assim, esse 

modelo educativo busca a transformação integral do homem, em todos os sentidos, desde sua 

criatividade, em relação ao trabalho, a família e sua visão político-social. 

A educação desenvolvida nas escolas dos territórios dos movimentos sociais em 

questão, partem do pressuposto de que o que é ensinado nesses espaços deve-se estar vinculado 

com a produção, com o trabalho, como lugar de transmissão e de criação de uma nova 

sociabilidade, deve-se recuperar a história desses territórios conquistados e não reproduzir a 

herança educacional dominante. 

A educação como proposta dos movimentos sociais na América Latina, segundo 

Preiswerk (2008) aparece entre 1920 e 1940, tendo como principais tendências: 
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a) Tendencia nacionalista popular. Dentro del lenguaje y de las demandas 
de los sectores populares, es la tendencia más arraigada. Se refiere a todos los 
sujetos populares (jóvenes, mujeres, campesinos, indígenas), pero no se 
expresa en términos de clase social. Puede cubrir una corriente muy 
espiritualista, hasta teosofía con Augusto C. Sandino, a la cual se incorporan 
sentimientos religiosos y tradicionales y culturales populares. Los 
representantes de esta tendencia ubican “el pueblo” y la nación como maestros 
y como alumnos al centro del proceso pedagógico. 
b) Tendencia Socialista Leninista. Los educadores socialistas vinculados 
a la Tercera Internacional difunden las experiencias educativas soviéticas 
ligadas al modelo político y pedagógico de Vladimir Ilich Lenin. Piensan que 
los cambios educativos dependen antes que nada de los cambios económicos; 
mientras no sucedan transformaciones radicales en la economía, es inútil 
pretender realizar reformas educativas. El partido proletario es la vanguardia, 
toma el papel del pedagogo, del dispositivo depositario del saber… a veces al 
margen de la realidad cultural nacional, campesina o indígena. 
c) Tendencia socialista indigenista. José Carlos Mariátegui realiza una 
síntesis entre las corrientes anteriores y las raíces indias del proletariado 
peruano. Concilia la lucha de clases con la voluntad nacional popular. En el 
Perú, como en las otras sociedades andinas, no es posible negar las raíces 
indias de los problemas económicos y sociales. La educación no podrá 
resolver sola, ya que las relaciones entre ellas, la economía y la política son 
muy estrechas. La pedagogía no se limita a una filosofía, y su dimensión o 
importancia política no queda confinada a las leyes de la economía. Al 
dirigente político le corresponde una gran tarea educativa; tiene que conocer 
la cultura de los sectores populares y transformar la doctrina del partido en 
elemento de dialogo con estos (p. 34-35). 
 

 

A percepção de que a educação é um instrumento de luta fundamental para os 

movimentos sociais, como pudemos observar, datam do início do século XX que, apesar das 

três tendências distintas expostas por Preiswerk (2008), todas partem do pressuposto da 

necessidade de romper/superar com o modelo educativo desenvolvido pelo Estado. 

Na tentativa de superar toda política educativa implantada pelos governos nas áreas 

rurais, é que os camponeses e indígenas lutam cotidianamente para lograr um modelo educativo 

que atendas suas demandas e necessidades enquanto sujeitos sociais, assim, tanto o MST, 

quanto o EZLN, desenvolvem seus programas educativos, onde o primeiro luta pela 

implantação de uma Educação do Campo que respeite os territórios de reforma agrária e o 

segundo luta por sua autonomia territorial e, consequentemente, da educação desenvolvida nas 

escolas em seus territórios.   

  

4.3.1 A Educação do Campo: instrumento de possibilidades para reprodução social 
camponesa 
 

São diversas as dimensões da questão agrária, uma delas é a Educação do Campo. Cada 

vez mais, os sujeitos participantes do processo da reforma agrária, necessitam de um programa 
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educacional que a cada vez mais se enquadre com a realidade encontrada e vivida por eles, seja 

nos acampamentos, seja nos projetos de assentamentos, como trabalhadores/as rurais e 

camponeses, acampados/as e/ou assentados/as. 

A questão da Educação do Campo, nos últimos anos, tem tido um avanço substancial, 

destacando o Pronera, devido, principalmente, às reivindicações dos camponeses para o acesso 

e implementação de escolas nos assentamentos e acampamentos de reforma agrária. Outro fator 

intensificador desse avanço foi a entrada da questão da Educação na agenda de lutas e de 

trabalho de um número cada vez maior de movimentos sociais e sindicais de camponeses, o que 

vem pressionando sua inclusão também na agenda de alguns governos municipais, estaduais e 

também a nível do governo federal, levantando, assim, o debate da necessidade e demanda 

sobre educação entre as diferentes esferas e sujeitos políticos. 

A partir do reconhecimento da demanda do acesso e implementação de escolas nos 

territórios de reforma agrária, busca-se evidenciar também, a necessidade de que a educação 

nessas escolas seja desenvolvida a partir de um modelo que atenda às necessidades dos 

camponeses, pois, parte-se do acesso para exigir a essência educativa dessas escolas. 

A organização e mobilização dos camponeses pela luta ao acesso à escola nos 

assentamentos e acampamentos de reforma agrária, também alcança outros tipos de conquistas 

para esses sujeitos, o de compreender que a luta pela reforma agrária não se limita à conquista 

e posse da terra, entende-se, assim, que essa luta é muito mais ampla que a terra, que para 

garantir, de fato, sua reprodução enquanto sujeitos, os camponeses necessitam garantir 

diferentes elementos sociais em seus territórios, ou seja, suas territorialidades, suas práticas e 

umas delas é a educação desenvolvida nas escolas.    

Segundo Caldart (2002) a Educação do Campo deve ser pensada como processo de 

construção de um projeto de educação dos camponeses, gestado desde o seu ponto de vista e da 

trajetória de luta de suas organizações. Isto quer dizer que se trata de pensar a educação (política 

e pedagogia) desde os interesses sociais, políticos, culturais de um determinado grupo social. 

As escolas do campo, mais precisamente dos assentamentos, se enquadram em uma 

realidade distinta para com as políticas educacionais que as norteiam, pois estão inseridas em 

uma territorialidade com características próprias, onde se estabelecem relações sociais e de 

trabalho também próprias. Essa diferença demanda a adequação dessas políticas e o abandono 

do modelo educacional urbano-opressor, no qual o educador é o que sabe e o educando é o que 

não sabe, para passar a elaborar uma política educacional que seja adequada a realidade do 

campo e que identifique os sujeitos inerentes como integrante/construtores do processo 

educativo. 
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O projeto educacional urbano-opressor também pode ser caracterizado como invasão 

cultural que, de acordo com Freire é definido como “a penetração fazem os invasores no 

contexto cultural dos invadidos, impondo a estes a sua visão de mundo, enquanto lhes freia a 

criatividade, inibe sua expansão” (1975: p.178).  

As escolas do campo quando adotam uma política educacional urbano-opressora 

adotam, consequentemente, a política da classe dominante, a de apagar a memória do povo e 

impor sua cultura, impedindo que os assentados, os camponeses, os trabalhadores rurais e/ou 

bóias-frias, identifiquem as causas estruturais da concentração fundiária, da violência, da fome, 

do desemprego, passando uma visão falsa, irreal do mundo (PEREIRA, 2005), perpetuando 

assim, sua dominação perante a classe oprimida. 

As escolas dos assentamentos estão inseridas em uma formação territorial complexa, o 

qual possui uma história, um processo de formação particular e que também é formado por 

sujeitos que vivem, trabalham e sociabilizam-se nesse próprio território, o que exige dessa 

escola um projeto educacional particular, que se enquadre a essa realidade. 

Caldart (2002) defende que o processo educativo adequado ao campo deve ser composto 

por um conjunto de ações pedagógicas e organizações curriculares, que envolva todos os 

responsáveis pela construção da identidade da classe trabalhadora do campo. Para esta autora, 

a luta pela terra requer uma política pedagógica que garanta às famílias trabalhadoras rurais 

tudo o que foi acumulado em seu processo histórico de formação, seja a posse da terra como 

meio de produção, dos instrumentos de trabalho, do trabalho de base familiar e a autonomia do 

tempo e espaço para produção.  

A Educação do Campo se constitui a partir de uma contradição, que é a própria 

contradição de classe no campo: existe uma incompatibilidade de origem entre a agricultura 

capitalista e a Educação do Campo, exatamente porque a primeira sobrevive da exclusão e 

morte dos camponeses, que são os sujeitos principais da segunda (Idem), logo a Educação do 

Campo vem como um instrumento a ser utilizado contra a agricultura capitalista, materializada 

no agronegócio, por aqueles que lutam pela reforma agrária neste país. 

A Educação do Campo compreende um conjunto de políticas públicas que contribuem 

para o desenvolvimento do território camponês, pois ao contrário do território capitalista 

baseado apenas na produção de mercadoria, na monocultura, ou seja, baseado apenas no viés 

econômico como norteador do seu território, ele baseia-se na multidimensionalidade, em um 

conceito mais amplo de território onde ocorrem as diversas relações sociais que constituem as 

dimensões territoriais, tais como educação, cultura, produção, trabalho, infraestrutura, 

organização política e etc (FERNANDES, 2005). 
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Enquanto política pública, a educação não faz parte do interesse do agronegócio, porque 

esta dimensão territorial não faz parte do seu modelo de desenvolvimento, já para o campesinato 

a educação como política pública e essencial para o desenvolvimento de seus territórios, mesmo 

sendo incipiente (FERNANDES, 2005). No entanto, nos últimos anos, o agronegócio vem 

reconhecendo a importância da educação como um instrumento de dominação, tanto, que vem 

desenvolvendo projetos junto com as secretarias de educação municipais e estaduais para 

ensinar questões do agronegócio, principalmente no que tange o uso de agrotóxico e de 

transgenia, nas escolas de assentamentos rurais. 

Podemos considerar essas ações do agronegócio nas escolas do campo brasileiras, como 

uma “estratégia dos usurpadores”, já que desenvolvem projetos, como por exemplo, 

socioambientais com objetivo de ensinar aos filhos dos camponeses a plantarem alimentos 

saudáveis e preservarem o meio-ambiente, no entanto, espalham agrotóxico e sementes 

transgênicas em todo campo brasileiro e a experiência, vista no capítulo anterior, da escola do 

assentamento Califórnia com o projeto financiado pela empresa Suzano Celulose. 

Além da experiência da Suzano no assentamento Califórnia, podemos destacar dois 

grandes projetos nessa “estratégia dos usurpadores”, o primeiro e mais antigo é o da Syngenta 

chamado Educação no Campo, que nos últimos anos atendeu milhares de alunos nos principais 

estados produtores (CARTA MAIOR, 2015)86. Outro projeto é o desenvolvido pela empresa 

Monsanto intitulado “Programa Crianças Saudáveis, Futuro Saudável e Horta Brasil”, que de 

acordo com a própria empresa: 
 

Um dos maiores investimentos da Fundação Monsanto no Brasil, este projeto 
oferece educação sanitária, alimentar e combate doenças que atrasam o 
desenvolvimento de crianças. O projeto também ensina a cultivar hortaliças 
nas escolas, de forma a aproveitar seus nutrientes, promover conceitos de 
educação ambiental e o consumo consciente (MONSANTO, 2011)87. 

 
 Conjuntamente com o projeto acima citado, a Monsanto desenvolve cursos de 

Restauração Florestal e Sustentabilidade Ambiental, com objetivo de desenvolver algum tipo, 

segundo a própria Monsanto, de educação ambiental, segundo a empresa: 
 

Educação ambiental dos alunos de primeira e segunda série das escolas 
municipais e estaduais, bem como de professores e produtores rurais, por meio 

                                                            
86 CARTA MAIOR. Educação no Campo: a estratégia dos usurpadores, 2015. Disponível em: 
http://cartamaior.com.br/?/Editoria/Meio-Ambiente/Educacao-no-campo-a-estrategia-dos-usurpadores ; 
Acessado em: 13/07/2015. 
87 MONSANTO. Monsanto Brasil. Publicação bianual 2010 e 2011. 2011. Disponível em: 
http://www.monsanto.com/global/br/quem-somos/documents/perfil_monsanto_2011.pdf ; Acessado em: 
13/07/2015. 

http://cartamaior.com.br/?/Editoria/Meio-Ambiente/Educacao-no-campo-a-estrategia-dos-usurpadores
http://www.monsanto.com/global/br/quem-somos/documents/perfil_monsanto_2011.pdf
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de palestras de educação ambiental que compartilham boas práticas adotadas 
pela Monsanto na recuperação de Áreas de Preservação Permanente e 
Reservas Legais (MONSANTO, 2011)88.  

 
 Esses programas partem da premissa de um desenvolvimento sustentável, de proteção 

ambiental e uma melhor saúde para as crianças das escolas a partir do incentivo ao consumo de 

alimentos saudáveis, no entanto, são as mesmas empresas que desenvolvem sementes 

transgênicas, agrotóxicos específicos para cada tipo de semente, tirando totalmente a autonomia 

de produção do campesinato. Na mesma perspectiva, esses projetos atendem uma estratégia não 

só produtiva, mas também política a partir do processo de dominação cultural-política e 

ideológica dos filhos dos camponeses, buscando demonstrar que a melhor forma de cultivo de 

alimentos é a partir do uso das sementes transgênicas, naturalizando todo processo de usurpação 

da lógica campesina. 

 Concomitantemente as ações do agronegócio nas escolas do campo, o Estado vem 

desenvolvendo ações que impactam qualquer possibilidade de reprodução de uma educação do 

campo que volte seus interesses ao campesinato, principalmente a partir de um 

desmantelamento das escolas localizadas nas zonas rurais, mas também na total falta de apoio 

ao desenvolvimento de uma agricultura camponesa, pois no momento que há falta de 

investimentos na (re)produção camponesa, consequentemente há um maior fluxo migratório 

desses sujeitos para as cidades fazendo diminuir as matrículas das escolas do campo, 

inviabilizando, segundo a lógica governamental, o funcionamento dessas escolas.   

 Podemos comprovar essa falta investimento na agricultura camponesa por parte do 

Estado e sua preferência ao modelo de desenvolvimento do campo pelo agronegócio a partir do 

Plano Safra, que ao longo dos anos, vem afirmando o posicionamento do Estado em relação ao 

campo brasileiro. Podemos exemplificar tal assertiva a partir dos dados do Plano Safra 

2014/2015 onde o governo disponibilizou recursos na ordem de R$ 156,1 bilhões para o 

agronegócio, enquanto a agricultura de base familiar receberá R$ 24 bilhões, ou seja, 15,3% do 

total. 

 Além da questão dos investimentos, podemos analisar a opção de desenvolvimento para 

campo a partir da política de reforma agrária que, em 2014, foram criados, segundo INCRA 

(2015), 145 assentamentos e que desse total apenas 78 foram desapropriações, o que demonstra 

que essa política não vem reconfigurando o espaço agrário brasileiro e sim, afirmando o modelo 

do agronegócio. 

                                                            
88 Idem. 
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 É a partir dessa conjuntura política e econômica do campo brasileiro que a cada ano 

aumenta o número de famílias que deixam as áreas rurais para morarem nos centros urbanos. 

De acordo com IBGE (2004)89, o número de famílias residentes na zona rural passou de 18,8%, 

em 2000 para 16,9% em 2004. 

 Esse movimento migratório causado pela falta de políticas para o campesinato e 

acentuado pela pressão territorial realizada pelo avanço do agronegócio, fazem com que, a cada 

ano, diminua o número de matrículas nas escolas do campo. 

 Somente nos anos 2000 e 2004, segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), houve uma redução de 5,2% nas matrículas nas 

escolas rurais brasileiras. Esse movimento continua nos anos posteriores, entre o ano de 2008 

e 2009 houve uma redução de 2,0% no número de matrículas nas escolas rurais, de um total de 

6.820.044 para 6.680.375 respectivamente. Nas escolas do campo, localizadas em áreas de 

assentamento de reforma agrária, a quantidade de matrículas no ensino básico também segue a 

mesma tendência, com uma redução, segundo dados do Inep, de 2,7% entre 2007 e 2012. 

Analisando as modalidades de ensino, as matrículas na educação infantil nessas escolas 

reduziram 4,3% e no ensino fundamental houve uma queda de 3,6%. 

 Como consequência dessa redução nas matrículas nas escolas do campo no Brasil, 

resultado de uma política de desmantelamento do campesinato que leva à um processo de 

migração para os centros urbanos, milhares de escolas do campo foram fechadas nos últimos 

anos. Segundo dados do Inep, somente em 2013, foram fechadas 3.296 escolas do campo no 

Brasil. Em dez anos, 2003 a 2013, foram fechadas 32,5 mil escolas do campo, em 2003 havia 

103,3 mil, já em 2013, após o fechamento das escolas, o país passou a ter 70,8 mil escolas 

localizadas nas zonas rurais. Em movimento oposto, as escolas urbanas nos mesmos dez anos 

aumentaram em mais de 11 mil unidades, passando de 108,6 mil escolas em 2003 para 119,9 

mil em 2013. 

 O desmantelamento da educação do campo não se limita apenas ao fechamento das 

unidades escolares oficiais, a judicialização é outra ferramenta do Estado para desarticular 

qualquer possibilidade de práticas educativas voltadas para o campesinato, como é o caso dos 

processos judiciais movidos contra as escolas itinerantes do MST pelo governo do Rio Grande 

                                                            
89 IBGE – Censo Demográfico 2000 e Pnad 2004. 
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do Sul90 em parceria com o Ministério Público/RS, em 2009, alegando que essas escolas 

realizavam “doutrinamento e propagação ideológica”. 

 Outra ação judicial movida contra a política de educação voltada para o campesinato 

brasileiro, segundo Coutinho et all. (2012), ocorreu em 2008, desta vez tendo uma liminar 

expedida pelo Ministério Público Federal de Pelotas contra o curso de medicina veterinária da 

Universidade Federal de Pelotas, impedindo que os estudantes iniciassem suas aulas.  

 Essas ações judiciais movidas contra a educação voltada para o campesinato, juntamente 

com as intervenções pedagógicas, metodológicas por parte do Estado e em alguns casos, em 

conjunto com empresas do agronegócio são provas de como a educação do campo é um 

instrumento social importante para os sujeitos do campo, em especial aos movimentos sociais, 

transformando-a, em espaços de disputa ideológica, onde de um lado há o aparato oficial, 

burocrático e financeiro do Estado, atuando de forma coesa com o grande capital 

agroexportador e de outro os sujeitos do campo, os camponeses e os movimentos sociais. 

 É nesse sentido de disputa política que as escolas do campo, em especial as de reforma 

agrária, transformam-se em instrumentos de luta e reprodução social dos camponeses, pois, ao 

conquistarem tal espaço, há possibilidade de desenvolver políticas e aprendizagens voltadas 

para os interesses e necessidades dos sujeitos do campo, com intencionalidades de construir 

uma sociabilidade distinta daquela que é posta como hegemônica para o país, no caso, o 

agronegócio. 

 

4.3.2 Educação Intercultural: reivindicação indígena mexicana 
 

 Segundo o Censo Nacional de Población y Vivencia (INEGI, 2011), o México possui, 6,9 

milhões de mexicanos a partir dos três anos de idade que falam alguma língua indígena, o que 

significa 6,6% da população nacional. Ainda de acordo com o INEGI, 15,7 milhões (14,68%) 

se consideram indígenas, tornando-o o país mais indígena, em número absoluto, da América. 

 Além de ser o país mais indígena da América, possui uma das mais diversidades culturais 

do continente. Segundo Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI, 2005), existem 68 

grupos etnolinguísticos pertencentes a onze famílias linguísticas que falam 364 variantes 

dialéticos dessas 68 línguas. 

                                                            
90 Mandato de Yeda Crusius do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), de 1º de Janeiro de 2007 à 1º de 
Janeiro de 2011. Segundo o site IG a então governadora do Rio Grande do Sul deixou o cargo com o maior índice 
de rejeição à um governador do país. O mandato de Yeda Crusius também foi marcado por denúncias de corrupção, 
como foi o caso da Operação Rudin, da Polícia Federal que apontou desvio de mais de R$ 44 milhões no Detran 
do Rio Grande do Sul.  
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 Mesmo com toda representatividade na sociedade mexicana, segundo Hall e Patrinos 

(2005), 80% da população indígena vivem em condições de pobreza. Essa realidade é reflexo 

e reflete nos indicadores de desenvolvimento econômico, social, incluindo o educacional. 

 Segundo o INEGI (2006): 
 

Los indígenas son los que menos acceden a la escuela; la población de seis a 
catorce años que no asiste a la escuela y no es hablante de lengua indígena 
representa 4.9% de la población de esta edad. El porcentaje correspondiente 
entre quienes hablan lengua indígena es de 8.3%. Así, por cada niño no 
indígena que no asiste a la escuela hay dos niños indígenas (s.p) 

 
 Ainda sobre a questão educativa e população indígena, o Instituto Nacional para la 

Evaluación de la Educación (2007): 
 

Los niños indígenas son también los que más desertan de la escuela. La pro-
babilidad de que un niño inscrito a los seis años de edad en el ciclo escolar 
2000- 2001 termine la educación primaria seis años más tarde es de 0.71 en 
promedio, y de sólo 0.51 para los niños que asisten a escuelas indígenas (s.p.) 

 
 Outro dado importante que revela a desigualdade histórica da educação desenvolvida com 

a população indígena mexicana é o índice de analfabetismo, que se refere a população de quinze 

anos ou mais. Segundo dados do INEGI (2006), o índice de analfabetismo indígena nessa faixa 

etária é de 31,6%, enquanto que o analfabetismo na população não indígena atinge 6,7%. 

É a partir dessa desigualdade que a educação intercultural surge enquanto uma demanda 

dos povos indígenas baseando-se no entendimento de que a educação representa uma conquista 

social desses sujeitos, como também, principalmente, a partir da compreensão de que a 

educação desenvolvida pelo Estado nos territórios indígenas mexicanos vem impossibilitando 

a (re)produção de práticas sociais dos mesmos. 

Diante dessa realidade e levando em consideração a pluriculturalidade mexicana, é que a 

educação intercultural surge como alternativa para os povos indígenas superarem as 

desigualdades. Segundo Schmelkes (2013) a interculturalidade: 
 

Se refiere a la relación entre las culturas y la califica. La interculturalidad 
supone que entre los grupos culturales distintos existen vínculos basados en el 
respeto y desde planos de igualdad. La interculturalidad no admite asimetrías, 
es decir, desigualdades entre culturas mediadas por el poder, que benefician a 
un grupo cultural por encima de otro u otros. Como aspiración, la 
interculturalidad es parte de un proyecto de nación.  
También son varios y diversos los fundamentos de la interculturalidad. Men-
cionaré dos de ellos: 
La filosofía de la otredad  
Las bases filosóficas de la interculturalidad se refieren a la forma en que se 
aborda al otro diferente:  
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• Desde una postura filosófica que considera que hay culturas superiores y 
que, por lo mismo, es necesario que el otro borre su diferencia para poder 
establecer una relación desde planos de igualdad, se transita con claridad al 
polo opuesto: a la postura que sostiene que el otro puede y debe crecer desde 
lo que es, desde su propia identidad.  
• Desde una postura filosófica que conduce a concebir al otro diferente como 
una amenaza a un planteamiento radicalmente opuesto que asegura que el 
contacto con el otro diferente me enriquece.  
• Desde una visión de “cultura” en singular –incluyendo la convicción de que 
la puerta de entrada a la esta cultura es la escuela– a un planteamiento de 
“culturas” en plural, cuya presencia múltiple asegura la vida. Esta postura 
sostiene, además, la imposibilidad de juzgar la superioridad de una cultura 
sobre otra en un determinado momento de la historia. Históricamente, y desde 
posturas éticas específicas, sí es posible hacer estos juicios de valor.  
• Y desde una concepción de que las culturas son estáticas y las identidades 
son fijas a una concepción de las culturas como vivas, dinámicas, adaptables 
y promotoras del cambio. Una de las principales fuentes de dinamismo de una 
cultura es el contacto con otras culturas, más aún si éste se da desde la base 
del respeto.  
La democracia  
A estas alturas, debe resultar evidente que un país multicultural que aspira a 
la democracia no puede lograrla plenamente si no transita de la 
multiculturalidad a la interculturalidad, porque: 
• La democracia supone pluralismo, porque no todos pensamos igual. El país 
se construye entre todos. El pluralismo no puede darse con asimetrías. Los 
estigmatizados, los sin voz, no encuentran maneras de defender lo propio. El 
pluralismo tampoco puede darse si hay quienes se sienten superiores, porque 
ellos no son capaces de escuchar a los demás ni de aprender de los otros 
diferentes.  
• La democracia supone respeto a otras visiones del mundo, a otras propuestas 
de solución de los problemas, a otras formas de vivir. La interculturalidad es 
eso justamente: respeto a las culturas diferentes.  
• La democracia encierra tolerancia al menos, si bien la valoración de lo 
diverso es lo deseable, pero implica respetar el derecho de cada grupo a 
defenderse, así como la creación de los espacios y las condiciones necesarias 
para realizar su vida respetando la de los demás.  
• Lo contrario de la tolerancia es el racismo; es lo que causa que haya quienes 
se sienten superiores. Es lo que explica, estructuralmente, que las culturas 
diferentes tengan menos o peores oportunidades (económicas, sociales, 
políticas…) y que ello se encuentre legitimado. El racismo se incrusta en las 
estructuras, en las leyes, en los reglamentos, en las formas ordinarias de operar 
y de relacionarse de instituciones y personas.  
• México es un país racista. El racismo en México es difícil de enfrentar, 
porque se encuentra naturalizado, no se reconoce como tal. De ahí la 
importancia de hablar de la necesidad de educar a todos, y no sólo a los 
miembros de las culturas minoritarias, en interculturalidad.  
• La democracia supone persecución de la justicia y, a la vez, es una manera 
de perseguirla. La justicia también es un punto de llegada, pues implica en sí 
misma la eliminación de asimetrías. Supone madurez ciudadana, ya que la 
participación en las decisiones, propia de una vida democrática, no puede 
reducirse a tomar en cuenta y defender sólo los intereses propios, sino sobre 
todo los de aquellos en situación de mayor desventaja (p. 5-6). 
 

 Ainda segundo a autora:  
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La interculturalidad, como concepto, no admite asimetrías. Asimetrías hay 
muchas: económicas, políticas y sociales. Todas ellas deben ser combatidas, 
pero como educadores nos corresponde combatir de modo directo las 
asimetrías propiamente educativas, que también existen (p.7). 
 

 É a partir desse entendimento de interculturalidade que a educação intercultural deve 

propor-se: 
• Ofrecer una educación de primera calidad a sus alumnos. Tratándose de la 
escuela de nivel básico, esto significa asegurar que todos los alumnos logren 
el pleno dominio de los objetivos nacionales. Las escuelas deben funcionar de 
manera tal que no se generen desigualdades o privilegios al interior de ella. La 
educación para los indígenas no puede seguirse restringiendo a lo básico. 
Tiene que proporcionarse en todos los niveles educativos, con esta misma 
exigencia de calidad.  
• Además, si se trata de grupos con una lengua propia, a los objetivos comunes 
se agrega el lograr un bilingüismo oral y escrito fluido en la lengua nacional 
y en la materna, y en los niveles superiores, el estudio de la lengua, la 
producción en ella, y el creciente uso público en espacios como los medios de 
comunicación, los documentos oficiales, los discursos gubernamentales y las 
clases universitarias.  
• Un elemento central de la educación intercultural para estos grupos es el 
conocimiento de su cultura. El objetivo es que lleguen a valorarla y a 
entenderse a sí mismos como creadores en y desde su cultura. El objetivo del 
dominio, oral y escrito, de la lengua materna adquiere desde este objetivo su 
pleno sentido, pues la lengua propia es la que permite nombrar la cultura 
propia. Se trata de despertar el orgullo de su identidad (idem. p. 9). 

 

É a partir desse entendimento que a educação intercultural aparece no cenário nacional 

mexicano, enquanto reivindicação dos povos indígenas, partindo do elemento social 

fundamental para esses povos, a língua. A principal demanda para os povos indígenas em 

relação à educação desenvolvida em seus territórios é a existência de professores bilíngues, que 

ensinem tanto o castellano, quanto a língua nativa (“tseltalero” em sua maioria, como também 

o ch’ol, tojolabal e tsotsil). 

 A pesar da exigência, organização e mobilização por parte desses sujeitos sociais, o 

Estado, ao longo do tempo, vem negligenciando a educação Intercultural, que teria como base 

a questão da escola bilíngue, a valorização da história, da cultura dos indígenas e o respeito à 

autonomia política desses territórios. 

 A questão da autonomia enquanto projeto político vem (re)configurar também, a 

questão da escola, pois é a partir do projeto de autonomia que a educação básica indígena, 

principalmente na região onde encontra-se territórios zapatistas, é redefinida (BARONET, 

2009). 
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 A apropriação da educação por parte dos indígenas, com objetivo de desenvolver uma 

educação intercultural que atenda suas demandas, faz parte do pleno exercício da autonomia 

política ampla, construindo um sistema educativo para além das modalidades oferecidas pelo 

Estado, ou seja, exigem o direito de regular, planejar e implementar seus sistemas educativos 

segundo seus projetos étnicos, opondo-se, assim, as políticas indigenistas e integracionista do 

Estado.   

 Sobre essas políticas indigenista desenvolvidas pelo Estado mexicano, ao longo do 

tempo, no setor de educação, Baronet (2009) afirma que: 
 

La política de educación “indígena”, de corte indigenista, se refiere al 
conjunto de estrategias y medidas de acción pública del Estado mexicano en 
materia escolar. La ideología y las prácticas oficiales han fluctuado al ritmo 
de la propia evolución del régimen posrevolucionario mexicano así como por 
la correlación de fuerzas entre el movimiento indígena y los distintos grupos 
de poder. Entre las décadas de los años veinte y sesenta, eminentes 
representantes de la antropología social (Manuel Gamio, Alfonso Caso y 
Gonzalo Aguirre Beltrán, entre otros), influyeron directamente tanto en la 
línea discursivacomo en la práctica institucional de la política oficial hacia los 
pueblos indios. Después del intento de generalizar una estrategia de 
incorporación (castellanización directa) y una de integración nacional 
(bilingüismo de transición) mediante la escolarización de los indios, el Estado 
no ha renunciado a su objetivo de separar los dispositivos escolares 
organizados para los mestizos, por un lado, y para los indios, por el otro. A 
partir de los años setenta, con la aparición de la antropología crítica (Bonfil 
Batalla et al., 1970) y los nacientes movimientos indígenas, se ha denunciado 
a la educación indígena, no sólo en México sino en muchos países 
latinoamericanos, como alienante y particularmente etnocida. Desde entonces, 
el área de la administración pública encargada de este sector en la SEP (la 
Dirección General de Educación Indígena –DGEI) no ha logrado generalizar 
la asignación de profesores bilingües en el conjunto de los poblados 
concernidos, y aún menos de acuerdo a las lenguas y variantes habladas por 
los alumnos (p. 14-15). 

 

 
A reivindicação dos povos indígenas de controlar a gestão das escolas em seus territórios 

comprova o carácter político da questão educativa. Neste campo social, o que está em jogo em 

meio as relações de forças que são postas aos indígenas pelas instituições dominantes parece 

ser o poder de criação, execução e avaliação, não somente dos planos e programas alternativos, 

como também da gestão da organização escolar em seu conjunto. 

 A apropriação da educação por parte dos povos indígenas e, consequentemente, o 

desenvolvimento de projetos políticos autônomos, politizam sua identidade étnica, sua língua e 

sua cultura, que são elementos primordiais que lhes permitem construir uma fronteira étnica e 

territorial (GROS, 2000). 
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 A luta por uma educação intercultural, mesmo tendo a questão bilíngue como principal 

reivindicação indígena, ultrapassa esse elemento, pois, na educação intercultural indígena, é 

fundamental que o professor além de ensinar tanto o castellano, quanto a língua nativa, tem que 

conhecer a cultura, a história, os direitos e as lutas indígenas, só assim permitirá a construção e 

desenvolvimento de uma educação voltada aos interesses dos povos indígenas.   

 Diante da reivindicação dos povos indígenas, o governo mexicano, em 2001, criou a 

Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe, vinculada a Secretaría de 

Educación Publica (SEP) que, segundo a própria SEP a Coordinación surgiu com dois 

objetivos, o primeiro de oferecer uma educação de qualidade com reconhecimento cultural e 

linguístico para a população indígena em todos os níveis educativos e proporcionar uma 

educação intercultural para toda a população. Já o segundo objetivo foi a “interculturalização” 

da educação básica a partir da criação de um Curriculum Intercultural (SEP, 2011). 

 Para tentar alcançar esses dois objetivos, a SEP realizou algumas ações, tais como: 
 

En la búsqueda del primero de estos objetivos, se trabajó en la actualización 
docente para la atención a población indígena en escuelas preescolares y 
primarias no indígenas; se estableció la asignatura de lengua y cultura 
indígena obligatoria para las secundarias ubicadas en regiones indígenas; se 
crearon bachilleratos interculturales y universidades interculturales; y se 
diseñó la licenciatura en Educación Primaria Intercultural y Bilingüe. Ya para 
el segundo objetivo, la producción de libros en lengua indígena o bilingües 
para las bibliotecas de aula y escolares de todas las escuelas del sistema; al 
desarrollo de programas de televisión sobre la diversidad cultural del país; a 
esfuerzos todavía aislados de interculturalización del currículo de los 
bachilleratos, así como de algunas universidades; y a un trabajo editorial 
importante sobre el tema (disponível em: http://eib.sep.gob.mx/cgeib/ ). 

 
 Analisando o desenvolvimento dessas medidas implementadas pela SEP, Schmelkes 

(2013) afirma que: 
 

Durante el sexenio 2007-2012 se siguió profundizando en la persecución de 
estos objetivos, pero con muchos menos recursos y apoyo por parte de las 
autoridades educativas de nivel superior, por lo que el proyecto de educación 
intercultural perdió impulso (p.12). 

 
 

 A pesar da criação da Coordinación pelo Estado mexicano, essa falta de impulso no 

desenvolvimento das medidas propostas por ela, mencionado por Schmelkes (2013), reafirma 

o cenário de desigualdade da educação dos povos indígenas exposto no início desse item, pois, 

não há interesse por parte dos governos de investir em uma política de educação que atenda e 

respeito a cultura e interesses dos indígenas mexicanos. 

http://eib.sep.gob.mx/cgeib/
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 Desenvolver uma educação baseada na interculturalidade, implica dar prioridade a 

atenção com qualidade e pertinência cultural e linguística dos povos indígenas, combatendo, 

assim, a grande desigualdade no sistema educativo mexicano. No entanto, para alcançar tal 

educação, é indispensável a participação dos povos indígenas na construção desse projeto 

educativo nacional. 

 Assim, para conquistar uma educação voltada para atender uma sociedade intercultural, 

como caso mexicano, é necessário construir um novo projeto de país, onde caibam diferentes 

visões de mundo, de vida e de futuro. Logo é na luta organizada entre os sujeitos históricos, 

tanto dos indígenas zapatistas, como dos camponeses sem-terra que a reivindicação e a 

construção de uma proposta educativa para além da dominante imposta pelo Estado.   

 
4.4 Educação e os Movimentos Sociais 

 A possibilidade de uma educação construída e desenvolvida pelos movimentos sociais 

surge a partir da própria reestruturação dessas organizações sociais que, principalmente a partir 

da década de 1990 e em resposta a então conjuntura política social e econômica do 

neoliberalismo, expandem suas pautas de reivindicações, que no caso dos movimentos do 

campo, exigem questões para além da posse da terra. 

 Partindo do entendimento de que para construir um território, que tenha como base 

relações sociais que enfrentem as relações hegemônicas do capital, os movimentos sociais 

desenvolvem práticas que possibilitam a apropriação e manutenção do mesmo e é nesse sentido, 

que a educação e a escola são consideradas instrumentos de reprodução social dos sujeitos do 

campo e inseridas na organicidade dos movimentos socais. 

Nesse sentido, a educação vivenciada pelos movimentos sociais, segundo Batista 

(2004), caracteriza-se por ser um processo de produção, apropriação e partilha de 

conhecimentos sobre a realidade social, política, econômica, cultural e ontológica. É com essa 

perspectiva que surge a necessidade de compreender a dimensão educativa dos movimentos 

sociais para se pensar um novo modelo societário, ou seja, que toda reflexão educativa tenha 

como centralidade a própria luta dos sujeitos do campo, denunciando, assim, as contradições, 

desigualdades e os processos sociais vigentes.  

 Os movimentos sociais são fontes e agências de produção de saber. O contexto escolar 

é um importante espaço para participação na educação. A participação na escola gera 

aprendizado político para a participação na sociedade em geral. Partindo desse entendimento é 
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que tanto o MST e o EZLN atuam na construção de um cotidiano escolar para desenvolver um 

aprendizado político o qual os estudantes construam uma nova perspectiva de mundo.  

 A educação desenvolvida nas escolas dos movimentos sociais tem como principal 

objetivo o despertar crítico dos educandos, a análise social fundada na totalidade, onde 

aprendem a entender-se como sujeitos sociais, construtores de saberes que buscam a superação 

da ideologia da classe dominante, buscando, assim, a conquista de uma nova sociabilidade. 

Pois, de acordo com Mészáros (2005): 
 

A nossa tarefa educacional é, simultaneamente, a tarefa de uma transformação 
social, ampla e emancipadora. Nenhuma das duas pode ser posta à frente da 
outra. Elas são inseparáveis. A transformação social emancipadora radical 
requerida é inconcebível sem uma concreta e ativa contribuição da educação 
no seu sentido amplo... (p.76). 

 

 Para uma mudança societária, de acordo com a afirmativa do autor, é necessária realizar 

transformações simultâneas, conjuntas, e uma ruptura no modelo educacional, no cotidiano 

escolar se faz fundamental para tal mudança e é nesse sentido, no entendimento da 

funcionalidade da escola na transformação social que o MST e o EZLN desenvolvem, como 

vimos no capítulo anterior, seus sistemas educativos, seus princípios pedagógicos. 

Arroyo (2003), fortalece tal entendimento sobre o papel da educação nos movimentos 

sociais afirmando que os setores populares enquanto educandos são vistos como sujeitos da 

produção do saber, e não apenas como receptores de saber, contraposto ao educador que 

transmite conteúdos. (p.18). 

 Os movimentos sociais compreendem a educação como um instrumento de 

questionamento, pois problematizam os significados buscando a historicidade dos fenômenos 

sociais que estruturam e são constituintes do modo de ser em sociedade. Ela é propositiva 

porque não somente interpreta o existente, descrevendo o que é, mas é provocativa da 

imaginação superadora das relações existentes. Desta forma, a pedagogia da cooperação é 

geradora da contra hegemonia, isto é, de uma cultura de convivialidade negadora do trabalho 

explorado, da política dominadora, da educação bancária, da cultura unidimensional, da 

epistemologia linear, da economia mercantilista, da subjetividade passiva. A contra-hegemonia 

é a afirmação de processos societários que traduzem e produzem valores como a cooperação e 

solidariedade (ZART e GITAHY, 2010). 

 No caso dos movimentos aqui analisados, o MST e o EZLN, constatamos semelhanças 

nos princípios que norteiam a educação construída em seus territórios, tais como: respeitar a 

forma de aprender dos educando, em seus diferentes níveis; ensinar a partir das necessidades e 

interesses; utilizar do processo educativo para que os educandos se apropriem da sua história; 
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evidenciar, no processo educativo, a história das lutas e conquistas dos movimentos; encarar a 

educação e a escola como instrumento político e de resistência. 

 Os movimentos sociais concebem a educação, segundo Arroyo e Fernandes (1999), no 

terreno dos direitos, levando a vinculação da educação com a saúde, cooperação, justiça, 

cidadania. O direito coloca a educação no terreno dos grandes valores da vida e da formação 

humana. 

 A partir das lutas e conquistas territoriais os movimentos sociais do campo veem 

construindo sujeitos, camponeses e indígenas, com outras concepções de mundo, para além das 

ideias hegemônicas, e, consequentemente, as escolas que assistem esses sujeitos, devem 

acompanhar esse movimento histórico, atender as suas necessidades, as suas demandas sociais, 

valorizando a história e mobilizações desses movimentos sociais.  

 Sobre esse papel da escola em relação aos sujeitos históricos, Arroyo e Fernandes 

(1999), afirmam que: 
 

A escola tem de se propor tratar o homem, a mulher, a criança, o jovem do 
campo como sujeitos de direitos. Como sujeitos de história, de lutas, como 
sujeitos de intervenção, como alguém que constrói, que está participando de 
um projeto social, por isso a escola tem que levar em conta a história de cada 
educando e das lutas do campo (p.19).  

 

 As escolas inseridas nos territórios conquistados pelos movimentos sociais, no caso do 

MST e do EZLN, são mais um espaço de aprendizagem desses sujeitos. Os processos 

educativos, reforçando a ideia do caráter pedagógico dos movimentos, acontecem 

fundamentalmente nos âmbitos dessas organizações, nas suas lutas, no trabalho, na produção, 

na família, no cotidiano. Assim, o papel da escola, ainda segundo os autores, é interpretar esses 

processos educativos em um projeto pedagógico, organizar o conhecimento, socializar o saber 

e a cultura historicamente produzidos, dar instrumentos científicos-técnicos, para interpretar e 

intervir na realidade, na produção da sociedade. 

 Um elemento fundamental para as escolas inseridas nos territórios dos movimentos 

sociais é o reconhecimento das matrizes culturais desses sujeitos, em especial os do campo. 

Sendo a relação com a terra uma matriz fundamental para os sujeitos do campo, a escola tem 

que aprender e respeitá-la, tem que entender o tempo, o espaço, a relação com a natureza desses 

sujeitos para poder construir e desenvolver uma educação que respeite essa matriz cultural. 

 Outro elemento importante para a educação dos movimentos sociais, como vimos no 

capítulo anterior, é o entendimento de coletividade, onde o coletivo é o grande sujeito da luta e 

mobilização, como também um agente educativo. Logo, a educação desenvolvida nas escolas 
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dos movimentos sociais busca desenvolver esse entendimento, superando o ensinamento das 

escolas tradicionais do capital que prega o individualismo e concorrência entre as pessoas. 

 Nesse sentido, a partir da construção do entendimento e prática da coletividade 

desenvolvido na escola, os educandos aprendem que a retribuição à comunidade onde vive, a 

aplicação de todo conhecimento construído na escola, é parte integrante de todo o processo de 

ensino-aprendizagem. Pois como afirma um dos promotores da educação zapatista: 
 

Aqui nós construímos uma prática de que o que é mais importante para o aluno 
é ele aplicar todo seu conhecimento aqui no Caracol, ou seja, é uma forma de 
manter nosso território autônomo, dependendo de nossa gente, dos nossos 
conhecimentos, seja nas mais diferentes áreas que atuamos aqui dentro, na 
saúde, na produção ou até mesmo na educação sendo um dos promotores 
(Entrevista realizada em trabalho de campo, 27/07/2015).  

 
 Para que a escola e a educação desenvolvida nestes territórios atendam os objetivos dos 

movimentos sociais, é preciso entender que a escola não é apenas um lugar de ensino, e que 

método de educação não é igual a método de ensino (CALDART, 2005). Assim é preciso 

planejar estratégias pedagógicas diversas que comunguem com as práticas dos movimentos 

sociais. 

 Em ambos os movimentos aqui estudados, encontramos propostas educacionais que 

buscam atender seus interesses, com objetivo principal da formação humana, passando, 

necessariamente, pela formação política dos educandos, onde no EZLN, baseia-se na luta pela 

autonomia e no MST na politização do cotidiano das famílias sem-terra que somam a luta maior 

do movimento por um país sem latifúndios. 

 Assim, a educação desenvolvida pelos movimentos sociais vem sendo considerada 

como instrumento de luta dos sujeitos que (re)configuram o espaço, que lutam pela construção 

de uma nova sociabilidade a partir da conquista de territórios. Uma educação pautada pelos 

interesses coletivos, construída a partir dos próprios sujeitos que compõem os movimentos, 

uma educação que busca a autonomia, a formação política, uma nova relação com a natureza, 

com o outro, ou seja, uma educação voltada para romper com a ideologia hegemônica, mais um 

espaço inteiramente interligado aos princípios políticos dos movimentos sociais. 

  

4.4.1 A educação do EZLN e do MST: uma questão de autonomia? 

As políticas e programas governamentais implementadas, tanto no Brasil, quanto no 

México, não solucionam o abismo educacional existente entre a educação urbana e a rural e 

indígena, muito menos, atendem as demandas e necessidades dos camponeses e indígenas, pois 

o modelo educativo implantando nessas escolas pelo Estado, atende um interesse político muito 
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claro, o de desarticular todo conhecimento gerado por esses sujeitos ao longo de sua história de 

mobilização e luta. 

Partimos do princípio de que a educação proposta tanto pelo EZLN, quanto pelo MST, 

reflete suas respectivas ideologias e suas lutas contra a hegemonia do capital expondo, assim, 

as contradições do sistema capitalista de produção. Segundo Mendes (2003) os dois 

movimentos possuem diferentes projetos pedagógicos e se colocam como contraposição ao 

projeto norteador das políticas internacionais portadoras de uma unicidade que se confronta 

com a destes movimentos que, coerentemente contraditório, manifesta-se em sua diversidade 

cultural, expressão da própria base social que possibilita sua emergência.   

Os dois movimentos possuem práticas políticas distintas, onde o MST luta por 

conquistas de políticas públicas e por direitos constitucionais, exigindo que o Estado assuma, 

por exemplo, a execução, financiamento, operacionalização e reconhecimento das escolas em 

áreas de assentamento. Já o EZLN, em sua luta pela autonomia territorial, exige que o Estado 

mexicano reconheça sua autonomia indígena, assim, a educação desenvolvida nos territórios 

autônomos zapatistas, é uma educação planejada, desenvolvida e executada por esses sujeitos. 

É nesse entendimento entre qual é o papel e responsabilidade do Estado, no caso, qual 

a responsabilidade do Estado para com a educação em seus respectivos territórios que o MST 

e o EZLN se diferenciam. 

Assim, a questão da autonomia é a chave para entender a dinâmica e luta do zapatismo, 

como também diferenciá-lo, em suas práticas, do MST. Em entrevista, o representante da Junta 

de Buen Gobierno (JBG), do Caracol Oventic, nos fala sobre a importância da autonomia para 

o EZLN: 
 

Se falamos de autonomia, devemos ter tudo: nosso território, educação 
própria, nossa saúde, administrar nossos recursos, etc... Então, nós pensamos 
que as comunidades devem ter seu próprio governo, para isso estamos 
nomeando as Juntas de Buen Gobierno nos Caracoles (Trabalho de Campo, 
27/08/2015). 

 
 Ainda sobre o entendimento da autonomia para os zapatistas, o mesmo segue: 
 

A autonomia para nós indígenas têm raízes profundas em seu sentido único da 
história, que se baseia em uma consciência de formar parte integral de algo, 
mas além de nós mesmos, algo ordenado pelos nossos ancestrais, e que, no 
entanto, depende das ações e interações diárias dos indivíduos. A autonomia 
tem sido uma prática que sempre temos tido em nosso povo, que tem existido 
de maneira clandestina, porém já no queremos que seja assim (Trabalho de 
Campo, 27/07/2015). 
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 A partir das falas acima, podemos considerar que os zapatistas possuem na autonomia 

seu projeto político mais importante, já que sua grande bandeira de luta é o reconhecimento da 

autonomia indígena, e como colocou o representante, citado em linhas anteriores, “falar de 

autonomia é falar de ter tudo: território, educação, saúde e administração de recursos [...] ter 

seu próprio governo”. Assim, os serviços de educação zapatista são redefinidos a partir do 

surgimento da questão da autonomia política e suas demandas.    

Sobre o entendimento de autonomia enquanto projeto político, Rodrigues e Tramontani 

Ramos (2010) afirma que: 
 

A autonomia se apresenta como um projeto político que se contrapõe à 
heteronomia e a qualquer tipo de poder social de caráter transcendental. Uma 
sociedade autônoma é caracterizada pelo exercício do poder autônomo, ou 
seja, que busca aumentar a capacidade de agir e de exercer poder de um 
indivíduo e da coletividade através da possibilidade concreta de participação 
na instituição das leis. Isso implica em um combate às heteronomias 
societárias que impõem restrições à livre participação política e afirmação da 
singularidade do indivíduo. Nesse sentido, uma sociedade autônoma é aquela 
que combate qualquer tipo de relação de poder que possa excluir, subordinar 
e oprimir seus membros. Logo, relações de poder heterônomas como a 
exploração de classe, o machismo, a homofobia e o racismo, por exemplo, 
devem ser combatidos. Além disso, uma sociedade basicamente autônoma se 
contrapõe ao exercício heterônomo do poder político, uma vez que a 
autonomia pressupõe a igualdade nas condições no processo de participação 
da instituição das leis, que em uma sociedade heterônoma é caracterizado pela 
alienação ou subtração da capacidade de agir e exercer o poder da coletividade 
por uma minoria seja em uma democracia representativa (os representantes 
subtraem o poder de agir da coletividade), em uma ditadura ou em uma 
oligarquia. Uma vez que é fundada pelas relações de poder entre os homens, 
dotados de capacidade de reflexão e informações em um ambiente que 
favorece o debate, ou seja, no socius, a autonomia assume um caráter 
imanente, em oposição ao caráter transcendental de determinadas estruturas 
que justificam ou legitimam as leis e as sociedades instituídas. Em outras 
palavras: em uma sociedade autônoma as leis são instituídas de forma 
imanente ao socius e, portanto, não são legitimadas ou instituídas por nenhum 
tipo de estrutura fora ou acima da sociedade, como Deus, o Déspota, o Partido 
Único, Tradições Imutáveis, o Estado (p. 04-05). 

 
 

 Ainda segundo os autores: 
 

Em última análise, uma sociedade autônoma é essencialmente anti-estatal e 
anti capitalista, uma vez que busca a autogestão integral da sociedade, em 
todos os seus aspectos: políticos, econômicos, culturais. Isso implica na crítica 
radical ao aparelho de Estado (sua dinâmica e funcionalidade social) e da 
propriedade privada, como fundamentos de uma ordem essencialmente 
heterônoma, logo, incapaz de promover o aumento da autonomia individual e 
coletiva (p. 08).  
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 A construção dos territórios autônomos zapatistas, por exemplo, enquadra-se nesse 

entendimento de autonomia apresentados pelos autores supracitados, pois, vêm desenvolvendo 

práticas territoriais autônomas, para além do Estado, gerenciando, em nosso caso de interesse, 

a escola e a educação. 

 Podemos afirmar tal assertiva a partir da análise feita por Baronet (2009) sobre a posição 

autônoma dos indígenas em relação a autonomia territorial e escolar: 
 

“Ya no nos van a venir a mandar en nuestras escuelas” Esta frase 
pronunciada en entrevista (marzo de 2006) por un dirigente político tseltal de 
la Selva Lacandona en el estado de Chiapas, en México, ilustra claramente el 
cambio radical de la política escolar que han impulsado los municipios 
autónomos zapatistas de esta región. Desde hace cerca de diez años, en efecto, 
la conjunción de diversos processos políticos y estrategias étnicas ha 
permitido la emergencia de redes de escuelas autogestionadas. Estos procesos 
desembocaron en la toma de control de la gestión administrativa y pedagógica 
de la educación básica. A partir de sus propias reglas y recursos, las familias 
que conforman las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional (EZLN), definen los contornos y los contenidos de las políticas 
locales de escolarización sui generis que no responden a los dictados por la 
Secretaría de Educación Pública (SEP). Así, la demanda de autonomía 
indígena en la educación básica está alimentada por el movimiento social y 
cultural de comunidades campesinas donde el analfabetismo engloba a cerca 
del 40% de la población hablante del tseltal (p.7). 

  

Em relação a importância dessa auto-gestão das escolas e sua importância para a 

manutenção dos territórios zapatistas, o representante da JBG, do Caracol Oventic, nos afirma: 
 

Para nós é uma coisa natural, seria impossível manter nossa autonomia sem 
auto-gestão das nossas escolas. É impossível imaginar todos nós indígenas, 
lutando por uma autonomia de nossos territórios e a escola ser administrada 
pelo Mal Governo (Estado), eles viriam aqui e iam ensinar toda a nossa 
história errada, iam ensinas aos nossos filhos a história oficial do Mal 
Governos, com seus interesses, seus livros e seus professores, seria como ter 
nosso assassino em nossa casa (Entrevista realizada em Trabalho de Campo, 
27/07/2015).  

  

 Segundo Baronet (2009), “La lucha por la autonomía en la educación de los pueblos 

indígenas es primordial en las estrategias sociales de defensa del territorio, la afirmación 

cultural y el fortalecimiento del poder de gestión de las familias implicadas” (p.6). 



223 
  

 

 Vele ressaltar aqui que a auto-gestão do sistema educativo dos municípios 

constitucionais, como também os zapatistas91, é garantido pela constituição mexicana em seu 

Art. 3, como também pela Lei Geral de Educação em seu Art. 15, no entanto, a prestação de 

serviços educativos públicos por essas instancias não aparecem na agenda política nacional 

mexicana (Idem).  

Em relação à autonomia na educação do MST, um dos representantes do setor de 

educação do movimento, em discurso no VI Congresso Nacional do MST, em Brasília, afirmou 

que: 
 

A nossa autonomia é termos a liberdade de exigir do governo o que é nosso 
por direito. O acesso à educação é um direito constitucional e temos que exigir 
que se cumpra, essa é a nossa autonomia, a autonomia de mobilização, da 
organização e da luta por nosso direito (Trabalho de Campo, Fevereiro, 2014).  

 

 Segundo a representante do setor de educação do MST, no estado de Pernambuco, “a 

questão da educação nos assentamentos rurais é um direito constitucional garantido e um dever 

do Estado de implementá-la” (Entrevista realizada em Trabalho de Campo, 13/05/2014). 

 Ao ser questionado sobre o modelo de educação implementado na escola dos 

assentamentos, o entrevistado baseia-se na questão da adequação dos currículos à realidade 

local, garantida na Lei de Diretrizes de Base, de 1996. 

 Nesse sentido, o MST e a educação desenvolvida nas escolas dos assentamentos rurais 

de reforma agrária, baseiam-se, fundamentalmente, nos direitos constitucionais e leis 

desenvolvidas pelo Estado para garantir a implementação da escola e o desenvolvimento da 

educação em seus territórios. 

Como podemos observar, o entendimento de autonomia dos dois movimentos é distinto, 

enquanto que o EZLN, baseia-se na autonomia territorial como projeto político, o MST baseia-

se nas reivindicações ao Estado por acesso à direitos.  

 No entanto, independentemente da importância que a autonomia existe na organização 

e luta dos movimentos sociais em questão, a estruturação de uma educação que seja voltada 

para os interesses e reprodução dos sujeitos sociais, os campesinos e os indígenas, é o que 

aproxima o MST e o EZLN, pois ambos estruturam sistemas educativos próprios com objetivo 

de fortalecimento da luta cotidiana.   

                                                            
91 Este reconhecido a partir do acordo de San Andrés, firmado entre o Estado mexicano e o movimento zapatista, 
em 16 de fevereiro de 1996. Sobre mais detalhes ver: 
http://zedillo.presidencia.gob.mx/pages/chiapas/docs/sanandres.html  

http://zedillo.presidencia.gob.mx/pages/chiapas/docs/sanandres.html
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Uma política de educação autônoma é possível na medida em que os principais sujeitos 

educativos não assumam diretamente as funções de intermediação entre a comunidade étnica e 

o Estado nacional. Em contrapartida, estão intervindo no espaço social regional como 

intermediários civis entre a comunidade e a instância política da que eles dependem, ou seja, os 

MAREZ. Podemos afirmar que uma apropriação coletiva e profunda da escola não é possível 

na medida em que o Estado instrumentaliza a educação com fins de dominação política, 

económica e cultural. 

  Podemos considerar como um elemento importante na construção das propostas de uma 

educação dos movimentos em questão a tentativa de superar o discurso elaborado e defendido 

pelo Programa de Promoção e Reforma Educativa na América Latina (PREAL)92, que tem em 

sua essência o caráter economicista da educação, relacionando-a apenas com a produtividade e 

a competitividade, o que impossibilita que a educação tenha uma relação próxima com as 

questões sociais estabelecidas a partir da própria contradição gerada pelo capital.  

Concomitantemente ao próprio desenvolvimento dos movimentos houve uma 

preocupação na formação dos camponeses e indígenas e a necessidade de criar espaços de 

sociabilidades culturais, educacionais etc. com o objetivo de fortalecer a luta e resistência 

desses sujeitos sociais. Assim, a educação passou a ser um dos instrumentos de luta mais 

importantes dos movimentos sociais, pois, passou a interferir de forma direta, no processo de 

conscientização dos camponeses/indígenas.    

É com essa perspectiva que o EZLN cria o Sistema Educativo Rebelde Autônomo de 

Chiapas (SERAZ), os zapatistas, além do SERAZ, também possuem em sua organização 

educativa o Conselho Geral de Educação, que tem por objetivo principal orientar os programas 

estudados nas escolas autônomas zapatistas. Vale destacar que o programa de ensino das escolas 

autônomas zapatistas não se vincula com a política oficial do Estado mexicano da educação. 

Outro ponto de destaque é que, de acordo com o Subcomandante Insurgente Marcos (2003), 

nas terras em que não havia escolas, e muito menos professores, os Conselhos Autônomos, com 

o apoio das "sociedades civis", construíram escolas, capacitaram promotores de educação e, em 

alguns casos, até criaram seus próprios conteúdos educativos e pedagógicos. Manuais de 

                                                            
92 Segundo Werlang e Viriato (2012, p.11), o PREAL, criado em 1996, aprovado pelos ministros de Educação de 
várias nações (Brasil, Argentina, Bolívia, Colômbia, Costa Rica, Chile, México, Uruguai) entre elas, o Brasil, em 
novembro de 2002, na cidade de Havana, em Cuba, e previsto para terminar em 2015, é financiado pelo Banco de 
Interamericano de Desenvolvimento (BID) e pela UNESCO. Conforme destaca Santos (2006, p. 2): O PREAL, 
fundado em 1996 e sediado no Chile, é codirigido pelo Diálogo Interamericano, financiado pela Agência dos 
Estados Unidos para o desenvolvimento Econômico (USAID), pelo BID e, frequentemente, realiza trabalhos de 
pesquisa sob encomenda para o Banco Mundial e/ ou com financiamento deste organismo, além de contar com o 
apoio do GE (Fundação General Electric) e outros doadores. 
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alfabetização e livros de texto são preparados pelos "comitês de educação" e por promotores, 

acompanhados pelas "sociedades civis" que entendem destes assuntos.   

Assim como no EZLN, o MST tenta construir um projeto educacional diferenciado, 

possui uma estrutura organizativa de educação, ou seja, um Setor de Educação, o qual já 

conseguiu envolver mais de 38 mil estudantes e aproximadamente 1500 professores 

(MENDES, 2003). A organização do Setor de Educação do MST se dá pelo Coletivo Nacional 

de Educação. Partindo das demandas se discute qual será a linha de ação e quais serão os 

encaminhamentos, sendo que essas discussões ocorrem pelo menos três vezes durante o ano. 

É no sentido de superar a política de reprodução das relações do capital e da sua 

hegemonia que os projetos das escolas dos movimentos se inserem na perspectiva de buscar os 

direitos dos indígenas e dos camponeses. A educação é vista como uma forma de 

conscientização popular e mais do que isso, meio para a construção de novas formas de relações 

sociais (MENDES, 2003). 

Experiências de uma prática educativa diferenciada para além da reprodução das 

relações de produção hegemônicas, como é o caso do EZLN e do MST representam um campo 

de possibilidades de contra hegemonia.  Podemos afirmar que os processos educacionais e os 

processos sociais mais abrangentes de reprodução estão intimamente ligados (MÉSZÁROS, 

2008). Assim, compreender a educação como algo isento às relações sociais significa 

neutralizar a educação. Se a política é algo inerente às relações sociais, se torna inviável 

compreender a educação fora do seu contexto social. É necessário analisá-la como algo que é 

influenciado e que também influencia; como determinada e determinante social (ORSO, 2008).   

Os movimentos sociais aqui relacionados levantam um debate, colocando-o na prática 

a função social da educação e da escola. Percebemos que há uma questão mais ampla, que é a 

visão desses movimentos sobre o papel das comunidades, acampamentos e assentamentos, 

assim, como o que a educação deve gerar nesses espaços, ou seja, sua finalidade ou sua filosofia 

de ação.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com o objetivo de analisar a dimensão educativa dos movimentos sociais do campo na 

América Latina, destacando o EZLN e o MST, trazendo a realidade concreta de suas 

experiências educativas materializadas nas escolas de seus territórios conquistados através da 

organização e luta dos indígenas e camponeses é que desenvolvemos a nossa tese. 

A partir da análise da formação sócio-espacial da América Latina desde o 

desenvolvimento geográfico desigual, primeiro capítulo da tese, o que subsidiou o 

entendimento da questão agrária regional partindo da conflitualidade entre as classes sociais, é 

que apresentamos o conflito histórico que pressupõe a existência dos movimentos sociais 

analisados.   

Podemos destacar, a partir das considerações sobre a formação do espaço latino-

americano, três alicerces que contribuiu para tal, são eles: 1) o primário exportador gerenciado 

por uma oligarquia apoiada por um estado liberal e, consequentemente excludente; 2) a 

substituição de importações, caracterizada pela ascensão de uma oligarquia industrial e urbana 

em detrimento do poder político das oligarquias rurais, que com o apoio do então Estado 

denominado populista houve a expansão tanto do poder político, quanto econômico dessa nova 

classe dominante. A ideia de desenvolvimento da América Latina foi associada a noção de 

progresso a uma sucessão de mudanças que iam do “rural” ao “urbano”, da agricultura a 

indústria, do tradicional ao moderno, do atrasado ao prospero; 3) a internacionalização dos 

mercados nacionais voltava-se para os estratos sociais de mais alta renda, ocorrendo uma 

reconcentração da riqueza e marginalização do povo. Esse período é marcado pela forte 

repressão às mobilizações populares o que culminou nos Estados autoritários, como as ditaduras 

militares. 

Com a chegada das últimas décadas do século XX, implementou-se, nos Estados da 

América Latina a política neoliberal baseada em ações articuladas como, liberalização, 

privatização, desregulamentação, desestatização, ou seja, no desmantelamento do Estado, o 

qual, cada vez mais, tem o seu papel reduzido na economia, essa ficando a mercê da 

dependência das leis de mercado, transformando-se em mero instrumento dos interesses dos 

setores dominantes. Essas ações visam dominantemente desfazer o que é feito, destruir usando 

a força do poder político-estatal, tudo para favorecer as forças econômicas dominantes. As 

políticas neoliberais se implantaram de forma decisiva em instituições multilaterais. 

Podemos afirmar que a política neoliberal tem influenciado as práticas cotidianas e as 

expectativas dos sujeitos, inclusive, introduzir-se nos discursos, de pretensões, alternativas e/ou 
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contrárias, ou seja, o discurso da total liberdade do indivíduo, da sua capacidade de alcançar 

méritos a partir de seu esforço, como também, a negação do Estado, fazem parte, cada vez mais 

presente, dos debates de organizações que reivindicam mudanças nos governos. 

Com as políticas neoliberais na região, houve transformações estruturais na política 

agrária, quando o fortalecimento do agronegócio e de grandes redes estrangeiras de industrias 

agroalimentares se instalaram, fazendo com que a produção agrícola fique subordinada ao 

mercado global, desmantelando a produção e a lógica produtiva local. A partir desse cenário no 

campo latino-americano, a partir dos ditames dos complexos empresariais agroindustriais, 

gerou-se diversas questões no agrário regional. 

A figura do Estado, na América Latina, como não poderia deixar de ser, se torna 

responsável pelos conflitos gerados na região, onde tais conflitos eram e ainda são, as respostas 

dos povos oprimidos diante políticas que visam o interesse do capital, o que caracteriza a 

história latino-americana como uma história marcada por revoltas populares na luta, 

principalmente, contra a expropriação de terras. 

Após a análise da formação espacial latino-americana partimos para compreender a 

emergência dos movimentos sociais na região, destacando o movimento indígena e o camponês. 

A perspectiva teórica para tal análise foi a luta de classes, ou seja, a categoria classe social é a 

centralidade na concepção dos movimentos sociais enquanto sujeitos que lutam e conquistam 

seus territórios, confrontando-se com o espaço do capital. 

Logo, o EZLN e o MST, compõem o rol dos sujeitos que reivindicam a desarticulação 

da lógica capitalista no campo latino-americano desde a construção de suas territorialidades e 

no enfrentamento às políticas neoliberais impostas pelos Estados.   

Consideramos que as causas que fizeram surgir os movimentos sociais latino-

americanos são múltiplas, no entanto, podemos destacar, que no caso dos nossos sujeitos, o 

EZLN e o MST, o desenvolvimento da política neoliberal e seus rebatimentos nos países da 

América Latina, em especial no México e no Brasil, foi um fator decisivo para a emergência 

desses movimentos. 

Dentre as críticas feitas ao capitalismo neoliberal, os movimentos denunciam os tratados 

de livre comércio e a ingerência dos organismos multilaterais sobre as políticas governamentais, 

além disso, eles declaram-se anti-imperialistas, defendem Estados plurinacionais que 

reconheçam sua autodeterminação e seus direitos coletivos, demandam a participação em 

assembleias constituintes, cujos representantes não seriam escolhidos via partidos ou eleições 

tradicionais. Assim, os movimentos latino-americanos se originam ou se amplificam num 

contexto de crise do capital, no seio de sistemas políticos excludentes e de degeneração de 
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instituições políticas tradicionais, partidos e sindicatos marcados pela corrupção, por práticas 

autoritárias e pela incapacidade de representar as demandas sociais que emergem nesse novo 

contexto histórico e pela própria mudança no mundo do trabalho. 

Após análise das diferentes teorias para se entender os movimentos sociais, enquanto 

categoria analítica, consideramos que é a partir da centralidade do trabalho, desde do conflito 

entre capital x trabalho que chegamos a compreender os movimentos sociais enquanto 

dimensão da luta de classe, no nosso caso específico, da luta de classes no campo. 

Ao longo da investigação evidenciamos a necessidade de analisar a dimensão educativa 

dos movimentos sociais do campo na América Latina e o papel da construção de uma educação, 

materializada na escola, a partir de um cotidiano escolar específico, na luta desses sujeitos 

históricos, o indígena zapatista e o camponês sem-terra na construção de suas territorialidades 

e como alternativa ao modelo capitalista implementado no campo. Assim, após definirmos 

como entender, teoricamente, os movimentos sociais, partimos para análise de suas dimensões 

educativas, do EZLN e MST, capítulo três. 

Neste terceiro capítulo analisamos a luta dos dois movimentos em questão desde sua 

dimensão educativa, as suas conquistas territoriais e seus processos de formação. Aqui 

compreendemos a ação desses movimentos sociais a partir da materialização não só dos seus 

territórios, mas da materialização das suas experiências educativas com a implementadas das 

escolas, seja nos caracoles zapatistas, seja nos assentamentos de reforma agrária dos sem-terra. 

A partir dessa análise, especialmente a partir dos trabalhos de campo, é que 

consideramos que ambos movimentos compreendem a educação como um instrumento de luta 

na conquista e reprodução das suas territorialidades.   

É no sentido da disputa política que as escolas dos territórios conquistados pelos 

movimentos sociais, em especial o EZLN e o MST, transformam-se em instrumentos de luta e 

reprodução social desses sujeitos, pois, ao conquistarem tal espaço, há possibilidade de 

desenvolver políticas e construir aprendizagens voltados para os interesses e necessidades dos 

sujeitos do campo, com intencionalidades de construir uma sociabilidade distinta daquela que 

é posta como hegemônica para seus respectivos países. 

A luta do EZLN e do MST pela construção de uma educação que respeite suas condições 

de sujeitos que lutam e atenda suas demandas têm se tornado uma bandeira de reivindicativa a 

partir do entendimento de que é através do processo educativo, voltado para a compreensão do 

cotidiano e das relações sociais existentes no campo que a tomada de consciência de classe é 

tomada e que, é através dela que os eles podem chegar a sua hegemonia, conquistando assim, 

um novo modelo societário para além do capital. 
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Após analisar a materialização da dimensão educativa dos movimentos, partimos, no 

quarto e último capítulo, para a compreensão da própria educação na centralidade do conflito 

de classe, já que, todo desenvolvimento da pesquisa foi centrado na conflitualidade social e na 

relação capital x trabalho, a educação, enquanto constructo social, adentra nesse tipo de análise. 

A escola por mais que seja escola, é uma ação, uma instituição coerciva, é uma 

ferramenta de imposição do Estado, onde passa a desvalorização dos saberes não escolares e a 

disposição da possibilidade dos sujeitos aprenderem por si mesmos, o que faz parte do processo 

de colonialidade e destruição da identidade camponesa e indígena. 

É a partir da realidade imposta pelo Estado, juntamente com a classe dominante, para a 

educação nas áreas rurais, cada vez mais distante das necessidades e interesses dos camponeses 

e indígenas que estes sujeitos históricos, a partir da organização em movimentos sociais, que 

passam a reivindicar, desenvolver e construir uma educação que vai de encontro com a 

implementada pela força hegemônica do capital. Só com uma subversão da ordem social poderá 

superar as condições de dominação e por conseguinte a situação e objetivos da educação. 

Nesse sentido, as escolas são reapropriadas a nível comunitário resultante da 

mobilização dos sujeitos tornando possível a apropriação do cotidiano escolar. Consideradas 

como próprias, como patrimônios coletivos, seja dos zapatistas, seja dos sem-terra, essas 

escolas passam a representar as mais diversas territorialidades de ambos os movimentos. 

Encontramos nas propostas dos dois movimentos a identificação e a valorização da 

classe social a que pertence, tendo como base a terra para os sem-terra e a questão indígena no 

caso dos zapatistas. 

Após o “término” da tese, não pretendemos responder todas as demandas que envolvem 

a questão da luta dos movimentos sociais na América Latina, mesmo em sua dimensão 

educativa, pois compreendemos que a deficiência em conseguir esgotar uma das diversas 

facetas que compreendem a luta de classes no campo, em uma pesquisa de qualquer nível, é 

impossível. Agravando a dificuldade de “solucionar” o problema, consideramos o risco de se 

pesquisar algo tão dinâmico, como são os movimentos sociais. 

Tal dinamismo é exemplificado na nova guinada da atuação política do EZLN em sua 

relação com o Estado mexicano e a política tradicional que, em 14 de outubro de 2016, menos 

de dois meses do ponto final deste texto, o movimento apresenta uma candidata indígena às 

eleições presidenciais de 2018 no México. Essa iniciativa muda toda a análise sobre este 

movimento e das teorias apresentadas até aqui baseadas em “mudar o mundo sem tomar o 

poder”. 
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Impossibilitado de qualquer análise, devido ao pouco tempo do anúncio, trouxemos esse 

fato para mostrar as possibilidades de pesquisa que se apresentam a partir de agora, como 

também, para reforçar a dificuldade de se analisar um movimento em movimento.   

No entanto, a tese assume pretensões de contribuir em levantar debates acerca da luta 

dos movimentos sociais do campo na América Latina, particularmente em uma das dimensões 

da luta desses sujeitos históricos, a educação. Pois, é na práxis revolucionária, no processo da 

luta cotidiana e na construção de territorialidades que os movimentos sociais latino-americanos 

reescrevem sua história, possibilitando desenhar o caminho da resistência dos povos oprimidos, 

(re)configurando o espaço, marcando uma interrupção na contínua história da classe dominante 

e criando uma brecha na hegemonia do capital. 
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