


MEMÓRIA DOS
20 ANOS DA

EDUCAÇÃO DO CAMPO
E DO PRONERA



Universidade de Brasília – UnB

Reitora: Márcia Abrahão Moura
Vice-Reitor: Enrique Huelva

Universidade de Brasília - UnB
Campus Universitário Darcy Ribeiro, Brasília-DF | CEP 70910-900

Diretor: Marcelo Ximenes Bizerril 
Vice-Diretor: Reinaldo Miranda Filho 

Faculdade UnB Planaltina 
Área Universitária 01, Vila Nossa Senhora de Fátima s/n. Planaltina DF 

Corpo Editorial
Ângelo Carvalho
Camila Guimarães Guedes
Clarice Aparecida dos Santos
Eliene Novaes Rocha
Marcelo  Fabiano Rodrigues Pereira
Mônica Castagna Molina
Maura Pereira dos Anjos
Pedro Henrique Xavier



Projeto Financiado pelo
Fundo de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal - FAPDF

Universidade de Brasília - UnB

Organização: 
Fórum Nacional de Educação do Campo

Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária - PRONERA
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA

MEMÓRIA DOS 20 ANOS
DA EDUCAÇÃO DO CAMPO

E DO PRONERA

ORGANIZADORAS
Camila Guimarães Guedes 

Clarice Aparecida dos Santos
Eliene Novaes Rocha

Maura Pereira dos Anjos
Mônica Castagna Molina

Brasília, 2018 
1ª Ed

Cidade Gráfica e Editora



Copyright© Universidade de Brasília – Campus Darcy Ribeiro

Memória dos 20 anos da Educação do Campo e do PRONERA 

Equipe Técnica
Organizadoras
Camila Guimarães Guedes 
Clarice Aparecida dos Santos
Eliene Novaes Rocha
Maura Pereira dos Anjos
Monica Castagna Molina

Autores dos Textos
Adalberto Penha de Paula
André de Souza Fedel
Antônio Lacerda Souto
Conceição Coutinho Melo
Edjane Rodrigues Silva
Gaudêncio Frigotto
Givânia Maria da Silva
José Jonas Duarte da Costa
Lilian Braga
Mônica Castagna Molina
Maria do Socorro Silva
Maria Isabel Antunes-Rocha
Maria Isabel Farias
Ricardo Callegari

Rogéria Pereira Alba
Roseli Salete Caldart
Salomão Antônio Mufarrej Hage

Revisão Técnica
Clarice Aparecida dos Santos
Eliene Novaes Rocha
Jaqueline Pereira de Oliveira
Mônica Castagna Molina
Paula Pereira Rodrigues
Roberta Rocha Ribeiro

Capa
Cristian Lisboa e Anderson Pereira

Projeto Gráfico e Diagramação
Renato Tavares Pereira (LPS)
Rodrigo Araújo

Fotografias
Pedro Felipe de Sousa Magalhães

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) de Acordo com ISBD

Elaborado por Charlene Cardoso Cruz – CRB -1/2909

A reprodução total ou parcial desta obra é permitida desde que citada a fonte.
Impresso no Brasil
Printed in Brazil

347 p.



SUMÁRIO

9 Apresentação 

13 Conjuntura Política Agrária e Projeto para o Brasil 

15 Conjuntura Política Agrária e Projeto para o Brasil 

21 O PRONERA e seu significado histórico para a 
educação brasileira

22 Os 20 anos do Programa Nacional de Educação na 
Reforma Agrária (PRONERA) e a importância do  
tripé Movimentos Sociais - Instituições  
de Ensino - INCRA

36 Os 20 anos do PRONERA e da Educação do Campo

46 Saberes e Culturas Camponesas ocupando Universidades: 
o PRONERA e a Educação Superior 

68 O PRONERA e o seu significado histórico  
para a Educação do Campo

73 Conjuntura política educacional: a estratégia  
do capital sobre a Educação do Campo

74 A Estratégia do Capital sobre a Educação do  
Campo e a Tarefa da Resistência Ativa

91 Conjuntura Educacional e Agrária: a Estratégia do 
Capital sobre a Educação do Campo no  
Estado do Paraná



117 Educação do Campo: o que é o projeto educativo 
pedagógico em contraposição à estratégia do  
capital. Concepção político - pedagógica 

118 Educação do Campo - 20 anos:  
um balanço da construção  
político-formativa

133 O PRONERA como sementeira da Licenciatura  
em Educação do Campo: a Experiência  
do LECampo/UFMG 

153 Projeto Político-Pedagógico: ampliar a participação e 
protagonizar a gestão democrática

173 Os 20 anos da Educação do Campo e a  
construção de um projeto político-formativo:  
a contribuição para a reterritorialização  
campesina e com a escola comprometida  
com a vida

187 Democracia em risco e a  Educação  do   
Campo: o direito a ter direitos

188 Democracia em risco e a Educação do Campo:  
o direito a ter direitos nas experiências de  
mobilização do Fórum Paraense de  
Educação do Campo

214 O Desenvolvimento Humano e a Realidade 
 educacional de áreas rurais na Região  
Oeste do Pará - uma experiência  
com o PRONERA

231 Sínteses das Experiências dos GTs

232 GT01 - Educação de jovens e adultos -  parte I 

234 GT02 - Educação de jovens e adultos - parte II
236 Síntese dos GT01 e GT02 - A educação   

de jovens e adultos nos 20  anos



243 GT03 - Experiências de ensino fundamental e  
ensino médio nas escolas do campo - parte I  

245 Síntese do GT03 - Experiências de ensino fundamental e 
ensino médio nas escolas do campo - parte I 

250 GT04 - Experiências de ensino fundamental e  
ensino médio nas escolas do campo - parte II

252 Síntese do GT04 - Experiências de ensino fundamental e 
ensino médio nas escolas do campo - parte II

259 GT05 - Experiências de ensino fundamental e  
ensino médio nas escolas do campo - parte III

261 Síntese do GT05 - Experiências de ensino fundamental e 
ensino médio nas escolas do campo – parte III 

267 GT06 - Gestão de políticas públicas  
A experiência do PRONERA 

268 Síntese do GT06 - Gestão de políticas públicas:  
A experiência do PRONERA 

276 GT07 - Residência agrária, educação  
profissional e agroecologia – parte I 

277 Síntese do GT07 - Residência Agrária,  
Educação profissional e agroecologia:  
Elementos políticos-pedagógicos  
acumulados pelas experiências e  
lições aprendidas: intencionalidade,  
concepções e matrizes formativas

284 GT08 - Residência Agrária, Educação  
profissional e agroecologia - parte II 

285 Síntese do GT08 - Residência Agrária,  
Educação profissional e agroecologia - parte II

289 GT09 - Licenciatura em Educação do Campo - parte I 

291 GT10 - Licenciatura em Educação do Campo - parte II 



293 Síntese dos GT09 e GT10 - As produções das 
licenciaturas em Educação do Campo: 20 anos de 
Educação do Campo e PRONERA

298 GT11 - Fóruns de Educação do Campo
299 Síntese do GT11 - Os fóruns de educação e as  

estratégias de enfrentamento das contradições  
políticas no contexto brasileiro  

308 GT12 - Comitês e observatórios de Educação do Campo
309 Síntese do GT12 - Experiências e práticas de  

comitês e observatórios da Educação do Campo

316 GT13 - Experiências de formação política dos 
movimentos sociais e sindicais do campo

317 Síntese do GT13 - Experiências de formação  
política dos movimentos sociais e sindicais,  
arte e cultura: síntese das socializações  
das experiências e práticas de  
Educação do Campo 

322 GT14 - Gênero e educação infantil no contexto do campo
323 Síntese do GT14 - Gênero e educação  

infantil no contexto do campo

331 GT15 - Formação continuada de  
educadores-especializações

332 Síntese do GT15 - Formação continuada  
de educadores-especializações

334 GT16 - Programa Escola da Terra
335 Síntese do GT16 - Programa Escola da Terra

339 Carta-manifesto 20 anos da Educação do Campo e do 
PRONERA.

 LULA LIVRE! EDUCAÇÃO É DIREITO NÃO É 
 MERCADORIA



9

APRESENTAÇÃO

O livro Memória dos 20 anos da Educação do Campo e do PRONERA 
é o resultado de um esforço coletivo em sistematizar os debates, reflexões 
e proposições que ocorreram durante o Encontro que se propôs a avaliar 
a trajetória da Educação do Campo e do PRONERA, numa perspectiva 
de identificar os avanços conquistados ao longo de mais de duas décadas 
de luta pelo direito à educação, protagonizada pelos movimentos sociais e 
sindicais do campo brasileiro. O Encontro teve ainda o objetivo de definir 
estratégias de continuidade das lutas e das políticas públicas de Educação do 
Campo, que estão neste momento ameaçadas de continuidade, ameaçando 
também o direito à educação dos povos do campo.

Organizado pelo Fórum Nacional de Educação do Campo (FONEC) 
e pelo Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA/
INCRA), em parceria com a Universidade de Brasília/Faculdade UnB 
Planaltina (FUP/UnB), teve também apoio da Fundação de Apoio do Distrito 
Federal (FAPDF). O evento contou com uma diversidade de atividades, dentre 
elas o “Seminário Nacional: Práticas Escolares da Educação do Campo”, 
realizado com o apoio da FAPDF; o acampamento dos estudantes vindos 
de vários estados e que estão em processo de formação em diferentes cursos 
de Educação do Campo, desenvolvidos em diversos níveis e modalidades de 
ensino, e ainda, o “Encontro Nacional dos 20 anos da Educação do Campo e 
do PRONERA”. A programação versou sobre a diversidade da Educação do 
Campo e buscou identificar especialmente os resultados do trabalho ao longo 
de sua história de lutas.  

O “Encontro Nacional dos 20 anos da Educação do Campo e 
do PRONERA” foi realizado entre os dias 12 a 15 de junho de 2018, na 
Universidade de Brasília (UnB) – Centro Comunitário Athos Bulcão, Campus 
Darcy Ribeiro, com participação de aproximadamente 1.070 (um mil e 
setenta) pessoas, entre estudantes, professores e pesquisadores de Instituições 
de Ensino Superior (IES) federais e estaduais; coordenadores/as dos cursos 
do PRONERA e das Licenciaturas em Educação do Campo; representantes 
de movimentos sociais e sindicais do campo: instituições privadas sem fins 
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lucrativos, parceiras da Educação do Campo; servidores do Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma Agrária – INCRA; parlamentares e membros do 
Ministério Público Federal.

Por meio da FAPDF, da Universidade de Brasília (UnB), do 
PRONERA e do envolvimento massivo dos parceiros nos estados (que 
inclusive, asseguraram não somente a mobilização dos participantes em 
seus territórios, mas também as condições materiais e financeiras de sua 
chegada e participação nas atividades em Brasília), houve uma significativa 
e relevante ampliação do debate sobre a Educação do Campo e sobre as 
práticas escolares que estão sendo desenvolvidas a partir de seus paradigmas 
em todo Brasil nas escolas do campo.

A palavra de ordem Educação é direito, não é mercadoria ressoou 
em todos as mesas de debate e grupos de trabalho, na perspectiva de afirmar 
a defesa de educação pública e de qualidade para os povos do campo.

O Encontro foi organizado possibilitando a reflexão sobre questões 
centrais para a Educação do Campo, com grande ênfase para o acúmulo de 
experiências escolares e práticas educativas e pedagógicas que estão sendo 
desenvolvidas nas escolas do campo em todo país, cujas práticas foram 
socializadas em grupos de trabalhos, abordando diferentes temáticas. 

A atualização dos temas que são da Educação do Campo na conjuntura 
foi um dos pontos altos do evento. O tema da formação de educadores e 
da pesquisa em Educação do Campo, desde as práticas e experiências 
desenvolvidas no chão da escola, foram elementos muito presentes nos debates 
e grupos de trabalho.

Para a escolha das experiências socializadas foi aberto um processo 
de inscrição com apresentação de resumos e sínteses das práticas executadas 
em todo o país. Estas experiências selecionadas foram organizadas em 
Grupos de Trabalho (GTs) por níveis e modalidades de ensino que 
possibilitaram sistematizar o acúmulo das diversas experiências que estão 
sendo desenvolvidas no campo, com foco nas práticas escolares da Educação 
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do Campo. A sistematização das práticas realizadas nos espaços educativos 
tributa para o aperfeiçoamento de políticas públicas de formação de 
educadores. Tal sistematização foi realizada nos Grupos de Trabalho, com 
estudos selecionados pelo Comitê Científico do evento. 

Os debates foram construtivos e de afirmação da Educação do 
Campo. A política pioneira de Educação do Campo é o PRONERA, 
durante os 20 anos de existência promoveu a realização de 320 cursos nos 
níveis EJA fundamental, ensino médio e ensino superior, envolvendo 82 
instituições de ensino, 38 organizações demandantes e 244 parceiros, com 
a participação de 164.894 educandos/as. As Licenciaturas em Educação do 
Campo, em 10 anos, têm atualmente 42 instituições de ensino ofertando 
cursos com cerca de 7 mil estudantes matriculados, 600 docentes da 
Educação Superior selecionados a partir de concursos públicos para atuar 
nesta política de formação docente. Essas ações qualificaram a formação 
educacional e profissional de trabalhadoras e trabalhadores do campo e de 
povos e comunidades tradicionais, melhorando suas vidas, afirmando seus 
territórios e mudando o campo brasileiro para melhor.

Os resultados deste trabalho estão sistematizados nesta Memória dos 
20 anos da Educação do Campo e do PRONERA num esforço de identificar 
a repercussão das políticas públicas desenvolvidas e demonstrar o quanto as 
mesmas contribuíram para qualificar e transformar positivamente a qualidade 
da vida das pessoas do campo. Vale ressaltar que todo material deste livro foi 
produzido pelos debatedores e colaboradores, sendo assim, respeitamos suas 
elaborações em forma e conteúdo, conforme nos foi encaminhado.

São 20 anos de lutas, avanços e também de retrocessos e desafios, 
que apontam para a necessidade de reafirmação da Educação do Campo 
como política pública, e principalmente, como direito dos povos do campo. 

Educação é direito, não é mercadoria. 
Educação do Campo, Direito nosso, Dever do Estado. 
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CONJUNTURA POLÍTICA AGRÁRIA E  
PROJETO PARA O BRASIL

Edjane Rodrigues Silva1

INTRODUÇÃO 

Este texto é fruto da exposição referente ao retrocesso da Conjuntura 
Agrária no Brasil, apresentada na mesa de Conjuntura Política Agrária e 
Projeto para o Brasil, no Encontro Nacional dos 20 Anos da Educação do 
Campo e do PRONERA. Primeiramente, gostaria de me apresentar: sou 
Edjane Rodrigues Silva, tenho 29 anos e nasci em Pão de Açúcar, Ouro 
Branco-AL; sou mãe, agricultora familiar, filha de assentada do Crédito 
Fundiário, produtora de feijão. Sindicalizada desde os 18 anos no movimento 
sindical de trabalhadores rurais, fui incentivada a estar na luta por terra 
desde sempre, pois acompanhava minha mãe nas reuniões no assentamento. 
Atualmente, sou secretária de Políticas Sociais da CONTAG (Confederação 
Nacional dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares).

Nossa luta é em defesa do acesso à terra, da Reforma Agrária e de um 
sistema de proteção social para o campo, mais especificamente nas áreas de 
Educação do Campo, Previdência Social, Proteção Infanto-Juvenil e Saúde, 
fortalecendo as políticas públicas que promovam a melhor qualidade de 
vida dos povos do campo, das águas e da floresta.

Apresento, a seguir, algumas consequências das medidas adotadas pelo 
atual governo Michel Temer na questão agrária, que vem desestruturando 
importantes políticas implantadas ao longo dos últimos 20 anos em favor dos 
povos do campo, impondo-nos o desafio de intensificar a luta para que direitos 
fundamentais básicos, assegurados constitucionalmente, não sejam extirpados.

1 Filha de agricultora familiar e assentada do crédito fundiário. Foi a 1ª coordenadora da comissão 
municipal de Jovens do STTR de Ouro Branco/ AL e, depois, secretária geral. Em 2013, foi eleita 
secretária de Mulheres da FETAG-AL. Em 2015, foi eleita secretária nacional de Juventude da CUT.  
Formada em gestão de Recursos Humanos.
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A QUESTÃO AGRÁRIA NO PERÍODO PÓS-GOLPE DE 2016

Como é vivenciado por todos e todas, o Brasil está em um momento 
de sofrimento e retrocessos - com a Reforma Agrária não é diferente. O 
objetivo do governo ilegítimo, pós-golpe de 2016, é o de criminalizar os 
movimentos sociais principalmente os que fazem a luta pela terra, é permitir 
a compra de terras brasileiras pelo capital estrangeiro, e, principalmente, 
concentrar ainda mais a terra nas mãos de poucos sem qualquer compromisso 
com a preservação da vida, da cultura e da sustentabilidade socioambiental 
no campo.

Em maio de 2016, o governo publicou a Lei nº 13.341/16 para 
extinguir o Ministério do Desenvolvimento Agrário, incorporando as 
políticas agrárias ao Ministério do Desenvolvimento Social. Tal medida 
foi um verdadeiro retrocesso às conquistas obtidas até então em favor da 
agricultura familiar e ao avanço da Reforma Agrária, sendo uma tentativa 
clara de mitigar a importância dessas políticas para os povos do campo.

Ainda no ano de 2016, o Tribunal de Contas da União (TCU), 
alinhado aos interesses do Governo Michel Temer, suspendeu (por meio do 
Acórdão nº 775/16) todo processo de Reforma Agrária, com o argumento 
de que havia indícios de irregularidades na seleção de beneficiários do 
Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA) e na situação ocupacional 
dos lotes de Reforma Agrária. Também suspendeu os processos de seleção e 
assentamento de novos beneficiários, os pagamentos e remissões dos créditos 
e o acesso a outros benefícios e políticas públicas atreladas à Reforma 
Agrária. Com isso, o cadastro, a seleção e assentamento de famílias ficaram 
paralisados, prejudicando milhares de trabalhadores e trabalhadoras rurais 
no Brasil inteiro. Sob argumento de sanar “irregularidades” no processo de 
Reforma Agrária, a ação do TCU não passou de uma tentativa preconceituosa 
de desmoralizar e acabar com a política de Reforma Agrária no Brasil. 

Em consequência do Acórdão do TCU, o governo editou a 
Medida Provisória n.º 759/16, convertida na Lei nº 13.465/17, tratando da 
regularização fundiária, cujo intento foi dificultar o processo de Reforma 
Agrária e criminalizar os trabalhadores e as trabalhadoras acampados/as, 
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e, em consequência, os movimentos sociais que fazem a luta pela terra, 
além de abrir as portas para a titulação dos projetos de assentamento e 
reconcentração dessas terras. Há também uma clara tentativa de eliminar 
qualquer possibilidade de sanção ao latifúndio e à propriedade que não 
cumprir a função social. 

Alguns dados realçam bem o tamanho dos danos e dos retrocessos 
que os povos do campo vivenciam atualmente, conforme destacados a seguir.

Redução do orçamento para reforma agrária: o governo impôs um 
corte drástico nos recursos orçamentários do ano de 2017 para a Reforma 
Agrária. Comparado ao orçamento do ano anterior, a obtenção de terras 
para a Reforma Agrária teve os recursos reduzidos em mais de 80%, para 
a assistência técnica a redução foi de 85%, para a promoção da Educação 
do Campo, a redução foi de 86,1%, para o desenvolvimento dos projetos de 
assentamento, a redução foi de 69% e para o reconhecimento e indenização 
de territórios quilombolas, o orçamento foi 62% menor. Ou seja, a redução 
dos cortes no orçamento para a política de Reforma Agrária só demonstra o 
descaso do governo Michel Temer com tal política e com os trabalhadores 
e as trabalhadoras rurais.

Aumento da violência no campo: a Comissão Pastoral da Terra 
(CPT) lançou, em 04 de junho de 2018, o “Caderno de Conflitos no 
Campo Brasil 2017” e os dados apresentados são alarmantes. A violência no 
campo nunca foi tão explosiva como nos dois últimos anos, e, obviamente, 
que a razão disso foi o golpe contra a democracia e a entrada de um 
governo ilegítimo, que tem como ordem o extermínio de trabalhadores e 
trabalhadoras  rurais, de indígenas, de povos tradicionais e quilombolas.

O índice de assassinatos em 2017 é o maior desde o ano de 2003, 
sendo 73 mortes num total de 1.639 conflitos. Porém, como bem menciona 
o citado caderno “o lado mais macabro dos assassinatos em 2017 são os 
massacres. Cinco massacres com 31 vítimas”. Os requintes de crueldade 
assustam tanto quanto o número de mortes, tortura, afogamentos, degolas, 
corpos carbonizados. O atual governo com a sua omissão e com as medidas 
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de retrocesso e retirada de direitos, legitima e autoriza os latifundiários, 
os grileiros e à polícia, o extermínio do povo que luta pela terra enquanto 
direito constitucional.

Criminalização da reforma agrária e das lideranças que fazem 
a luta pela terra: em consequência da série de desmontes e retrocessos, 
junto com o aumento da violência no campo, veio a criminalização dos 
movimentos sociais e de lideranças que fazem a luta pela terra. Prisões 
arbitrárias de trabalhadores e trabalhadoras, de lideranças de movimentos 
sociais e de agentes pastorais, deixaram mais explícita a aliança entre o 
latifúndio, a polícia e o judiciário. Para além, a criminalização se intensifica 
nas tentativas e enquadramentos dos movimentos sociais como organizações 
criminosas. Como se não bastasse, tramitam atualmente no Congresso 
projetos de lei que chegam ao cúmulo da radicalização e criminalização da 
luta pela terra, a exemplo do PL nº 9.604/18 (apensado ao PL nº 5.065/16 – 
Requerimento de Urgência nº 8.241/18), que busca qualificar as ações dos 
movimentos sociais como crime de terrorismo.

Titulação massiva dos projetos de assentamento: a Lei nº 
13.465/17 e seu respectivo Decreto regulamentador nº 9.311/18 dispõem 
sobre a titulação dos projetos de assentamento. A preocupação se dá 
quando o INCRA anuncia o titulômetro, com metas a serem batidas pelas 
superintendências estaduais com bonificação aos servidores das autarquias. 
A ordem é distribuir títulos definitivos aos assentados da Reforma Agrária, 
visando reconcentração de tais áreas e retorno ao latifúndio (com a nova 
lei, é permitido a titulação de até 2.500 hectares na Amazônia Legal). 
Isso tem propiciado que o governo e parlamentares de extrema direita 
participem de verdadeiros “circos” de distribuição de títulos em projetos 
de assentamento, vendendo aos trabalhadores e às trabalhadoras a ilusão da 
propriedade privada, de melhor acesso aos créditos e de que se importam 
com a agricultura familiar. Como se não bastasse a tentativa de reconcentrar 
terras, continuam em trâmites no Congresso Nacional projetos de lei 
que autorizam a estrangeirização das terras brasileiras, ameaçando nossa 
soberania nacional. 
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 ALGUMAS CONCLUSÕES

Por certo, há um cenário nebuloso em termos de efetividade de 
políticas públicas envolvendo as questões agrárias, visto que as investidas 
feitas pelo governo Michel Temer e pela base Parlamentar que o apoia, com 
imposições de restrição orçamentária e de mudanças na legislação agrária, só 
agravam o quadro social e os conflitos agrários. Somam-se a isso os efeitos 
drásticos, que ainda estão por vir, da Emenda Constitucional 95/2016. 
Tais efeitos praticamente reduzem e congelam, pelos próximos 20 anos, as 
despesas primárias do orçamento público, especialmente os gastos sociais.

É preciso também ter claro a estratégia do governo de enfraquecer 
os mecanismos de controle sobre a propriedade e ampliar os processos de 
concentração e privatização da terra. Por isso, é necessário repudiar com 
veemência e denunciar a tentativa de criminalizar os movimentos sociais 
tipificando suas ações como crime de terrorismo. Esse tipo de medida é um 
verdadeiro desrespeito à Constituição Federal que estabelece compromissos 
explícitos da sociedade brasileira no sentido de garantir aos povos do campo e 
da cidade acesso à moradia digna, à educação, à saúde, como também acesso 
à terra, por meio da Reforma Agrária. Se houver, em lei, a criminalização 
dos movimentos sociais, haverá também clara violação ao princípio da 
dignidade humana e impedimento ao próprio exercício da cidadania, que se 
expressam como fundamentos do Estado Democrático de Direito.

O desafio é a unidade na luta dos movimentos sociais do campo 
e da cidade. O campo unitário, com o seu conjunto de movimentos, 
tem feito a resistência, tem denunciado os retrocessos e segue em luta, 
mantendo firme a esperança dos trabalhadores e trabalhadoras rurais do 
país na retomada da democracia.
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O PRONERA E SEU
SIGNIFICADO HISTÓRICO

PARA A EDUCAÇÃO 
BRASILEIRA
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OS 20 ANOS DO PROGRAMA NACIONAL DE 
EDUCAÇÃO NA REFORMA AGRÁRIA (PRONERA) 

E A IMPORTÂNCIA DO TRIPÉ MOVIMENTOS 
SOCIAIS - INSTITUIÇÕES DE ENSINO - INCRA

Conceição Coutinho Melo2

INTRODUÇÃO

O Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária 
(PRONERA) completou 20 anos de existência, em abril de 2018. Muitos 
foram os desafios enfrentados ao longo desta trajetória e, se não fosse pelo 
comprometimento dos sujeitos coletivos envolvidos, provavelmente não 
teríamos nada a comemorar.

Ao romper cercas simbólicas existentes na educação brasileira, o 
PRONERA formou milhares de jovens e adultos do campo, contribuindo 
para a ressignificação da cultura dos povos do campo nos mais diversos 
espaços, tais como as universidades, as escolas e o próprio INCRA.

Para além de sintetizar esta história, contextualizando a atual 
situação do referido programa após o Impeachment Presidencial de 2016, 
este artigo busca primordialmente enfatizar a importância da parceria 
do tripé do PRONERA Movimentos Sociais3, Instituições de Ensino e o 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) desde sua 
gênese até os dias atuais.

2 Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário do Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária (INCRA); Especialista em Agricultura Familiar - Camponesa e Educação do Campo/UFC e 
Mestra em Desenvolvimento Rural/UFRGS.

3 Nesta denominação estão inclusos também os Movimentos Sindicais.
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GÊNESE DO PRONERA POR MEIO DO TRIPÉ MOVIMENTOS 
SOCIAIS - INSTITUIÇÕES DE ENSINO - INCRA

A primeira base de sustentação do tripé do PRONERA foi o 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), que, desde a 
década de 1980, notava que a educação formal nas escolas dos assentamentos 
rurais não atendia aos anseios das populações locais.

Ao passo que o MST lutava pela conquista da terra, foi percebendo 
a necessidade de aliar nesta luta Educação Popular em contraponto à 
Educação Tradicional. Em julho de 1987, o MST realiza o “I Seminário 
Nacional de Educação em Assentamentos”, em São Mateus-ES, a partir do 
qual se consolida o coletivo nacional de educação deste movimento, que 
surge já com a percepção de que a luta não seria apenas por escolas, mas por 
Educação propriamente dita.

É nesse sentido que esperamos, da direção do Movimento 
e de todas as suas instâncias, empenho e esforço para que 
a Educação seja priorizada dentro dos assentamentos. Que 
se perceba a importância da Educação como um dos meios 
para fortalecer a organização dos trabalhadores [...] Que se 
assuma a Educação como uma tarefa tão importante para 
o avanço da luta trabalhadores quanto a conquista da terra 
(CALDART & KOLLING, 2017, p. 13). 

  Antes mesmo do surgimento do PRONERA, o Setor de Educação 
do MST já havia realizado diversas experiências de Educação de Jovens e 
Adultos (EJA), capacitação de professores, cursos de magistério e cursos 
técnicos em cooperativismo. Porém, faltava a participação do Estado de 
forma mais sistemática para apoiar essas iniciativas.

Quando o Setor de Educação do MST completou 10 anos, foi 
organizado em julho de 1997 o I Encontro Nacional de Educadores e 
Educadoras na Reforma Agrária (ENERA), na Universidade de Brasília 
(UnB), organizado por esta universidade, MST, Fundo das Nações 
Unidas para a Infância (UNICEF), Organização das Nações Unidas para 
a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) e Conferência Nacional dos 
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Bispos do Brasil (CNBB). No ano seguinte, estas mesmas organizações 
e movimento social promoveram, em Luziânia-GO, a 1ª Conferência 
Nacional por uma Educação Básica do Campo, dando origem à Articulação 
Nacional por uma Educação Básica do Campo.

Diante do cenário que o país atravessava de conflitos agrários graves 
que culminaram em dois grandes massacres4,  resultando em tensões sociais, 
o Estado, via Governo Federal, viu-se obrigado a dar respostas imediatas e 
cria o Ministério Extraordinário da Política Fundiária.

Na busca de propostas para resolver minimamente os problemas 
apresentados pelos movimentos sociais do campo, o Ministério em questão 
convida o Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras (CRUB) com 
o intuito de pensar conjuntamente e propor ações para a Reforma Agrária.

Depois de algumas reuniões entre o Ministro (Raul Jungmann) e a 
presidência do CRUB, foi articulado o Fórum das Instituições de Ensino 
Superior em Apoio à Reforma Agrária. A primeira parceria foi a realização 
do Censo Nacional dos Projetos de Assentamento de Reforma Agrária no 
Brasil, realizado pelas universidades a partir de um convênio com o INCRA. 
Tal censo revelou que os índices de escolarização nos assentamentos eram 
extremamente baixos (MELO, 2016).

A pressão dos movimentos sociais do campo, portanto, repercutiram 
e estes movimentos tiveram algumas de suas reivindicações atendidas para a 
população beneficiária da Reforma Agrária. Por meio da atuação conjunta 
entre os próprios movimentos, as universidades e o Governo Federal, surge o 
Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA). Nesse 
cenário, o acúmulo de ações, discussões e articulações, aliado ao apoio da 
sociedade à Reforma Agrária, culminou na criação do PRONERA, via 

4 A dificuldade de acesso à educação básica no campo e o fazer pedagógico nas escolas foram 
contestados durante um período intenso de mobilizações dos movimentos sociais do campo. Este 
período foi marcado por violência e assassinatos. Em agosto de 1995, 12 pessoas foram mortas em 
Rondônia, no episódio conhecido por “Massacre de Corumbiara”. Meses depois, em 17 de abril 
de 1996, 19 sem-terras foram mortos no massacre de Eldorado de Carajás. Este episódio levou o 
governo do presidente Fernando Henrique Cardoso a criar o Ministério Extraordinário da Política 
Fundiária, nomeando Raul Jungmann como ministro (MELO, 2016, p. 67).
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Portaria nº 10 de 16 de abril de 1998, do Ministério Extraordinário da Política 
Fundiária, sendo executado pelo INCRA (MELO, 2018). Nesta Portaria, 
destaca-se o objetivo do PRONERA de fortalecer a Educação nos projetos de 
assentamentos de Reforma Agrária, utilizando metodologias específicas para 
o campo que contribuíssem para o desenvolvimento rural sustentável.

Desde 1998, quando o PRONERA foi criado, devido à atuação dos 
movimentos sociais e sindicais, o INCRA vem coordenando nacionalmente a 
execução do Programa com o objetivo de reduzir o analfabetismo de jovens e 
adultos/as trabalhadores/as rurais, residentes nos acampamentos e assentamentos 
da Reforma Agrária, assim como promover a elevação do seu nível de escolarização 
formal, ampliando o acesso ao ensino fundamental, médio, técnico-profissional 
médio, superior e pós-graduação (FELIX, 2016, p. 233).

 O Programa em pauta, apesar de ter sido criado em 1998, torna-
se reconhecido normativamente como Política Pública somente a partir do 
Decreto nº 7.352, de 04 de novembro de 2010, após uma trajetória já traçada 
de resultados nas áreas de Reforma Agrária. Este contexto de atuação sempre 
respeitou o tripé Movimentos Sociais, Instituições de Ensino e INCRA, em 
sua gestão tripartite.

TRAJETÓRIA DO PRONERA E DA POLÍTICA  
NACIONAL DE EDUCAÇÃO DO CAMPO

Em meados da década de 1990, a Constituição Federal de 1988 
sofreu alterações, por meio de emendas constitucionais, que interferiram 
diretamente na Educação de Jovens e Adultos de uma forma negativa. Isso 
ocasionou retrocessos nesta modalidade de ensino que havia avançado no 
Brasil a partir de 1940 e que teve um grande êxito por conta do trabalho de 
alfabetização no final da década de 1950, sob a coordenação do Educador 
Popular Paulo Freire.

As reformas que se apresentaram nos anos do governo Collor de 
Mello ganharam relevo nos anos seguintes, com a prioridade que o Estado 
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conferiria à educação fundamental para a faixa etária de 7 a 14 anos, 
deixando de lado outros níveis e modalidades de ensino. 

[...] O retrocesso no plano das políticas públicas de EJA 
também se exprimiu no quadro legal por meio de medidas 
restritivas adotadas durante o período 1994-2002. Em 1996, 
uma emenda à Constituição suprimiu a obrigatoriedade do 
ensino fundamental aos jovens e adultos, mantendo apenas 
a garantia de sua oferta gratuita. [...] Além de se desobrigar 
frente à oferta de EJA, o Governo suprimiu do artigo 60 
das Disposições Transitórias, da Constituição Federal, o 
compromisso da eliminação do analfabetismo no prazo de dez 
anos de sua promulgação (MUSIAL et al, 2014, p. 35-36).

Vale ressaltar que a porcentagem de pessoas não-alfabetizadas no 
campo é quase três vezes mais que a encontrada nas áreas urbanas, segundo 
dados dos Censos de 2000 e 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE).

Diante deste cenário nacional, não é de se admirar que o PRONERA 
inicia sua atuação, em 1998, de forma a combater o analfabetismo nas áreas 
de Reforma Agrária, tendo como seu carro-chefe, portanto, a Educação de 
Jovens e Adultos (EJA). Nos primeiros quatro anos do Programa, cerca de 
90% dos educandos atendidos eram de cursos de EJA (Pesquisa direta, 2018).

Pouco mais de uma década após a atuação do PRONERA nas áreas 
de assentamentos e acampamentos, o INCRA realizou a Pesquisa Sobre 
Qualidade na Reforma Agrária (PQRA), cujos dados da amostragem 
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sobre a educação em assentamentos rurais demonstram, em geral, a baixa 
escolaridade entre os assentados de todo o país.

       Esta pesquisa, realizada em 2010, apresenta, ainda, que as taxas 
de analfabetismo entre a população assentada no país cairam de uma média 
de 23% (apontado pelo PRONERA em 2004)5  para uma taxa de 15,58% - 
resultado associado à atuação efetiva do PRONERA junto a esta população 
(BRASIL, 2011, p. 12). 

      Ao passo que o PRONERA vai se desenvolvendo, a concepção 
e as políticas de Educação do Campo também vão se consolidando. A 
Educação do Campo foi gestada na prática para depois surgir seu conceito 
e, no campo institucional, consolidar-se como Política Nacional.

5 Trata-se da 1ª Pesquisa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PNERA) realizada em 2004 
pelo MDA / INCRA em parceria com o Instituto de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep)/
Ministério da Educação. Foi realizada a 2ª PNERA publicada no final de 2015 e com o intuito de 
formação de um banco de dados do PRONERA - DataPRONERA.
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A experiência que o PRONERA foi adquirindo ao longo de sua 
trajetória serviu de base para o surgimento de outros programas de Educação 
do Campo, bem como para o amadurecimento da discussão sobre a criação 
de uma secretaria específica que atendesse esta temática no seio do próprio 
Ministério da Educação (MEC).

Discorrer sobre a Educação do Campo no Brasil exige, essencialmente, 
o reconhecimento da importância do PRONERA nesse acúmulo de 
experiências que serviram, inclusive, de base para a atual política nacional, 
o Pronacampo. 

Negar a importância do tripé (Movimentos Sociais, Instituições de 
Ensino e INCRA) nesse processo que se deu mesmo antes da Portaria de 
criação do PRONERA até os dias atuais, implica negar a própria história da 
Educação do Campo no país. 

Uma das conquistas deste tripé foi a institucionalização de uma 
política de formação de educadores do campo a partir de uma experiência 
do PRONERA em Licenciatura em Educação do Campo na Universidade 
Federal de Minas Gerais e a partir da pressão e das demandas apresentadas 
ao Estado pelo Movimento da Educação do Campo. Assim foi exigida uma 
Política Pública que pudesse contribuir com a formação de educadores das 
escolas do campo. É o Procampo que emerge

[...] ao término da II Conferência Nacional por uma 
Educação do Campo, realizada em 2004, cujo lema era 
exatamente “Por Um Sistema Público de Educação do 
Campo”. A partir da intensa cobrança dos movimentos 
sociais que seguiam pressionando para o atendimento das 
pautas da II CNEC, é instituído um Grupo de Trabalho 
que fica responsável pela elaboração da proposta que 
deveria subsidiar a SECADI, na proposição ao MEC, de 
uma proposta de formação de educadores campo. [...] Vale 
registrar que o Grupo de Trabalho buscou referências nos 
cursos desenvolvidos no âmbito do PRONERA, para se 
consolidar uma política de formação que realmente tivesse 
elementos em sua matriz formativa, capazes de incorporar 
nos processos de formação docente as especificidades da vida 
no campo. Ressalta-se, especificamente, o lugar ocupado pelo 
Curso de Licenciatura em Educação do Campo, então em 
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desenvolvimento na Faculdade de Educação da Universidade 
Federal de Minas Gerais, com apoio do PRONERA, em 
função de sua organização curricular e habilitação por 
área do conhecimento (ANTUNES-ROCHA, 2010). Esta 
experiência teve um papel fundamental na implementação do 
desenho da política, pois serviu de lastro à sua concepção, por 
ser a primeira a ousar dar o salto de um curso de Pedagogia 
da Terra para uma Licenciatura em Educação do Campo 
(MOLINA & ANTUNES-ROCHA, 2014, p. 237).

Após uma década de existência, o PRONERA enfrenta um dos seus 
maiores desafios, quando pelo Acórdão do TCU 2.653/08 houve a proibição 
deste programa para realizar novos convênios.  Não fosse o esforço conjunto 
do tripé que compõe o PRONERA, esta batalha teria sido ainda mais árdua 
e, quiçá, resultaria derrotada.

[...] fora entregue ao TCU um abaixo assinado subscrito por 
mais de 100 professores universitários federais e estaduais, 
servidores públicos e representantes dos movimentos sociais e 
sindicais, enquanto participantes do II Encontro Nacional de 
Pesquisa em Educação do Campo, e do III Seminário sobre 
Educação Superior e Políticas para o Desenvolvimento do 
Campo Brasileiro e I Encontro Internacional de Educação 
do Campo, realizado em Brasília no mês de agosto. O 
poder legislativo também se manifestou a favor desta 
política pública. Assim, a Senadora Serys Slhessarenko e o 
Deputado Federal Nazareno Lopes realizaram audiência 
com o Presidente do TCU, manifestando-se pela revogação 
do Acórdão. E solicitaram Audiência com representantes 
de Instituições de Ensino, com representantes do INCRA, 
de Secretarias Estaduais de Agricultura, dos Movimentos 
Sociais e sindicais (VUELTA, 2016, p. 23-24).

Após inúmeras articulações realizadas pelos Movimentos Sociais, 
Instituições de Ensino e o INCRA, um novo Acórdão do TCU Nº 
3.269/2010 é exarado e o PRONERA fica autorizado a realizar novos 
convênios6, condicionado à elaboração de um novo Manual de Operações.

6 Cf. FELIX, Nelson M. O PRONERA: uma política pública diante do TCU. In: MARTINS, Maria de 
Fátima Almeida; RODRIGUES, S. S. (Org.). PRONERA: Experiências de Gestão de uma Política 
Pública. 1. Ed. São Paulo: Compacta Gráfica e Editora, 2015.
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Esse período de dois anos (2008-2010) os quais o PRONERA teve 
suas novas parcerias impedidas de serem celebradas, ocasionou uma grande 
perda em termos orçamentários ao Programa. Em seus 20 anos de existência, 
o maior orçamento já aprovado para o Programa se deu exatamente no ano 
do Acórdão de 2008, cujo montante orçamentário aprovado era um total de 
R$ 70.920.000,00.

Com a paralisação do Programa em relação à celebração de novos 
convênios, houve uma redução em seu orçamento em 2009, quando de 
fato o INCRA comunica às suas superintendências regionais a respeito 
da impossibilidade de conveniar no âmbito do PRONERA.  A redução 
drástica no orçamento do PRONERA se dá no ano seguinte, cujo montante 
destinado ao Programa passa a ser R$ 27.800.000,00. Após isso, o orçamento 
do PRONERA nunca mais voltou a ser próximo ao que foi em 2008, como 
pode ser observado no gráfico a seguir:

Apesar de todas as dificuldades, o PRONERA apresentou resultados 
importantes. No final de 2015, foi divulgado o relatório da II Pesquisa 
Nacional sobre a Educação na Reforma Agrária (PNERA)7, que analisou 
dados da educação na Reforma Agrária de 1998 a 2011. Neste documento, 

7 7 Relatório disponível em <www.INCRA.gov.br>. Acesso em: 07/11/2018.
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consta a informação que 164.894 educandos ingressaram em cursos do 
PRONERA e que este Programa realizou 320 cursos, atendendo pessoas de 
cerca de mil municípios.

Em 2018, o PRONERA comemora seus 20 anos de existência, 
tendo ofertado 526 cursos nos diferentes níveis e modalidade: Educação de 
Jovens e Adultos (EJA), nível médio, nível técnico, graduação (bacharelado e 
licenciatura) e pós-graduação (especialização e mestrado), totalizando 191.600 
estudantes atendidos em parcerias com mais de 100 instituições. Por meio 
de parcerias com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq), o PRONERA realizou 40 cursos de pós-graduação lato 
sensu e 34 cursos de nível médio/técnico e extensão (Pesquisa Direta, 2018).

No ano em que o PRONERA completa seus 20 anos, a conjuntura 
do país após Impeachment Presidencial de 2016 não esteve favorável a 
grandes comemorações, que um programa com essa robustez mereceria. 
Isto porque foi destinado ao PRONERA em 2018 o menor orçamento já 
recebido em duas décadas. Se em 2008 o programa contava com uma cifra 
de mais de 70 milhões, seu orçamento aprovado na Lei Orçamentária Anual 
(LOA) de 2018 foi de apenas R$ 3.203.872,00.

A indagação de como o Programa se sustentou diante desse corte 
orçamentário brutal pode ser resumido pelo que está sendo pontuado desde 
o início deste texto: graças à parceria estabelecida historicamente pelo tripé 
Movimentos Sociais, Instituições de Ensino e INCRA.

O INCRA executa o PRONERA por meio da Divisão de Educação 
do Campo, ligada à Coordenação Geral de Educação do Campo e Cidadania, 
ambas funcionam no INCRA Sede, em Brasília-DF. Aqui cabe destacar 
o compromisso dos poucos servidores que trabalham em todo o território 
nacional com este Programa. O ano de 2018 foi o período em que a equipe 
do PRONERA na Coordenação Nacional esteve mais reduzida: quase todo 
o ano com apenas 02 servidores.
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Orçamento extremamente reduzido e poucos servidores no INCRA. 
Ainda assim o Programa se manteve de pé. Qual o segredo? Mais uma vez: 
o tripé unido em prol do PRONERA e da Educação do Campo. Longe de 
trazer uma visão romântica das relações sociais muitas vezes contraditórias 
e conflituosas nesse caminhar, aqui se trata de ilustrar a realidade tal como 
ela se apresenta.

Os 61 cursos do PRONERA em execução - além dos 34 cursos de 
Residência Agrária Jovem, fruto de uma parceria com o CNPq -  no ano 
que deveria ser de grandes celebrações e festividades, enfrentaram muitos 
desafios para permanecerem funcionando. Isto só foi possível porque as 
Instituições de Ensino e os Movimentos Sociais garantiram a permanência 
dos estudantes no Tempo Escola e no Tempo Comunidade.

O INCRA sofreu grandes cortes orçamentários em diversas ações 
e os parceiros do PRONERA, ao invés de encará-lo como o causador do 
problema, uniram-se para buscar soluções junto à Coordenação Nacional 
do PRONERA e, com isso, em que pese todos os atrasos de recursos, os 
cursos de forma geral não sofreram solução de continuidade.

Apesar de toda essa problemática, os Movimentos Sociais, as 
Instituições de Ensino e o INCRA não perderam a mística que impulsiona 
a continuar na longa jornada e, com isso, decidiram organizar o Encontro 
Nacional dos 20 anos da Educação do Campo e do PRONERA , em junho 
deste ano no Campus Darcy Ribeiro da Universidade de Brasília (UnB).

Este encontro reafirmou a diversidade, a importância e a solidez do 
PRONERA. Reafirmou também que a Educação do Campo muito já avançou 
e que os sujeitos coletivos estão dispostos a continuar na busca não apenas da 
manutenção das políticas públicas já conquistadas, mas das suas ampliações.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A celebração dos 20 anos do PRONERA reafirmou que este 
Programa possui raízes muito profundas, fincadas em terras firmes de uma 
história que envolve sujeitos coletivos comprometidos com a Educação 
Popular emancipatória e com a Reforma Agrária no país.

 A luta pelo fortalecimento e ampliação do PRONERA é a luta 
de grande coletivo, é também a luta pela Educação do Campo e não há 
Educação do Campo sem Reforma Agrária; não há PRONERA sem 
INCRA, sem Movimentos Sociais do Campo, sem as Instituições de Ensino 
– Universidades Estaduais, Federais e Comunitárias, entidades privadas sem 
fins lucrativos, Institutos Federais Tecnológicos etc.

O tripé de sustentação do PRONERA ganha força também com 
novos sujeitos coletivos e o Movimento Estudantil de Educação do Campo 
(MEEC) emerge para demonstrar que o PRONERA e a Educação do Campo 
como um todo não formam apenas profissionais, formam protagonistas de 
sua própria história.

Os desafios vindouros já apontam no horizonte e somente com a 
consciência coletiva de que o PRONERA não terá sustentação sem alguns 
de seus pilares - da tríade Movimentos Sociais, Instituições de Ensino e 
INCRA - é que este Programa e consequentemente a Educação do Campo 
irá resistir semeando o porvir.
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20 ANOS DO PRONERA E DA  
EDUCAÇÃO DO CAMPO

Mônica Castagna Molina8

O PRONERA e a Educação do Campo  escrevem um novo capítulo 
da educação brasileira. Defendemos a seguinte tese: as experiências do 
PRONERA e da Educação do Campo, resultantes do conjunto de imensas 
experiências e práticas pedagógicas que construímos juntos ao longo desses  
últimos 20 anos, nos diferentes níveis de escolarização, da Educação 
Básica à Educação Superior, articuladas a estas também as experiências 
fundamentais de Educação do Campo no âmbito das formações populares, 
não vinculadas aos processos de escolarização,  que se materializaram  nesses 
20 anos, foram capazes de escrever  um novo capítulo da história da 
educação brasileira.

Há um verso que diz “nada causa mais horror à ordem do que homens 
e mulheres que sonham”. E nós sonhamos. E organizamos os sonhos e os 
pusemos em marcha, escrevendo com os camponeses e as camponesas, um 
novo capítulo da história da educação brasileira. É a partir dessa ideia e 
dessa reflexão que busquei organizar  elementos que possam dar sequência, 
que possam responder questões colocadas à esta mesa, que é pensar qual o 
significado histórico do PRONERA para a educação brasileira.

Não é possível mais que os próximos livros de história da educação 
do Brasil (ARANHA, 2006; SAVIANI, 2000; 2013) não tenham a 
eles acrescido um capítulo a respeito do que significou a experiência da 
construção do PRONERA e da Educação do Campo. Nós inserimos uma 
nova periodização no ensino da educação brasileira, resultado do significado 
do conjunto da imensa diversidade de práticas pedagógicas que todos juntos 
construímos nesses 20 anos nos diferentes níveis de escolarização, da Educação 
Básica à Educação Superior, incluindo a Pós-Graduação. Nas diferentes 

8 Doutora em Desenvolvimento Sustentável. Professora Associada da UnB, da Licenciatura 
em Educação do Campo e do Programa de Pôs Graduação em Educação. Diretora do Centro 
Transdisciplinar de Educação do Campo, da Faculdade UnB Planaltina.
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áreas da Pós-Graduação, mas também nas experiências fundamentais da 
Educação Popular que vimos materializando juntos nesses 20 anos fez com 
que tenhamos agora um novo capítulo da história da educação brasileira.  
E tem vários elementos que nós consideramos como fundamentais, que nos 
ajudam a sustentar esta tese de que é necessário aumentar a periodização 
da história da educação brasileira com um capítulo sobre a Educação do 
Campo e sobre o PRONERA.

E o primeiro elemento sem dúvida é pela realidade histórica, o que 
significa em nosso país essa política pública ser forjada pelo protagonismo 
dos sujeitos coletivos vindos do campo (MOLINA, 2003). Não havia 
ainda registro na história deste país dos camponeses e das camponesas 
protagonizando uma política pública de Educação. O PRONERA nasce 
do sangue dos Trabalhadores e das Trabalhadoras Rurais, do massacre de 
Eldorado dos Carajás, da sequência de lutas e do acúmulo de forças que foi 
se constituindo a partir daquela correlação de forças, com as três marchas 
chegando à Brasília. Tudo isso vai forjando as características de uma política 
pública que também nunca havia sido vista antes em nosso país, com 
uma característica fundamental que esta articulação entre três sujeitos de 
territórios diferenciados, mas que materializam uma nova política pública, 
o PRONERA - uma nova ação do Estado que articula na sua essência os 
movimentos sociais, os movimentos sindicais, o corpo dos servidores do 
INCRA e as Universidades.

Essa articulação e esse tripé do PRONERA é, sem dúvida, a sua 
característica mais forte, mas é importante que nunca esqueçamos a ideia de 
que, na história dos Direitos Humanos existem muitos avanços e também 
há muitos retrocessos, a construção histórica dos direitos humanos não é 
linear e ela muitas vezes enfrenta grandes retrocessos com a desconstrução 
dos direitos. Nós passamos há pouco na história brasileira um período de 
avanço na construção dos direitos, mas estamos vivendo um momento 
muito forte da desconstrução desses direitos. Um dos grandes riscos da 
desconstrução do PRONERA é exatamente a extinção do protagonismo 
dos movimentos sociais que são a alma dessa política pública.
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E nós, aqui, queremos trazer uma questão que parece ser decisiva 
neste momento em que vivemos. Penso que esse momento histórico nos 
obriga a colocar muita atenção numa ideia e talvez seja mais grave e forte: 
não existe o PRONERA sem democracia. Estamos vivendo um tempo 
histórico de extrema gravidade que coloca em risco a democracia e esse 
tempo histórico nos convoca para essa luta em prol do restabelecimento de 
uma sociedade democrática; e essa luta está relacionada profundamente com  
a existência ou não deste Programa.

O PRONERA como política pública  materializa um dos princípios 
da democracia, que é exatamente a ideia de que ela, a democracia, é  o 
único regime político no qual o conflito é legítimo (MOLINA, 2003b). E 
o que o PRONERA é senão esse espaço da ideia do direito a ter direitos? 
Na democracia, nos ensina Marilena Chauí que quando os direitos estão 
positivados mas eles não estão materializados, a sociedade tem o direito 
e o dever de lutar por eles para que aconteçam. Essa é a característica da 
democracia. E o PRONERA é exatamente isso, é a ideia do direito a ter 
direito. Por quê? Vejam, os camponeses e as camponesas já são titulares do 
direito a ter educação pela própria humanidade que eles e elas têm; nós não 
falamos que a educação é um direito do ser humano? Então essa é a ideia, 
mas são as lutas, as ações desencadeadas pelo coletivo humano que garantem, 
a partir das lutas também coletivas, esse direito. E é na constituição do 
PRONERA que vai exatamente se materializando essa ideia do direito a ter 
direitos como uma característica essencial da sociedade democrática.

Estamos em um tempo histórico que convoca a cada um de nós da 
Educação do Campo a discutirmos à exaustão com todas as pessoas que 
conhecemos a necessidade de derrotarmos esse golpe parlamentar, jurídico, 
político, midiático e restabelecermos a democracia nesse país para que 
possamos continuar lutando pelo direito a ter direitos, pois é isto que está 
muito ameaçado nesse período histórico em que  estamos vivendo.

O que nos mostram as ações das classes dominantes e de suas frações 
que tomaram de assalto o Estado é que estamos vivendo um tempo inverso, 
de destruição e de desconstituição dos direitos... E penso que isto é ainda 
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muito mais grave do que tirar o orçamento de nossas políticas. As ações do 
governo golpista estão caminhando no sentido de acabar com as políticas 
públicas de Educação do Campo que conquistamos por meio de extinção 
do orçamento para sua execução.

No processo histórico das lutas que fizemos para a construção da 
Educação do Campo como política pública, nós falávamos muitas vezes:  
não há política pública sem orçamento. Se é política pública, é o Estado 
em ação (HOFLING, 2001), e para o Estado agir, ele necessita de recurso. 
Ele necessita dos fundos públicos que viabilizam a execução dos Programas 
por meio dos quais o Estado materializa suas políticas... E, reduzir o 
orçamento do PRONERA, de 37 milhões, para 2 milhões, é uma forma de 
ferir de morte o PRONERA, sem dizer que o está assassinando. Cortar o 
orçamento das LEdoCs e não inseri-las nem na Matriz ANDIFES também 
é uma forma de buscar exterminar as LEdoCs. Contudo, penso que está 
em curso um movimento ainda mais grave de desconstituição dos direitos 
que conquistamos. Um movimento orquestrado e articulado por frações de 
classe e pelos intelectuais orgânicos da hegemonia que, valendo-se de todos 
os aparelhos privados de hegemonia, ou seja, operando na sociedade civil, 
mas também operando simultaneamente na sociedade política, por meio 
do judiciário, do legislativo e do executivo, vem operando para desconstruir 
a ideia dos camponeses e das camponesas como sujeitos de direitos, via 
ação de criminalização das lutas, dos lutadores, das lutadoras e de seus/suas 
apoiadores e apoiadoras.

Há uma desconstrução forte sendo operada em relação às políticas 
afirmativas, por meio de sua desmoralização, com a maximização da 
exposição de casos nos quais seus princípios foram burlados, por exemplo: o 
ingresso de estudantes por cotas; a criminalização de docentes e dirigentes  
por fazerem parcerias com os movimentos sociais do campo, como o caso 
da UFFS e do IFSC, Campus de Erexim e Abelardo Luz. 

      Este processo me parece ainda mais grave do que secar os fundos 
públicos que as mantêm, pois a execução destas políticas não se dá só com 
os recursos. Claro, sem o volume de recursos original estas políticas públicas 
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ficam muito reduzidas. Mas, penso que é ainda mais grave esta destruição 
da legitimidade destas políticas públicas. Portanto, temos de manter as 
lutas e o diálogo com a sociedade, da legitimidade destas políticas e do 
direito a ter direitos, temos de lutar pela manutenção da própria democracia,  
que corre grande risco neste momento. 

E uma das marcas mais fortes do PRONERA e da Educação do 
Campo, no âmbito da luta pela elaboração das políticas públicas tem sido 
exatamente o protagonismo dos sujeitos coletivos de direito nestas lutas. 
São eles, os movimentos sociais e sindicais camponeses e suas diversas 
formas de organização e de entidades que têm protagonizado a construção 
destas políticas. É a partir deste protagonismo dos sujeitos coletivos de 
direito que o PRONERA e a Educação do Campo escrevem um novo 
capítulo na educação brasileira. A partir da imensa diversidade de ações 
e diferentes níveis de escolarização que se materializam nesses 20 anos, 
nas diferentes áreas do conhecimento, consolidamos uma nova forma de 
educar (CALDART, 2010).

          Esta nova forma de educar, entre outros relevantes elementos 
teórico- pedagógicos, passa pela Mística. Se no começo as Universidades 
estranhavam muito a Mística, tinham uma reação forte à ela, hoje é 
impensável a Educação do Campo sem a Mística. Mas o que a Mística 
representa? A grande questão que nós discutimos é: nas práticas pedagógicas, 
nós incorporamos a Mística como uma maneira de educar.  E é exatamente 
a ideia da formação humana omnilateral, a ideia de que a Educação do 
Campo, de que a formação da Educação do Campo vai muito além da 
dimensão cognitiva.

       É claro que queremos garantir também essa dimensão, mas 
sabemos que essa formação humana tem diferentes dimensões: a dimensão 
ética, a dimensão política, a formação estética; e a Mística traz essa força 
pedagógica, traz essa força educativa. A Mística mexe profundamente com 
tudo isso e, às vezes, nos mostra as dimensões de como trabalhar os processos 
educativos; é uma grande contribuição para a história da educação. E é uma 
dimensão inalienável dos processos educativos da Educação do Campo. 
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Mas essa nova forma de educar não envolve somente a Mística, 
relaciona a Mística com os diferentes tempos e espaços educativos que 
necessariamente devem estar presentes nos vários cursos de Educação do 
Campo, com a organização, com o protagonismo dos coletivos dos/das 
estudantes, enfim, com uma série de práticas pedagógicas que na execução 
dos cursos de Educação do Campo e do PRONERA vão materializando essa 
nova forma de educar, que vai nos levando a construir este novo capítulo da 
história da educação brasileira.

Uma outra contribuição do PRONERA é a ideia de Educação 
Superior que ele inaugura. A partir das experiências que nós acumulamos 
nos 12 anos de Programa, de 1998 até 2010, que conseguimos via Decreto 
7352, promovemos a instituição da Educação Superior em Alternância 
como uma forma permanente de oferta da Educação Superior. É claro que 
o próprio PRONERA bebe da experiência das Escolas Famílias Agrícolas, 
da educação na Alternância. 

Vale ressaltar que nós reconhecemos a importância das experiências 
da Alternância na Educação Básica, mas são as experiências do PRONERA 
que vão consolidando uma forma de produção do conhecimento na qual as 
condições reais da vida dos sujeitos são levadas em consideração na Educação 
Superior. Então, as questões que acontecem no Tempo Comunidade devem 
ser incorporadas aos currículos e conteúdos, que devem ser trabalhados na 
Educação Superior. E, foram essas experiências do PRONERA, nesses 12 
anos, que nos deram um lastro para conseguir firmar na época da elaboração 
do Decreto 7352, instituindo a Política de Educação do Campo e o Programa 
Nacional de Educação da Reforma Agrária, o PRONERA, a Educação 
Superior em Alternância como uma forma permanente de sua oferta.

Mas, além disso, uma outra contribuição do PRONERA na 
perspectiva do significado histórico das contribuições do que ele traz, 
como significado histórico para a educação brasileira, ele tem materializado 
uma política nacional de formação de educadores e educadoras.  
Não tenho dúvidas de que nós não teríamos a Licenciatura em Educação 
do Campo, não teríamos acumulado experiências teóricas e práticas que 
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fundamentassem todos os elementos contidos no projeto pedagógico das 
Licenciaturas em Educação do Campo se não fossem os cursos de Pedagogia 
da Terra (CALDART, 2007); foram as experiências de dezenas de cursos 
de Pedagogia da Terra que nos propiciaram um acúmulo contundente para 
termos as bases suficientes dos elementos teóricos que nos possibilitaram 
formatar a Licenciatura em Educação do Campo. Tanto que a nossa primeira 
Licenciatura em Educação do Campo é a da UFMG, que se transforma, 
então, em nossa primeira licenciatura. 

Penso que é muito importante para todos/as nós, que nos apropriamos 
desse patrimônio, de seu significado do PRONERA como matriz da 
construção de uma política pública de formação de educadores e educadoras, 
ressaltarmos como seus elementos conseguem materializar a Epistemologia 
da Práxis enfrentando a hegemonia das políticas públicas de formação de 
educadores e educadoras do Brasil. Essa é uma contribuição do PRONERA 
que, sem dúvida, para mim é muito importante (MOLINA, 2017). 

A outra política que o PRONERA avança é a própria Residência 
Agrária. O PRONERA no nosso país teve um peso histórico na construção 
da educação brasileira e conseguiu com o protagonismo dos movimentos 
sociais do campo e o diálogo com as diferentes organizações dessa área 
do conhecimento materializar o Residência Agrária. Não só o Residência 
Agrária, mas a formação dos profissionais das Ciências Agrárias nos vários 
cursos técnicos e de Agroecologia nas diferentes dimensões que o PRONERA 
trabalhou nessa perspectiva porque a formação do PRONERA, nessas áreas, 
teve uma contribuição fundamental como espaço de materialização do 
projeto dos camponeses e das camponesas.

Então, nós tivemos a oportunidade de vivenciarmos, em vários lugares 
desse nosso Brasil, especialmente em Laranjeiras do Sul/PR, experiências 
gratificantes. No entanto, poderíamos citar muitos outros momentos 
marcantes com a presença de centenas de egressos e egressas. O PRONERA, 
nessa área de formação, tem sido capaz de desencadear um intenso processo 
de transformação nesses territórios baseado na Agroecologia, na soberania 
alimentar, enfim, agrobiodiversidade materializando outro projeto de 
política de desenvolvimento (MOLINA et all, 2014;2017).
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O último ponto que vou tentar trazer aqui e que, talvez, seja a 
principal contribuição do PRONERA na construção deste capítulo da 
história da educação brasileira - e o que mais assusta as elites - está relacionado 
à transformação nos modos de produção do conhecimento.

Hoje, penso que foi o rapaz da UFPA quem falou, pela manhã, uma 
belíssima síntese - talvez a melhor síntese que houve de toda a discussão 
teórica e epistemológica da produção do conhecimento - quando ele diz que 
o PRONERA formou centenas de camponeses e camponesas em mestres/
mestras e doutores/doutoras e ao mesmo tempo em que formou doutores/
doutoras e mestres/mestras da universidade em camponeses/ camponesas. 
Essa síntese foi brilhante porque é exatamente essa mudança que está no 
processo de produção do conhecimento.

A incorporação dos saberes dos sujeitos camponeses tira a universidade 
do seu centro e traz as diferentes dimensões da produção material da vida 
para o processo de produção do conhecimento, transformando o modo de 
pensar da própria educação superior. Porém, mais do que isso, esse contexto 
desencadeia um processo fundamental, a promoção da autonomia: dar-
se a própria lei a capacidade de dizer a história do PRONERA ao formar 
camponeses/camponesas como advogados/as, agrônomos/as, historiadores/
as... O Programa contribui para a gente reescrever a história desse país. 
Não são mais os outros, não são as elites que contarão a nossa história; 
somos nós próprios que contaremos a nossa história, que traremos à tona 
a nossa memória - essa foi a grande estratégia da ciência, o apagamento do 
campesinato da ciência. Foi uma forma de apagamento do campesinato da 
história. Reitero: Nós vamos contar nossa história, escrever a nossa história 
e mostrar que é possível com a imensa diversidade que nós temos nesse 
país trazer o povo ao protagonismo do processo de transformação social e 
construir uma nova história desse nosso país, uma história na qual a vida 
vale mais do que o lucro, uma história em que cada um de nós possa ser 
um imenso multiplicador desse grande processo de elevação dos níveis 
de consciência do povo brasileiro para, juntos, construirmos um projeto 
popular de educação brasileira.
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Eu quero encerrar registrando aqui a relevância de grandes Mestres, 
como Pistrak, Paulo Freire, Marti e tantos outros que ajudam a ampliar o 
nosso horizonte de reflexão e ação. Destaco também como síntese do que é 
o PRONERA, como síntese do que é Educação do Campo o pensamento 
de José Marti que nos orienta sempre: fazer é a melhor maneira de dizer.
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SABERES E CULTURAS CAMPONESAS 
OCUPANDO UNIVERSIDADES:  

O PRONERA E A EDUCAÇÃO SUPERIOR

José Jonas Duarte da Costa9

INTRODUÇÃO

Este artigo é uma síntese apaixonada de como percebo a importância 
da Educação do Campo e, especialmente, do Programa Nacional de 
Educação na Reforma Agrária (PRONERA), na Educação Superior no 
Brasil. Procuro, nele, reproduzir o sentido essencial de nossa exposição 
no Encontro Nacional da Educação do Campo e do PRONERA, na 
comemoração dos 20 anos da Educação do Campo e do PRONERA, 
realizado nas dependências da UnB, em junho de 2018. Refiro-me a uma fala 
apaixonada porque meu envolvimento com o PRONERA não é meramente 
intelectual ou profissional. É realmente um envolvimento de sentimentos, 
de militância social.

O PRONERA possibilitou que alguns milhares de camponeses 
e camponesas adentrassem às universidades brasileiras, dando a essas 
pessoas muito mais do que um diploma, mas a oportunidade real de 
ascender socialmente e de construir novas relações e processos sociais de 
empoderamento. Se a universidade foi historicamente o território inalcançável 
para a grande maioria dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros/as,  
para essa parcela camponesa era mais inacessível ainda, tornando-se, assim, 
o mais importante mecanismo de manutenção das estruturas desiguais e de 
privilégios que há no país.

O PRONERA foi, portanto, a ponta de lança que rompeu as cercas 
desse latifúndio de conhecimentos formais, passaporte à ascensão e domínio 

9 Doutor em História Econômica pela Universidade de São Paulo. É professor Associado IV da 
Universidade Federal da Paraíba. Membro da Comissão Pedagógica Nacional do PRONERA. 
Coordenador do Curso de história PRONERA UFPB. 



47

social. Mais do que isso, o PRONERA levou à academia inovações teórico-
metodológicas que puseram na ordem do dia o repensar de velhas técnicas de 
ensino e aprendizagem, de pesquisa e produção do conhecimento, enfronhada 
no que se denominou de Educação do Campo. Para confirmar algumas 
afirmações que enunciei durante minha apresentação no encontro de junho 
de 2018, na UnB, procurei referências de autores consolidados e pesquisas 
empíricas de grande valia para o pensamento que tentei desenvolver.

A formação histórica brasileira detém certas particularidades que 
têm implicações diretas na nossa organização agrária e, consequentemente, 
na educação promovida nesse país. A rigor, não realizamos uma revolução 
liberal burguesa, que reestruturasse o uso da terra e, por conseguinte,  
se formasse uma cultura liberal. Nunca, em nossa história, pudemos afirmar 
que houve uma burguesia industrial progressista, que se enfronhasse 
em lutas para defesa dos interesses de sua pátria. A burguesia industrial 
brasileira se forja em processo de subordinação aos monopólios já em voga 
no centro capitalista. Por outro lado, é a herdeira das oligarquias rurais, 
de valores patriarcais, escravocratas. É nesse cenário que se estrutura a 
educação superior no Brasil, como meio de assegurar às classes dominantes 
a condição de perpetuar-se no poder. E é também por isso que a Reforma 
Agrária no Brasil cheira à subversão comunista. Com as classes dominantes 
hegemonicamente de valores senhoriais escravocratas, subordinadas aos 
monopólios internacionais, sendo a terra o principal meio de produção que 
estreita esses laços de dependência internacional e domínio escravocrata 
interno, torna a Questão Agrária tema sensível e permanentemente 
crucial para quaisquer análises sócio históricas e econômicas do Brasil.  
O PRONERA e a Educação do Campo atuam aí, nesse ponto nevrálgico da 
formação social brasileira.

Traço aqui com alguns dados empíricos e suporte em autores 
reconhecidos, três rápidos processos históricos a fim de exaltar a importância 
do PRONERA para a educação brasileira superior. No primeiro momento, 
recupero um pouco da educação rural brasileira, dialogando sempre com 
a estrutura fundiária altamente concentrada e a questão agrária sempre 
latente. No segundo momento, procuro relacionar a modernização da 
agricultura brasileira, quando, ao meu ver, a terra no Brasil passa a ser 
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dominada pelo Capital, ou seja, quando o capitalismo adentra ao campo 
e procuro, rapidamente, fazer um diálogo com a Educação Superior, 
especialmente as ciências agrárias, que realmente cumpriram um papel 
decisivo na construção de uma “ciência” para o agronegócio e o Capital.  
Por fim, falo do PRONERA e da Educação do Campo, com um tom de 
vitória camponesa, de realização histórica das mais importantes de nossa 
educação. Não há, aqui, pretensões de aprofundar temas, conceitos e 
paradigmas, mas apenas de construir narrativas para suscitar futuros debates 
e aprofundar sobre os impactos da Educação do Campo e do PRONERA 
na educação superior nacional.

O MUNDO RURAL E A EDUCAÇÃO NO  
ESPAÇO AGRÁRIO BRASILEIRO

A origem da educação rural no Brasil remonta ao início da fase 
republicana, quando foi criada em 1889 uma Pasta da Agricultura, Comércio 
e Indústria, voltada para alunos das áreas rurais. Porém, teve uma duração 
curta de cerca de cinco anos durante os governos de Marechal Deodoro da 
Fonseca e Floriano Peixoto (1889 - 1894). Depois de mais de uma década 
desativada, é reintegrada para servir de política pública em 1909, no Governo 
de Nilo Peçanha, como instituições de ensino para agrônomos.

A partir do Movimento de Trinta inicia-se uma nova fase política 
no Brasil, com a derrota de setores oligárquicos e a ascensão de forças 
hegemonizadas por setores urbano-industriais, sob o comando de Getúlio 
Vargas. Foi a partir deste novo momento político que a educação assumiu 
um caráter mais nacional, com a criação ainda em 1930, do Ministério da 
Educação. Na constituição de 1934, percebemos nitidamente a sua prioridade: 
o ensino profissional, que serviria para suprir a demanda das indústrias. Em 
se tratando do campo, a União reservaria no mínimo 20% do orçamento da 
educação para promovê-la na zona rural que em seu artigo 156 diz: 

Art. 156 - A União e os Municípios aplicarão nunca menos de 
dez por cento, e os Estados e o Distrito Federal nunca menos 
de vinte por cento, da renda resultante dos impostos na 
manutenção e no desenvolvimento dos sistemas educativos. 
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Parágrafo único - Para a realização do ensino nas zonas 
rurais, a União reservará no mínimo, vinte por cento das 
cotas destinadas à educação no respectivo orçamento anual. 
(CF 1934)

Se antes os limites campo-cidade poderiam ser considerados nítidos, 
na atualidade tal afirmativa não é mais verdadeira. Isso é decorrente de uma 
série de transformações socioespaciais que ocorreram principalmente após a 
Revolução Industrial. Tais transformações acentuaram, em dado momento, 
a possibilidade de diferenciação entre o campo e a cidade, especialmente 
em razão dos avanços técnicos provocados, que significaram a ampliação 
da centralização econômica e social da cidade, tornando seu modo de vida 
e organização singulares em relação ao restante do espaço. Na verdade, 
o advento da Revolução Industrial, devido a ampliação e intensificação 
de relações entre o urbano e o rural, “introduziu uma confusão total” 
(Beaujeu-Garnier, 1997, p. 09). A distinção urbano e rural torna-se menos 
acentuada, menos clara, a ponto de podê-la confundir, pois a intensificação 
das atividades e relações capitalistas de produção e, consequentemente, a 
maior interação, por meio de articulações e fluxos cada vez mais frequentes,  
faz com que a indústria mantenha presença marcante no campo e o 
trabalhador rural na cidade (o trabalhador boia-fria é um exemplo).

Mais recentemente, com o aprofundamento das mudanças 
decorrentes do processo de industrialização e da constituição do meio 
técnico-científico-informacional, que propiciou uma reconfiguração 
e complexização no modo de organização socioespacial da sociedade, 
promovendo alterações na composição das densidades espaciais, na dinâmica 
de interligações e nas significações funcionais da cidade e do campo,  
o debate a respeito da questão da interpretação sobre o que é cidade e campo 
e sobre o que é urbano e rural adquiriu importância no debate acadêmico, 
instigando muitos pesquisadores a aprofundarem o tema.

O debate retomou força pela observância de alguns fatos novos que 
marcaram a reorganização da sociedade: atividades não tradicionais que 
passaram a desenvolver-se no campo, denotando uma ressignificação do 
rural desde a utilização de novos produtos agropecuários, decorrentes do 
processo de industrialização da agricultura, especialmente após a “Revolução 
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Verde”10 e a questão do assalariamento dos trabalhadores do campo até 
atividades caracterizadas por não serem tipicamente agropecuárias, como 
aquelas vinculadas à prestação de serviços, atividades de entretenimento ou 
mesmo moradia.

Não há critérios mais precisos para a definição do que é cidade e por 
oposição o que é campo; isso revela um processo de urbanização questionado. 
Compreende-se que a caracterização da cidade-campo, do urbano-rural, 
na atualidade é um processo complexo. As mudanças recentes verificadas 
nas formas de organização da sociedade assinalam transformações que 
se produzem de forma não homogênea e linear no tempo-espaço, com 
estruturação e reestruturação de fluxos, relações e contradições em diferentes 
níveis de intensidades entre a cidade e o campo. Assim, talvez não seja mais 
possível uma distinção específica entre esses espaços, sobretudo, se tomado 
o aspecto das suas relações, ou “ainda se essas distinções e oposições possam 
[...] ser reconhecidas, elas não são suficientes para a análise da ‘questão 
cidade-campo’ em termos mais completos”.

Em 1947, observamos um retrocesso no que diz respeito à política 
educacional voltada para o campo, pois com a criação de uma nova 
constituição para a nação, a educação nas áreas rurais deixou de fazer 
parte das políticas públicas nacionais e passou a ser de responsabilidade 
de empresas privadas que contassem com mais de cem funcionários. Essas 
empresas tinham a obrigação a manter o ensino primário gratuito, que 
seria destinado não apenas aos funcionários, mas também aos seus filhos 
menores de quatorze anos, como preconizava o Artigo 168, inciso III da CF 
DE 1946:

Art. 168 - A legislação do ensino adotará os seguintes 
princípios: 
III - as empresas industriais, comerciais e agrícolas, em que 
trabalhem mais de cem pessoas, são obrigadas a manter ensino 
primário gratuito para os seus servidores e os filhos destes

10 A mal chamada “Revolução Verde” é o nome dado ao conjunto de iniciativas tecnológicas que 
transformou as práticas agrícolas e aumentou drasticamente a produção de alimentos no mundo. 
A Revolução Verde teve início na década de 1950, no México.
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Essa situação se manteve com a constituição de 1967 e alongou-se 
até a década de 1970, durante o Regime Militar, que foi de 1964 a 1985. 
Ou seja, por mais de duas décadas a educação rural – resumida ao ensino 
primário – ficou atrelada a iniciativa privada. 

Com os governos militares fecha-se mais um ciclo histórico 
marcado pelas ações autoritárias e articulado do Estado 
brasileiro, associado ao capital internacional e nacional, que 
culminou com o desmonte da educação pública, fortaleceu a 
iniciativa privada, controlou ideologicamente as lutas sociais 
desmobilizando-as, caçou as liberdades políticas individuais 
e coletivas, entre outras ações nefastas à construção da 
educação no campo e na cidade. É nesse período que se 
publica o Estatuto da Terra, um instrumento para desarticular 
os conflitos no campo e abri-lo para a empresa capitalista 
no campo, numa forte aliança entre o capital internacional, 
a burguesia nacional, militares e intelectuais a seu serviço 
(COUTINHO, 2009, p. 42).

Todo o contexto de crises vivido pelo país no século XX afeta a 
educação e também ajuda a revelar o quanto o Estado, em quatro séculos, 
não havia priorizado a educação popular e do campo. Chegou-se à década 
de 20, com, aproximadamente, 75% da população analfabeta (RIBEIRO, 
2001). De 1889 a 1930 viveu-se o ruralismo pedagógico, quando ocorreu 
com maior intensidade o êxodo rural em direção aos centros urbanos que 
se industrializavam. O objetivo da educação rural era “fixar o homem ao 
campo”, eis a proposta do ruralismo pedagógico. Na década de 1930 já se 
consolidavam movimentos que ligavam o atraso brasileiro à educação e a 
reconheciam como a única solução para superar tal condição. Assim, é que 
em 1932 lança-se o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova defendendo a 
educação pública, leiga, gratuita, obrigatória e sob a responsabilidade estatal 
- embora a maioria da população ainda habitasse no campo as políticas 
educacionais favoreceriam o modelo urbano-industrial ou do chamado 
processo de industrialização brasileiro. No campo começa a crescente 
mecanização, a intensificação dos conflitos de terra pela concentração 
da grande propriedade e a tentativa de adequar a escola as atividades do 
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meio rural, qual seja: educar a mão de obra com conhecimentos técnicos 
necessários à modernização do campo, pela via das empresas capitalistas.

No Brasil, todas as constituições contemplaram a educação escolar, 
merecendo especial destaque a abrangência do tratamento dado ao tema 
a partir de 1934. Até então, em que pese o Brasil ter sido considerado um 
país de origem eminentemente agrária, a educação rural não foi sequer 
mencionada nos textos constitucionais de 1824 e 1891, evidenciando-se, de 
um lado, o descaso dos dirigentes com a Educação do Campo e, do outro, os 
resquícios de matrizes culturais vinculadas a uma economia agrária apoiada 
no latifúndio e no trabalho escravo (BRASIL, 2002, p. 7).

Para Saviani (2006), o Estado não se revelou capaz de democratizar 
o ensino nem para o campo - nem para a cidade - e chegamos aos anos 
1990 com um déficit histórico. Tomando por base essa trajetória, podemos 
compreender que grande parte dos problemas do campo tem suas raízes 
no passado. No que se refere à educação da zona rural, o resultado de anos 
de abandono pelo poder público se mostrou muito perverso e percebemos 
seus reflexos até nos dias de hoje: o alto índice de analfabetismo, que por 
si só gera uma situação de dependência do campo em relação à cidade, 
por causa de todos os seus desdobramentos, como, por exemplo, a falta 
de profissionais qualificados que são essenciais para suprir as carências da 
região do campo: médicos, professores, veterinários, agrônomos etc. Nesse 
caso, faz-se necessário que um profissional formado na cidade se desloque 
para o campo.

Isso porque a educação escolar no campo, ao se constituir sob 
o   signo da precariedade física, administrativa e pedagógica, 
evidencia a presença de um professor qualificado na condição 
de “leigo” como indicativo da ausência e/ou escassez de 
uma formação adequada para o exercício da profissão. 
Sendo assim, quando os movimentos sociais e sindicais, no 
final da década de 1980, pautam as instâncias de governo 
reivindicando escolas do campo, está presente como ponto 
central a preocupação com formação docente qualificada e 
pertinente às necessidades do contexto onde irá atuar. Nessa 
perspectiva, nos últimos 15 anos, observa-se a crescente 
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implantação de políticas públicas, da alfabetização de 
jovens e adultos à educação superior, de ações voltadas para 
a formação inicial e continuada de educadores do campo 
(MOLINA & ANTUNES- ROCHA, 2014, p. 221).

Em se tratando da constituição de 1988, consideramos uma série 
de avanços políticos no Brasil quando comparamos com as constituições 
pretéritas. Na educação, por exemplo, podemos citar as reformas educacionais 
que ocorreram no governo de Fernando Henrique Cardoso (1995 – 2002), 
resultando na formulação de documentos como a Nova Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional, de 1996 (Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996), o Plano Nacional de Educação, em 2001, e os Parâmetros Curriculares 
Nacionais. Segundo Saviani (1987), apesar de criados na era FHC, muitas 
dessas reformas educacionais já eram pensadas e desejadas anteriormente, 
como é o caso do Plano Nacional de Educação que foi articulado desde 1932.

Entretanto, não queremos dizer que representou de uma forma 
satisfatória os anseios da população, muito menos dos educadores do Brasil. 
Apesar de representar avanços no que diz respeito à ampliação e modernização 
da educação, esses projetos contemplam, sobretudo, a classe dominante.  
Na formulação dessas reformas houve um embate entre a sociedade civil e os 
organismos que representavam interesses neoliberais. O resultado foi uma 
Nova Lei de Diretrizes e Bases com características neoliberais, refletindo 
os interesses da classe dominante. Portanto, há diversas críticas de que essa 
reforma educacional apresenta um caráter elitista, pois define uma série 
de responsabilidades e não aponta com clareza os direitos, como é o caso 
da LDB/96 que, inclusive, acabou por favorecer o crescimento do setor da 
educação privada. Apesar dos fatores negativos, a lei 9.394/96 não impede 
que melhorias e adaptações sejam feitas a posteriori, uma vez que ela não 
representa um avanço pleno; a educação e o direito à educação, como os 
direitos sociais no Brasil, estão todos em disputa. E esta é uma disputa na 
qual estarão sempre em jogo os próprios termos desta lei fundamental.  
Em se tratando da educação na zona rural, faz-se necessário a leitura do 
artigo da LDB/96:
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Art. 28. 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, especialmente:
I - conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais 
necessidades e interesses dos alunos da zona rural;
II - organização escolar própria, incluindo adequação do 
calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições 
climáticas;
III - adequação à natureza do trabalho na zona rural.

Além desse artigo se apresentar de forma vaga, deixando lacunas, 
é preciso salientar que ele compõe o capítulo da Educação Básica, como 
se dissesse que os camponeses precisam apenas de uma educação inicial.  
A contradição se expõe quando percebemos que na lei, a educação da 
zona urbana oferece meios para os alunos ingressarem no nível superior.  
Dessa forma, o cidadão do campo que desejar obter uma formação mais 
qualificada deve se deslocar da sua região para a cidade.

A partir da demanda de formação científica e universitária para os 
quadros das escolas situadas em acampamentos e assentamentos, o MST 
procura realizar parcerias com universidades para suprir essa demanda 
e, concomitantemente, busca, junto dos organismos estatais, recursos 
públicos para que o Estado assuma essa demanda pública educacional. 
Depois de um longo processo de construção social, que extrapola os limites 
deste artigo, e a partir de 1998, iniciam-se as parcerias formais entre as 
universidades brasileiras e o MST, tendo como órgão de fomento estatal o 
Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA), ligado 
ao Ministério do Desenvolvimento Agrário. Note-se que não se trata do 
Ministério da Educação. O programa envolve dezenas de universidades em 
parcerias com movimentos sociais, números que serão destacados somente 
para dar visibilidade à dimensão dessa ação, o que se traduz numa experiência 
democratizante no ensino superior brasileiro nessa avaliação particular.

É importante destacar também uma das lacunas que esse Artigo nos 
deixa no que diz respeito às “adequações” ou “adaptações” que o sistema de 
ensino tem de promover de acordo com as especificidades de cada região, 
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sem informar exatamente como deve se realizar isso e que órgão deve arcar 
com as despesas. Como a maioria das escolas do campo é apenas de nível 
fundamental caberá ao município. Ora, apenas o município dá conta de 
resolver os problemas das escolas do campo? É preciso levar em consideração 
os limites da estrutura municipal, principalmente aquelas governadas ainda 
pelas oligarquias de tempos passados.

Essa situação vigente representa o pensamento conservador brasileiro, 
oriundo dos valores senhoriais arraigados numa classe dominante de 
características próprias, que considera o campo como um espaço atrasado e 
que, portanto, não necessita de um sistema de educação capaz de promover 
a formação de profissionais qualificados tais como professores, médicos, 
advogados e outros, além também de julgar desnecessário que um agricultor 
possa desenvolver suas capacidades intelectuais mais complexas, pois para 
uma pessoa que trabalha com enxada apenas é necessário o básico: ler, 
escrever e saber contar. Dessa forma, o lugar do desenvolvimento é a cidade. 
A lógica deste pensamento é a extinção gradual do campo, dando lugar para 
a expansão das áreas urbanas.

O ENCONTRO DE DOIS MUNDOS: A UNIVERSIDADE 
BRASILEIRA, BASTIÃO DE PRIVILÉGIOS E DO CAPITAL, 
OCUPADA POR CAMPONESES E SABERES POPULARES

A universidade brasileira foi criada para atender os objetivos da 
formação profissional e cultural de nossas elites econômicas. Foi assim, por 
longos anos, o espaço apropriado para as classes dominantes estabelecerem 
seus privilégios. A universidade se organizou, então, como parte de um ciclo 
vicioso, fechado, no qual os economicamente mais poderosos detinham seus 
privilégios sociais, políticos e econômicos e, por via do acesso assegurado 
à educação superior, reproduziam-se os privilégios e a casta dominante. 
Por via do acesso exclusivo às universidades os privilégios dos de então, 
transformava-se em espólios aos herdeiros consanguíneos e da mesma casta 
social. Dessa forma, a universidade brasileira foi, mais do que o lócus da 
ciência, o instrumento de cristalização das desigualdades e das injustiças 
sociais, tão marcantes em nossa sociedade.
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A produção do conhecimento, portanto, limitou-se, anos a fio, à 
reprodução, transplante e cópias de conhecimentos produzidos em outras 
realidades, quase sempre nos centros mais desenvolvidos para direcionar 
a ciência e o conhecimento nacional. Na área das ciências agrárias, o 
conhecimento produzido (ou transplantado) obedecia à lógica, interesses e 
pressões das oligarquias rurais que controlavam o poder. Depois ao processo 
de Modernização da Agricultura, sob o domínio do capital internacional, 
do “Pacote Tecnológico”, que promoveu a chamada “Revolução Verde”.

A Universidade Brasileira, os cursos das ciências agrárias tiveram 
papel destacado no endosso “científico” ao violento processo de subordinação 
da Agricultura Brasileira ao complexo industrial-financeiro voltados ao 
campo. Na realidade, se edificou uma “ciência agrária” estruturada em 
conhecimentos vinculados ao grande capital internacional, para promover 
o domínio dos setores econômicos oriundos da indústria internacional 
monopolista de implementos e insumos agrícolas. Técnicas e tecnologias 
apreendidas para o manejo da terra e da agricultura nesse período afinavam-
se ao “Pacote tecnológico” apresentado por grandes redes de empresas 
monopolistas que controlaram os negócios do campo (AGUIAR, 1986).

Estruturou-se no Brasil uma espécie de aliança entre o Capital 
Internacional, vinculado ao setor agrícola; o empresariado rural 
nacional, formado pelas antigas/oligarquias rurais, nesse período, em 
franca associação com os setores da indústria voltada para a agricultura, 
extremamente monopolizada e situada fora do país. Essas alianças entre 
setores do capital privado contaram com grande apoio do Estado Brasileiro, 
em grande parte desse período, sob o poder autoritário. O Regime Militar, 
autoritário, impediu a resistência camponesa e dos trabalhadores em geral. 
O sistema financeiro nacional foi colocado a serviço desse processo de 
transformação da Agricultura Brasileira. Houve um acentuado processo 
de domínio do campo e da terra, como meio de produção especial, pelo 
Capital. O capital financeiro no campo procura otimizar seus lucros ao 
incrementar seus investimentos em grandes empresas capitalistas a partir de 
estratégias de negócios nos setores agroalimentar e florestal e na aquisição e 
ou arrendamento de terras. 
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As opções empresariais por eles consideradas como 
promissoras para ampliar a acumulação capitalista pela via 
da espoliação são as estratégias burguesas de concentração da 
terra, da produção agropecuária e florestal em larga escala, 
do monocultivo e da busca de um produtivismo insano que 
lhes induz ao uso intensivo de agrotóxicos, de hormônios, de 
herbicidas e de sementes híbridas, transgênicas e mutagênicas, 
além de exercitarem hodiernamente o desprezo sociocultural 
pelos povos do campo e a desterritorialização dos camponeses. 
E tudo isso numa tendência crescente de desnacionalização 
consentida do agrário brasileiro (MARTINS, 2013, p. 39).

Coube à Universidade, especialmente aos cursos da área de agrárias, 
fornecerem o aparato técnico-científico. Assim, o Brasil “tecnificou”, 
modernizou sua agricultura, estreitando laços de dependência com a 
indústria monopolista internacional, sob os auspícios do capital financeiro e 
transplantando modelos produtivos e tecnológicos de outras realidades. Em 
realidade, forjou-se uma agricultura de monocultivos, baseada no grande 
latifúndio e submetida ao capital monopolista e financeiro.

A rigor, se replicou um conhecimento científico e se utilizou 
tecnologias para implantar sistemas produtivos que atendem ao grande 
capital, a concentração fundiária, ao processo de expulsão do campesinato e 
consequentemente a fortes impactos socioambientais. Os cursos de Agronomia, 
Medicina Veterinária, Zootecnia, Engenharia Florestal, Engenharia Agrícola e 
vários outros, disseminados por todas as regiões do país, durante no pós-ditadura 
comportavam em suas grades curriculares e em seus conteúdos programáticos, 
as técnicas e tecnologias amplamente favoráveis ao modelo agrícola hegemônico 
nacionalmente, implantado a serviço do processo de acumulação capitalista 
brasileiro. Em síntese, a Universidade foi majoritariamente um espaço de 
exclusão, dos privilegiados. E, em todas as áreas do conhecimento, se produziu 
saberes alheios às necessidades essenciais de nossa sociedade.

Lógico que a universidade brasileira, ao longo de sua história, 
não foi apenas o espaço da repactuação da dominação de classes. No seio 
universitário emergiu também a crítica a ordem vigente, pensamentos 
questionadores do processo de formação histórica excludente nacional e de 
produção científica de grande importância e contextualizada às demandas 
populares nacionais.



58

O processo de redemocratização brasileiro, desencadeado a partir 
dos anos 1980 possibilitou a recuperação dos debates sobre o sentido da 
Educação e o papel da Universidade na redemocratização e na edificação 
de uma sociedade democrática em nosso país. Foi retomado o debate, 
interrompido em 1964, quando da criação da UnB e toda discussão de 
uma reforma universitária que permitisse a universidade brasileira tornar-
se um espaço aberto à participação popular, centrada nas discussões sobre 
as mais importantes demandas sociais do país, fincada na produção do 
conhecimento interdisciplinar, crítico e criativo, estimulador de cidadãos 
sujeitos do processo histórico e comprometidos com a transformação social 
que o país exigia.

A Universidade Brasileira que, nos anos 1960, mesmo elitizada ecoou 
os sentimentos e as ideologias ativas na sociedade passaram por processos 
de desmonte de sua essência. Proibiram-se, reduziram-se ou deformaram-
se os cursos de conteúdo social e filosófico; dispersaram-se a convivência 
estudantil; e mantiveram a educação superior extremamente elitizada. 
Propugnaram como armadura defensiva desses privilégios, a meritocracia. 
Artifício repugnante, no discurso da elite econômica nacional, com o objetivo 
claro de assegurar o privilégio do conhecimento para si. A Constituição 
de 1988, no bojo do avanço do pensamento democrático no país, avança 
nos parâmetros legais necessários para permitir maior democratização da 
Universidade, conferindo autonomia político-pedagógica, educacional em 
seu artigo 207.

Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-
científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, 
e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, 
pesquisa e extensão.
§ 1º É facultado às universidades admitir professores, 
técnicos e cientistas estrangeiros, na forma da lei. (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 11, de 1996)
§ 2º O disposto neste artigo aplica-se às instituições de 
pesquisa científica e tecnológica. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 11, de 1996) (Constituição Federal do 
Brasil, 1988)
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Dessa forma, possibilitou a vanguarda intelectual do país se debruçar 
e buscar formas de desenvolver, a partir da universidade, um pensamento 
crítico e criativo no pensamento social brasileiro. A vitória eleitoral do 
pensamento conservador no final dos anos 1980, concomitante a instauração 
do programa neoliberal do Consenso de Washington na economia brasileira, 
o descenso dos movimentos sociais em geral e dos movimentos progressistas 
e de esquerda, procrastinaram, atrasaram o sentido da democratização da 
Universidade Brasileira. Na realidade, as universidades públicas sofreram um 
processo direcionado de sucateamento, de esvaziamento de suas condições 
mínimas para a produção científico-cultural, em paralelo, o quantitativo 
de faculdade e universidades privadas aumentou muito. Em uma clara 
priorização da educação superior de cunho privado, reduzindo-a a atividade 
de ensino, de qualidade questionável. Em síntese, o Consenso de Washington 
recomendava: a) Reforma Fiscal: promover profundas alterações no sistema 
tributário (arrecadação de impostos), no sentido de diminuir os tributos 
para as grandes empresas para que elas aumentassem seus lucros e o seu grau 
de competitividade; b) Abertura comercial: proporcionar o aumento das 
importações e das exportações através da redução das tarifas alfandegárias. 
Essas duas principais “recomendações” do programa neoliberal do “tal” 
consenso foram parcialmente implantadas no Brasil (COSTA, 2010).

Foi nesse ambiente que se gestou o debate, em 1996, da Lei de 
Diretrizes Básicas da Educação. Uma espécie de regulamentação da Educação 
em todos os níveis no Brasil. A LDB expressou bem os debates intensos na 
vida política do país. O autor da proposta aprovada, Senador Darcy Ribeiro, 
sob o argumento do tempo, mesmo sendo um parlamentar da oposição 
negociou e viabilizou a aprovação da LDB com os setores mais defensores 
da Educação privada e reticente a participação popular, a uma LDB que 
avançasse mais no direcionamento de uma universidade mais comprometida 
com as transformações sociais exigidas pelas classes trabalhadoras.

No debate sobre a LDB se formaram dois polos políticos ideológicos 
evidentes. Os que propugnavam uma LDB mais vinculada ao processo 
social e uma mais ampla, que não aprofundasse, não detalhasse aspectos 
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específicos da educação, que fosse mais permissiva para programas e políticas 
públicas posteriores.

Os projetos de educação em disputa na discussão e elaboração de 
uma nova LDB, nas décadas de 1980 e 1990, apresentavam diferentes 
concepções de mundo, homem, Estado e educação e o seu vínculo com o 
projeto societário. Nesse contexto, colocavam-se de um lado forças sociais 
progressistas, populares e democráticas da sociedade civil, compostas por 
entidades, em especial o FNDEP, defensoras de uma educação pública, 
universal, gratuita e de qualidade para todos - necessária à construção de 
uma sociedade democrática, socialmente justa; de outro, forças liberal-
conservadoras que impõem um projeto educacional neoliberal, privatista e 
flexível para atender às demandas da sociabilidade /capitalista (NÓBREGA 
& AGUIAR, 2016, p. 419).

De certa forma, as forças progressistas, em minoria no Congresso 
foram derrotadas. A LDB Darcy Ribeiro foi aprovada mais na versão da 
conciliação com os setores privatistas da Educação, que veem a educação 
como mercadoria, do que sob as ideias e as propostas dos movimentos pela 
educação, da tradição política brasileira.

O FRESCOR E A DIALÉTICA DA EDUCAÇÃO DO  
CAMPO E DO PRONERA NA UNIVERSIDADE BRASILEIRA

Mesmo tendo sido uma LDB com grandes limitações para a Educação 
Popular, as diretrizes gerais apontavam para permitir inovações, atividades 
e ousadias na produção do conhecimento, na educação superior. É com o 
movimento da Educação do Campo que definitivamente os movimentos 
sociais mais atuantes da sociedade brasileira, desde o final do século XX e 
início do século XXI, iniciam efetivamente diálogos e participação nos debates 
sobre os rumos da academia, sobre a educação brasileira como um todo e, 
especialmente, sobre qual a educação mais adequada para o campo brasileiro.

A luta por Reforma Agrária no Brasil evidenciou que, além da 
democratização da terra, do acesso a crédito e aos bens que possam advir 
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do trabalho na terra, ela só se consolidaria com o acesso à educação, ao 
conhecimento científico e a produção de saberes voltados à transformação 
da estrutura agrária brasileira, edificada sob os auspícios do interesse do 
grande capital. Segundo Costa (2010), reverter a ciência oferecida à lógica 
da concentração de riquezas a partir da terra passou a ser o objetivo maior 
dessa perspectiva educacional.

Até então, o latifúndio do saber, mais especificamente da educação 
superior, se encontrava impermeabilizado aos povos do campo, suas sabedorias, 
suas diversidades, suas culturas. Essa ignorância das universidades brasileiras 
ocorria em função de seu processo de edificação do conhecimento de forma 
colonizada.

A Educação do Campo forçou a universidade brasileira a dois 
movimentos político-pedagógicos importantes e definidores de sua 
nova condição. Inicialmente, a sair de sua condição privilegiada e única 
de produtora de um conhecimento e uma razão científica e, na mesma 
direção, dialogar com saberes populares entremeados de uma lógica própria 
e engajados no processo político social camponês e nacional. No diálogo 
com a Educação do Campo, a universidade se defrontou com desafios 
metodológicos e pedagógicos esquecidos no passado longínquo das lutas 
camponesas dos anos 1960. Debruçou-se na Pedagogia Freireana, na 
Pedagogia Socialista e conheceu a Pedagogia do Movimento.

O PRONERA foi pensado no I Encontro Nacional das Educadoras e 
Educadores da Reforma Agrária, em 1997, para celebrar os 10 anos do Setor 
de Educação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), 
e produzir um balanço dos resultados obtidos nos diferentes níveis de 
escolarização até então desenvolvidos. Durante o Encontro, foi identificada 
a existência de dezenas de universidades envolvidas com o tema da Educação 
na Reforma Agrária. Entretanto, a maioria dos trabalhos estava sendo feito 
isoladamente. Era necessário formar uma articulação entre esse conjunto 
de parceiros para enfrentar o desafio de fazer avançar a escolarização nos 
assentamentos, cujos índices eram extremamente baixos (MOLINA, 2003). 
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A partir daí começaram a se construir as articulações e lutas que resultaram 
na criação do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária.

O Programa foi instituído em 16 de abril de 1998, por meio da 
Portaria n. 10/1998 do então Ministério Extraordinário da Política Fundiária. 
Executado por meio de ampla articulação interinstitucional, que envolve 
Estado, universidades e movimentos sociais, o objetivo geral do PRONERA 
é promover a educação nos assentamentos de Reforma Agrária, estimulando, 
propondo, criando, desenvolvendo e coordenando projetos educacionais 
com metodologias específicas para o campo. O Programa começou com 
alfabetização e formação de educadores/as assentados/as; depois, evoluiu 
para oferta dos anos finais dos ensinos fundamental e médio para os jovens 
e adultos que se alfabetizavam. Na sequência, passou a incorporar parte das 
demandas da oferta de cursos técnicos profissionalizantes e superiores para 
os trabalhadores e trabalhadoras rurais assentados/as.

Durante todo o processo de seu desenvolvimento, o PRONERA 
contou com a experiência e com os princípios formativos dos movimentos 
sociais e sindicais, sendo marcantes as contribuições destes para o êxito do 
Programa. Foi essa participação que permitiu acolher uma rica diversidade 
de práticas e contribuir para o avanço e a expansão da Educação do Campo 
no país. Um dos mais importantes resultados do PRONERA tem sido sua 
capacidade de viabilizar o acesso à educação formal a centenas de jovens 
e adultos das áreas de Reforma Agrária. Se não fossem as estratégias de 
oferta de escolarização adotadas pelo Programa – a partir das práticas já 
acumuladas pelos Movimentos, entre as quais se destaca a Alternância, com 
a garantia de diferentes tempos e espaços educativos – estes jovens e adultos 
não teriam se escolarizado em função da impossibilidade da permanência 
por seguidos períodos nos processos tradicionais de educação, o que 
necessariamente lhes impediria de conciliar o trabalho e a escolarização 
formal (MOLINA, 2003).

A organização curricular em regime de Alternância - composta por 
períodos de aprendizagem integrados entre Tempo Escola, nas Universidades 
Públicas e Tempo Comunidade, que ocorre nas áreas rurais de origem destes/
as educandos/as - objetiva não só evitar que o ingresso de jovens e adultos 
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na educação superior reforce a alternativa de deixar de viver no campo, 
bem como objetiva promover a articulação entre educação e a realidade 
específica destas populações, possibilitando uma leitura crítica que, a partir 
dessa realidade, seja capaz de perceber as determinações sociais que assim a 
produzem, considerando a totalidade maior que a contém. O PRONERA 
está em processo, efetivamente, de ser uma estratégia de democratização 
do acesso à escolarização para os/as trabalhadores/as das áreas de Reforma 
Agrária no país, em diferentes níveis de ensino e áreas do conhecimento. 
Paralelamente à ampliação dos níveis de escolarização apoiados pelo 
Programa, viabilizou-se, a partir das parcerias com as universidades 
públicas, a diversificação das áreas de conhecimento propostas por esses 
cursos, com o objetivo de contribuir para a promoção do desenvolvimento 
dos assentamentos e das famílias que aí vivem.

Quando o PRONERA adentrou à universidade brasileira, veio 
com o sopro fresco da dialética que construía os novos saberes do e no 
campo brasileiro, erigido a partir dos “de baixo”, coletivamente, seguindo 
a organicidade, mística e energia da luta por transformação social. Foi o 
encontro de dois mundos, dois universos, se não antagônicos, certamente 
com acentuadas contradições. Fosse nos elementos didático-pedagógico-
avaliativos, fosse no sentido de como e para que o conhecimento. Se o 
universo hegemônico na Educação Superior no país almejava uma ciência 
pura, plena, para em seguida ser levada à sociedade, com a Educação do 
Campo e, especialmente, com o PRONERA, nos bancos escolares, passamos 
a ver uma universidade viva, entremeada com a luta dos povos do campo, 
partícipe da luta por Reforma Agrária e construtora de novas sínteses de 
conhecimento elaboradas a partir da relação dialógica com os movimentos 
camponeses, com os saberes comunitários, camponeses. Particularmente 
a universidade pública brasileira era, até então, algo restrito a estudantes 
majoritariamente do meio urbano e advindos de escolas privadas.
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O PRONERA E O SEU SIGNIFICADO 
HISTÓRICO PARA A EDUCAÇÃO DO CAMPO

Antônio Lacerda Souto11

Em primeiro lugar, convém destacar, aqui, o reconhecimento por 
parte da CONTAG, a respeito da importância e do grande significado que 
tem o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA), 
enquanto política pública voltada para a Educação do Campo e para o 
desenvolvimento sustentável do meio rural.

Este ano, 2018, o PRONERA faz 20 anos de existência e se firmou 
como um importante Programa de Educação do Campo. Para a CONTAG, 
isso foi essencial no despertar do movimento sindical quanto à importância e 
o papel da educação para o desenvolvimento rural e para o desenvolvimento 
dos assentamentos da Reforma Agrária. No período de 1998 a 2011, o 
movimento sindical, sistema CONTAG, apresentou uma demanda de 207 
cursos em diversas áreas do conhecimento.

Para além desta demanda, que aparece como um indicador sobre 
a importância do Programa, o movimento sindical entende que a sua 
concepção metodológica e pedagógica, acrescida da vivência prática durante 
a execução dos cursos, deram grandes contribuições para a construção das 
bases da Educação do Campo.

Intenta-se nesta comunicação, fazendo menção ao processo 
histórico do Programa, destacar a sua importância para as populações do 
campo, o que nos leva a estabelecer três momentos nessa linha do tempo:  
(i) o nascimento do PRONERA; (ii) o desenvolvimento do PRONERA; e 
(iii) a necessidade de continuar a luta pela existência do PRONERA. Estes 
momentos registramos assim:

11  Assessor de Políticas Sociais da CONTAG
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(i) o Nascimento do PRONERA: entendemos que quando nascemos 
bem, as possibilidades de crescermos bem se ampliam. Nesse sentido, destaco 
alguns elementos decisivos que deram força ao nascimento do PRONERA: 
a) tem o seu nascedouro da luta dos movimentos sociais, populares, sindicais, 
dentre outros; b) tem a sua concepção teórica e metodológica fundamentada 
nos princípios da Educação Popular e da Pedagogia da Alternância;  
c)  fundamenta-se e integra-se à luta pela Reforma Agrária; e d) acredita que por 
meio de uma matriz tecnológica baseada na Agroecologia é possível promover 
um desenvolvimento com sustentabilidade ambiental e inclusão social.

(ii) o Desenvolvimento do PRONERA: um primeiro componente 
importante no início da sua implementação foi a compreensão de que a 
articulação entre Estado e sociedade civil seria fundamental para o alcance 
de resultados positivos. Nesse sentido, foi constituída a Comissão Pedagógica 
Nacional (CPN), integrada por representantes do Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária (INCRA), representantes dos movimentos 
sociais Movimento dos Sem Terra (MST) e dos Movimentos Sindicais, a 
CONTAG e das Universidades e Institutos Federais de diversos cantos do 
nosso país. A CPN foi se consolidando como o tripé da gestão e do controle 
social do PRONERA.

Um segundo aspecto importante que destaco refere-se à elaboração 
e análise dos projetos pela CPN. Os projetos sempre foram elaborados e 
analisados com muito cuidado, sempre na perspectiva de formar cidadãos e 
cidadãs conscientes e críticos/as sobre o papel que venham a desempenhar 
no campo profissional, comunitário e na sociedade.

Ainda sobre o desenvolvimento do PRONERA, destacamos as bases 
teóricas e metodológicas no processo de implementação dos projetos. Em 
todos os cursos que tivemos a oportunidade de acompanhar e conhecer, 
pudemos perceber alguns elementos pedagógicos e metodológicos que deram 
grande contribuição para a formação humana e profissional. Ressaltamos, 
aqui, a realização das místicas contextualizadas aos conteúdos programáticos 
de cada curso; o Tempo Escola e o Tempo Comunidade, com tarefas bem 
definidas às duas modalidades; a realização de eventos complementares, a 
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exemplo dos seminários integradores; a organização das comissões com a 
participação dos/as estudantes, a exemplo das comissões pedagógicas, das 
residências dentre outras. Enfim, são dinâmicas e vivências importantes 
para os/as estudantes nas suas caminhadas no processo de formação.

Por fim, destacamos, ainda no desenvolvimento do PRONERA, 
a relação com as áreas de assentamentos de Reforma Agrária como 
importante contribuição para o desenvolvimento dos assentamentos seja do 
ponto de vista da utilização de uma matriz tecnológica baseada na transição 
agroecológica, seja da organização e gestão dos assentamentos.

(iii) a Necessidade de Continuar a Luta pela Existência do 
PRONERA: vivemos um momento difícil, por conta de um governo que 
fez a opção por um modelo de desenvolvimento que investe pesadamente no 
grande capital. Exemplos disso são as reformas e iniciativas já implementadas, 
outras em curso, como a reforma trabalhista, a terceirização, a quarteirização, 
a emenda constitucional 95 que limita os gastos públicos por 20 anos e 
a insistência pela aprovação da reforma da previdência. São medidas que 
promovem a retirada de direitos, a fragilização dos movimentos sociais e 
sindicais e que sinalizam, sobretudo, a preparação de terreno fértil e propício 
para o fortalecimento do grande capital.

Diante de todas estas reformas e medidas, já se constata a grande 
perda de direitos e cortes no orçamento público, principalmente quando 
destinados para as populações de baixa renda e mais vulneráveis. Um 
exemplo concreto é o próprio PRONERA, que, em 2016, contava com um 
orçamento em torno de 32.000.000,00 e, após o impeachment da Presidenta 
Dilma Rousseff, esse orçamento só tendeu a cair, sendo que para o ano de 
2018 foi previsto a destinação de 3.200.000,00.

Portanto, a existência e continuidade do PRONERA, hoje, assemelha-
se ao seu nascimento, pois, mais do que nunca, os movimentos sociais e 
sindicais do campo, as universidades e outros campos de luta da sociedade 
civil precisam, coletivamente, promover a mobilização e a articulação em 
torno da sua permanência - enquanto Programa que respeita a diversidade 
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cultural e socioterritorial, que fortalece os laços de interação e que seja capaz 
de promover a transformação no campo por meio de suas ações.

Nesse sentido, termino esta comunicação conclamando toda a 
sociedade e, em especial, todos os envolvidos direta e indiretamente com 
o PRONERA, dizendo que é preciso ter esperança. Porém, ter esperança 
não é apenas esperar. Só esperar não basta, pois, mais do que nunca, é 
preciso lutar, como nos ensinou o grande mestre Paulo Freire, em sua obra 
Pedagogia da Esperança 

[...] não sou esperançoso por pura teimosia, mas por imperativo 
existencial e histórico. Sem um mínimo de esperança não 
podemos sequer começar o embate, mas, sem embate, a 
esperança, como necessidade ontológica, se desarvora, se 
desendereça e se torna desesperança que, às vezes, se alonga 
em trágico desespero. Daí a precisão de uma certa educação 
da esperança (FREIRE, 2011, p. 10-11).
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A ESTRATÉGIA DO CAPITAL SOBRE A 
EDUCAÇÃO DO CAMPO E A TAREFA  

DA RESISTÊNCIA ATIVA12

      Gaudêncio Frigotto13

Pensam que podem nos prender, mas seguimos livres e lutando! 
Pensam que podem nos matar, mas somos sementes! Em resposta à barbárie nos 
organizamos. Na unidade, venceremos. Não temos tempo para ter medo.14

A realização do Encontro Nacional dos 20 Anos da Educação do 
Campo e do PRONERA que comemora os vinte anos de existência do 
Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, coincide com uma 
conjuntura de avanço avassalador do ultraconservadorismo econômico e 
social de desmanche da educação pública do campo e da cidade pelas forças 
sociais do capital.

Todavia, vinte anos em que, tanto para os que estiveram presentes 
quanto para aqueles que não puderam comparecer ao Encontro Nacional, 
foram de luta constante para assegurar a conquista dos movimentos sociais 
do campo na afirmação da concepção e prática educativa centrada nos 
sujeitos, crianças, jovens e adultos do campo. Nada foi conquistado sem 
luta, suor e, em muitos casos, sangue.

12 Síntese da exposição feita em 13 de junho de 2018 no Encontro Nacional dos 20 Anos da Educação 
do Campo e do PRONERA. Cabe registrar que, no momento desta publicação, a breve análise aqui 
sinalizada tem novas determinações com a eleição de forças sociais de extrema direita, com o apoio 
do fundamentalismo religioso de grande parte das igrejas/empresas neopentecostais.

13 Doutor em Educação. Professor titular em Economia Política da Educação na Universidade 
Federal Fluminense (aposentado). Atualmente, professor adjunto na Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro.

14 Carta da 17a Jornada de Agroecologia, 9 de junho de 2018. Disponível em: https://www.google.
com.br/h?source=hp&ei=nzztW_39F8XGwATMlbuoAg&q=Carta+da+17ª+Jornada+de+Agro
ecologia%2C9+de+Junho+de+2018.+. Acesso em: 20 de junho de 2018. Disponível em: https://
terradedireitos.org.br/noticias/noticias/carta-da-17-jornadadeagroecologia/22851. Acesso em: 3 
de setembro de 2018.
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A conjuntura em que se realiza este Encontro Nacional é opaca e 
marcada pela criminalização dos movimentos sociais, pela pedagogia do 
ódio, do medo orquestrados pelas manifestações de rua a partir de 2013. Não 
se trata apenas de combater o adversário político ou o que adota uma análise 
diferente, trata-se de eliminá-los. No âmbito da educação, os ideólogos do 
Movimento Escola sem Partido e o fundamentalismo religioso buscam, 
mediante a aprovação de uma lei, amordaçar a liberdade de pensamento, 
quebrando o que define uma relação pedagógica: a confiança e o diálogo 
entre educadores e educandos; educadores e educandos e sociedade. Numa 
estupidez humana rasa manipulam e distorcem conceitos, encenam 
exorcismos e curas milagrosas. Tratam a diversidade de gênero e orientação 
sexual como coisa do demônio e doença.

Se pensarmos no contexto em que nasceu o PRONERA e no atual, 
sentimos o quanto Galeano tinha razão em relação aos rumos do capital, 
da política e da educação ao arrimar: “Quando tínhamos todas as respostas, 
mudaram as perguntas”. Como estímulo ao debate e aprofundamento 
posterior em nossos estudos com outros companheiros, vamos destacar, 
brevemente, os seguintes aspectos: Por que mudaram as perguntas?15 O 
que mudou na estratégia do capital com o Golpe de Estado no ataque à 
educação pública da classe trabalhadora do campo e da cidade? O que nos 
passou despercebido ou erramos e como renascer das cinzas e seguir na luta?

PORQUE MUDARAM AS PERGUNTAS OU A REGRESSÃO 
ULTRACONSERVADORA NA SOCIEDADE E NA EDUCAÇÃO

Em 1998, o PRONERA nasceu no processo de uma luta que unia 
forças sociais progressistas, de esquerda, socialistas e comunistas, contra o 
rolo compressor das reformas neoliberais do Governo Fernando Henrique 
Cardoso. Governo que vendeu o patrimônio público e que aplicou a doutrina 
do Banco Mundial na Educação. Foram estas forças sociais do campo e 
da cidade que não permitiram a liquidação total do patrimônio nacional e 

15 Disponível em: https://minimalismo5.webnode.com/eduardo-galeano/. Acesso em: 10 de 
junho de 2018.
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uma total mercantilização da educação. Também foram elas que deram, em 
2002, a vitória nas urnas ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Mudaram as perguntas e a natureza de nossas lutas porque os 
quadros políticos e os intelectuais orgânicos do capital, conservadores e ultra 
conservadores do Governo Fernando Henrique Cardoso deram um golpe de 
Estado e instauraram, em agosto de 2016, um Estado de exceção transvertido 
de legalidade mediante um golpe de Estado parlamentar, jurídico, mediático 
com traços de ações do que Giorgio Agamben denomina de “polícia soberana” 
e que Antônio Cândido analisa como o “caráter da repressão”.16

E o que levou a efetivar um golpe sem efetiva demonstração de crime 
político a não ser a vaga justificativa técnica contábil de “pedalada fiscal”? Uma 
expressão criada sob medida para confundir a opinião pública e justificar o 
impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. A prisão do ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, que governou o Brasil por oito anos e o impeachment de 
sua sucessora, já decidido no dia seguinte à reeleição, não advêm por seus erros 
nem por não ter protagonizado reformas estruturais, mas por seus acertos em 
diferentes políticas que modificaram a vida de famílias do campo e da cidade, 
dentre elas: política de distribuição da renda pelo aumento significativo e 
progressivo do salário mínimo; políticas de erradicação da miséria; Programa 
Fome Zero e Bolsa Família; políticas de acesso ao crédito diferenciado para 
a casa própria e de acesso à luz e à água em regiões pobres; criação de mais 
de 500 campi de Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia e 
criação de 18 universidades federais em regiões pobres, uma interiorização de 
educação pública de qualidade sem precedentes.

No âmbito da política externa, uma dupla ruptura, mediante 
uma postura autônoma e soberana em relação ao histórico alinhamento e 
dependência com os Estados Unidos da América do Norte. Primeiro, com a 
postura subimperialista do Brasil em relação à América Latina, fortalecendo 

16 Agamben (2015) analisa o momento histórico, no contexto do surgimento do nazismo e, depois, 
na Guerra do Golfo em que a polícia de órgão investigativo passa a ter soberania e a estratégia de 
criminalizar antes para depois condenar. Antônio Cândido, por sua vez, em texto de 1972, analisa, 
via literatura, a origem da polícia e sua função dominante: arrancar a verdade que interessa a 
quem a encomenda.
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o Mercosul e a Unasul. E, depois, mais amplamente na consolidação do 
grupo de países que formam o Brics (Brasil, Rússia, Irã, China e África do 
Sul). Um grupo que desloca o Brasil do alinhamento automático com os 
Estados Unidos e desenha uma nova geopolítica mundial. Estas duas rupturas 
têm um peso crucial no golpe de Estado de 2016 e em seus desdobramentos.

Como decifrar a esfinge do Golpe de Estado e de suas políticas 
de desmanche total da esfera pública, vale dizer, desmanche dos direitos 
universais da saúde, educação, trabalho digno, habitação, garantia de 
aposentadoria também universal. A ferocidade da esfinge do Golpe de 
Estado pode ser medida por dois fatos emblemáticos: a deposição da ex-
presidente Dilma, pelo cínico motivo de “pedaladas contábeis”. Dois anos 
depois, houve reconhecimento, por uma comissão, de que ela não cometeu 
erro algum. Deveria, pois, se estivéssemos num Estado democrático de 
direito, ser imediatamente reconduzida. Na mesma lógica, a esfinge teria de 
devorar politicamente a figura de Luiz Inácio Lula da Silva, ameaça efetiva 
ao ultraconservadorismo econômico e político, de volta ao governo pelas 
urnas. Isso mediante um tortuoso processo jurídico e midiático em que de 
fato não existe a prova demonstrada, mas apenas a convicção.

Dois pronunciamentos públicos, um no plano jurídico e outro 
político, explicitam o que a cada dia mais se confirma: Lula da Silva é um 
preso político. O primeiro do jurista Ricardo Lodi que, em aula pública 
sobre o Golpe de Estado na Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
(Uerj), definiu a prisão de Lula da Silva como “impeachment perceptivo”. 
Outro pronunciamento, ainda mais explícito, foi o do senador Roberto 
Requião, referindo-se ao fato de que um ministro do Supremo Tribunal 
Federal afirmou que Lula, para ser solto, teria de desistir da candidatura e 
postou, em rede social, “o que ocorreu com Lula não foi uma prisão, mas 
um sequestro”.
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O QUE É PERMANENTE E COMO SE ALTERA A ESTRATÉGIA 
DO CAPITAL: REPRODUÇÃO DE SEUS INTERESSES  
NA SOCIEDADE E NA EDUCAÇÃO

Aprendemos com autores clássicos (Marx, Engels, Gramsci, Lenin 
e Kosik) que o tempo presente ou diferentes conjunturas não se explicam 
por si mesmos, mas são produto de embates e conflitos nas disputas entre 
grupos, classes ou frações de classe por seus interesses. Daí que uma 
adequada análise histórica conjuntural implica relacioná-la com o que é o 
traço estrutural. Isso indica que as conjunturas se definem por fatos que 
alteram, para pior ou para melhor, um determinado período histórico.  
Vale dizer se há alterações para manter ou reproduzir as relações sociais que, 
em nossa sociedade, produz uma das estruturas mais desiguais do mundo.

Da historiografia brasileira que se pauta por uma análise que busca 
nos desvelar de forma crítica de onde viemos e o que nos trouxe até aqui, 
emergem algumas das características estruturais de nossa classe dominante. 
Uma classe que incorporou o DNA colonizador e escravocrata e nunca se 
colocou como tarefa construir uma nação autônoma e soberana, mas optou 
pela subordinação associada aos centros hegemônicos do capital, construindo 
uma sociedade de capitalismo dependente com descomunal concentração 
de propriedade e riqueza e manutenção da maioria do povo na pobreza ou 
miséria. Uma classe antinação, antipovo, anticiência de marca original e 
que faz parte do seu projeto, de forma consciente ou inconsciente, negar a 
Educação Básica pública, universal, gratuita, laica, e unitária a todos. 

Para manter essa estrutura social desigual, o que é permanente, 
também, é a cultura autoritária, o nepotismo e o clientelismo. Luis Fernando 
Verissimo, ao observar as estratégias de manipulação das leis, sintetiza esta 
cultura autoritária e violenta pelo arbítrio das leis ou pela força das armas. 
“Está no DNA da classe dominante brasileira, que historicamente derruba, 
pelas armas se for preciso, toda ameaça ao seu domínio, seja qual for sua 
sigla.”17 Sob esta marca estrutural, todas as lutas e conquistas populares, 
desde as lutas pela independência, fim da escravidão, até nossos dias,  

17 Luis Fernando Verissimo.Ódio.O Globo.Disponível em: http://oglobo.globo.com/opiniao/odio-
16546533#ixzz3eAZnOCwa. Acesso em: 10 de junho de 2018.
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têm sido interrompidas por ditaduras ou por golpes institucionais de diferentes 
matizes de retrocesso.

Com efeito, os golpes começaram com a nossa pseudoindependência 
de Portugal, que foi negociada tendo como moeda de troca assumir a sua 
dívida com a Inglaterra. Nossa primeira dívida externa, portanto, demarca 
desta época. O Golpe seguiu no processo de abolição da escravidão. Como 
mostra Alfredo Bosi

O que atuou eficazmente em todo o período de construção 
do Brasil como Estado autônomo foi um ideário de fundo 
conservador; no caso, um complexo de normas jurídico-
políticas capazes de garantir a propriedade fundiária e escrava 
até seu limite possível (BOSI, 2010, p. 195).

A concessão da Lei Áurea de 1888 resultou da negociação da classe 
dominante com os abolicionistas que queriam como indenização aos 
escravos a concessão de uma quantia de terra de onde poderiam tirar sua 
subsistência. Mas, como indica Luiz Felipe de Alencastro, a votação pela 
abolição tinha como condição não conceder o direito a terra aos “libertos”. 
A primeira tentativa de “reforma agrária capotou”18.

É espantoso que os mesmos argumentos utilizados para instaurar 
ditaduras ou golpes institucionais são reiterados desde os debates da abolição 
da escravidão. Muitos de nós lemos José de Alencar em seus romances, 
mas não o lemos, talvez, em seus pronunciamentos, como deputado 
ultraconservador na defesa da propriedade das fazendas e dos escravos, e 
que era contra a abolição. Por um lado, a escravidão, o tráfico era benéfico 
à civilização. Por outro, acusava os abolicionistas de serem os veiculadores 
do socialismo e do comunismo, isso na década de 1867, onze anos antes da 
abolição. Eis um dos benefícios do tráfico. Cumpre não esquecer, quando 
se trata desta questão importante, que a raça branca, embora reduzisse o 

18 Disponível em: http://oglobo.globo.com/opiniao/odio-16546533#ixzz3eAZnOCwa. Acesso em: 
10 de junho de 2018. Disponível em: www.terra.com.br/noticias/brasil/abolicao-da-escravidao-
em-1888-foi-votada-pela-elite-evitando-a-reforma-agraria-diz-historiador,f09c9c0ab38bdd31a
9c79. Acesso em: 9 de junho de 2018.
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africano à condição de uma mercadoria nobilitou-o não só pelo contato, 
como pela transfusão do homem civilizado. A futura civilização da África 
está aí neste fato em embrião (ALENCAR, apud DA SILVA, 2018, p. 61). 
Percebendo tendências abolicionistas nos quadros de poder da monarquia, 
Alencar advertia sobre o que, com a abolição, poderia ocorrer

Tolerado semelhante fanatismo do progresso, nenhum 
princípio social fica isento de ser ele atacado e mortalmente 
ferido. A mesma monarquia, senhor, pode ser varrida para o 
canto entre o cisco das ideias estritas e obsoletas. A liberdade 
e a propriedade, essas duas fibras sociais, caíram desde já 
em desprezo ante os sonhos do comunismo (grifos nossos). 
(ibid, p. 57).

Vale ressaltar que, 140 anos depois desta argumentação de Alencar, 
a defesa da liberdade e da propriedade é o foco permanente e o que ameaça 
são os sonhos do “comunismo”. Esta continuidade, impregnada na cultura 
e reiterada pelos diferentes aparelhos de hegemonia, é acionada toda vez que 
as lutas sociais buscam alterar uma das mais perversas estruturas sociais de 
desigualdade mundial.

Duas passagens da obra de Juremir Machado expõem como a classe 
dominante brasileira incorpora mudanças na lei, mas não rompe com a defesa 
de seus interesses e com as formas de dominação e exploração para mantê-los.

A abolição da escravidão inaugurou simultaneamente o longo ciclo 
de marginalização do negro. Uma marginalização nova, em relação ao que 
acabava de extirpar, a marginalização do homem livre como suspeito por 
antecipação de crimes que poderia ou não cometer. O crime maior seria o 
de ser negro (DA SILVA, 2018, p. 25).

Na conclusão do livro de Juremir Machado, há outra passagem:  
“A história não para de exumar cadáveres. Não há mais trégua para a 
infâmia. O ano esquecido, 1888, é um espectro que ronda.” (ibid., p. 436).
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 E qual o sentido da educação que se postulava para os escravos, agora 
libertos? Juremir da Silva destaca uma passagem do Jornal do Maranhão 
sobre como deveria se proceder com os recém-libertos.

Centenas de indivíduos sem ofício, e que terão horror ao 
trabalho, entregando-se por isso a toda sorte de vícios, 
precisam ficar sob um rigoroso regime policial para poderem 
ser mais tarde aproveitados, criando colônias, para as quais 
vigore uma lei, como a que foi adotada na França, recolhendo 
a estabelecimentos especiais os vagabundos, sujeitando-os à 
aprendizagem de um ofício, ou agronomia, para que mais 
tarde o país utilize bons e úteis cidadãos. (ibid, p. 21).

 Na verdade, inaugura-se desde a abolição da escravidão a perspectiva 
de uma educação escolar disciplinadora, pragmática e adestradora para o 
conjunto da classe trabalhadora. Os momentos de luta para uma educação 
igual para todos, com mudanças estruturais, são, como assinalamos 
anteriormente, interrompidos por golpes e ditaduras. Assim, depois dos 
debates da Semana de Arte Moderna, uma espécie de grito contra os 
esquemas colonizadores na cultura e arte, seguiu-se o debate sobre educação 
pública pelos denominados Pioneiros da Educação. Getúlio Vargas, depois 
de sete anos de  governo constitucional, implantou o regime ditatorial que 
foi de 1937 a 1945.

Num processo de aliança das classes proprietárias, do latifúndio 
com os emergentes industriais, Vargas não realizou nenhuma mudança 
estrutural  efetivamente favorável à classe trabalhadora. No campo da 
educação, ao contrário, deu aos empresários a gestão, no conteúdo e no 
método e com financiamento público, a formação profissional dos futuros 
trabalhadores. Com efeito, o atual conhecido como Sistema S teve início em 
1942 com a criação Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). 
Hoje compõem o Sistema S dez entidades ligadas aos diferentes níveis 
privados de produção. Sua filosofia é preparar os trabalhadores para o que 
serve ao empresariado. Para o campo, que na década de 1930 condensava 
aproximadamente 70% da população, vigorou a perspectiva do ruralismo 
pedagógico. Uma perspectiva de uma educação rudimentar e pragmática 
para os filhos dos trabalhadores do campo.
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A disputa por outra sociedade, outra cultura e outra educação tem 
seu ponto de partida mais denso com as lutas por reformas de base - agrária, 
tributária, jurídica e política - no período que vai da ditadura Vargas até 
a ditadura empresarial militar de 1964. No plano cultural, desabrocha 
a música popular, o cinema novo, o teatro engajado na luta social e na 
educação; aparece o sujeito camponês, o adulto, o oprimido. Os movimentos 
sociais do campo, em especial o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra 
(MST) que têm sua base para superar a visão da educação para o campo ou 
no campo e centrar nos sujeitos do campo e, portanto, Educação do Campo 
neste período. O livro de Paulo Freire, Pedagogia do oprimido, síntese de 
um tempo que articula luta social, luta cultural e educação, não por acaso 
ainda hoje é referência. Também não por acaso é o livro e o educador mais 
detestado, assim como os escritos de Marx, Gramsci e educadores que 
seguem esta tradição.

Uma ditadura que durou 21 anos interrompe, mas não apaga, a 
educação centrada nos sujeitos, sua cultura, seus saberes e suas múltiplas 
necessidades. Ditadura é falta de hegemonia e se mantém, não eternamente, 
pelo duplo monopólio da violência do Estado: das armas e do arbítrio. 
Paradoxalmente, foi no seio da ditadura que no campo da educação foi se 
introduzindo as leituras de Marx, Gramsci e a tradição marxista mundial. 
No processo de abertura democrática e da constituinte, a área da Educação 
elaborou teórica e politicamente, no campo e na cidade, a disputa no 
conteúdo, no método e na forma da educação pública, universal, gratuita, 
laica e unitária. Esta última é a pedra de toque da disputa pela ruptura da 
educação dual e que se situa na perspectiva da travessia para novas relações 
sociais de uma sociedade sem a dominação de classe. A Constituição de 
1988, ao definir que a Educação Básica, Fundamental e Média, é direito 
social e subjetivo, incorpora na letra da lei as possibilidades de construir 
uma educação emancipadora.

Como já assinalamos, a classe dominante brasileira, com suas velhas 
e novas oligarquias, tem na negação da cultura e educação a maior parte da 
população, uma de suas estratégias básica de dominação e de reprodução 
de seus interesses. Como demonstra Fábio Konder Comparato num breve 
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texto Duas Constituições concomitantes, a democracia incompleta19, desde o 
Império as oligarquias incorporam na Constituição oficial demandas das 
lutas populares, mas subliminarmente praticam outra constituição, a de seus 
interesses de classe. Essa estratégia ficou explícita desde a posse de Fernando 
Collor de Mello, mas se concretizou no período do Governo Fernando 
Henrique Cardoso com a adoção programática das teses do neoliberalismo. 
Os óbices para a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases e o Plano Nacional 
de Educação, elaborados por educadores, pesquisadores e suas instituições 
científicas, culturais, sindicais e movimento sociais, materializam a estratégia 
de praticar a constituição subliminar a que se refere Comparato.

De forma competente, ao longo dos oito anos do Governo Fernando 
Henrique Cardoso, as políticas de educação pautaram a pedagogia do capital. 
Afirmou-se em lei, pelo Decreto nº 2208/1997, a dualidade estrutural da 
educação pública e incorporaram-se no vocabulário pedagógico as noções 
da pedagogia do capital: qualidade total, formação por competência, 
empregabilidade, empreendedorismo. Importante sublinhar que são os 
quadros de intelectuais orgânicos do capital (economistas, juristas, políticos, 
educadores etc.) os efetivos artífices do golpe de Estado de 2016 e os 
formuladores das contrarreformas aprovadas e as em curso.

Todavia, as forças sociais resistentes à pedagogia do capital tinham 
uma unidade significativa para não permitir a mercantilização por completo 
de todas as esferas da sociedade. Mais que isso, tinha força política para 
manter ou criar novos espaços de luta. A criação do PRONERA, em 1998, 
expressa essa força. De igual modo é a unidade, no diverso, dessas forças que 
elegeram Luiz Inácio Lula da Silva em 2002.

Não é neste espaço e momento que cabe um balanço dos erros da 
gestão dos governos de Lula e Dilma. Como afirmamos anteriormente, 
o impeachment preventivo ou a prisão política de Lula e o impeachment 
de Dilma não se devem a seus erros, mas a seus acertos sinteticamente já 
nomeados neste artigo. O Golpe de 2016, na sua determinação mais geral, 

19 Disponível em: http://www.ihuonline.unisinos.br/artigo/7223-num-brasil-de-duas-
constituicoes-concomitantes-a-democracia-e-incompleta. Acesso em: 10 de junho de 2018
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se viabilizou por soma, paradoxalmente, de forças opostas. De um lado, 
a divisão do campo de esquerda resultante do foco mais nos erros do que 
nos acertos dos governos Lula e Dilma e, em sentido oposto, a crescente 
organicidade na sua diversidade de interesses da classe dominante.

O Golpe de 2016 reitera velhos argumentos, o mais surrado já usado 
por José de Alencar, citado anteriormente, do perigo do comunismo, para 
defender a não abolição dos escravos. De forma idiota, esta foi a cantilena 
nos preparativos da ditadura civil militar de 1964 e no atual golpe.  
Na esteira disso, a moral, a corrupção, a família, Deus, pátria. O que é novo 
atualmente é o fato de que, diferentemente dos golpes anteriores, a classe 
dominante brasileira agiu como classe, sem precisar da força das armas,  
só utilizando o arbítrio da lei.

Ainda que não seja nova a atuação de parte do Poder Judiciário na 
história dos golpes, nova foi a politização da justiça, mormente por parte do 
Ministério Público. A condução seletiva na operação Lava Jato, até o presente, 
focando de fato o Partido dos Trabalhadores, revela esta politização. Novo 
é o fato de a classe dominante não ter recorrido às Forças Armadas no atual 
golpe. Entretanto, não dispensou o poder de coação de setores armados, 
agora pelo papel autônomo assumido pela Polícia Federal. Isto dá ao golpe 
uma face obscura e perigosa como indica Giorgio Agamben, quando analisa 
o tema da “polícia soberana” (2004, p. 97-100).

O âmbito em que a organicidade de classe melhor se explicita é o 
campo da educação, terreno da formação das novas gerações. Com efeito, 
não por acaso, o Movimento Escola sem Partido começou em 2004 e o 
Movimento Todos pela Educação em 2005 - ainda que oficializado em 
2006 no lançamento do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE). 
O primeiro foi elaborando e evidenciando o sentido contrário de como 
se define. Vale dizer, a ideologia do partido do pensamento único - da 
neutralidade do conhecimento, do ensino e da educação, mas acrescido, 
agora, da intolerância e ódio ao diferente. O segundo foi criado por 14 dos 
maiores grupos econômicos ligados à indústria, ao capital financeiro e ao 
agronegócio, e por 18 parceiros, estes operadores, em especial, nos sistemas 
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municipais e estaduais de educação na disputa concreta do conteúdo, 
métodos e valores que interessam ao mercado. Após o Golpe de Estado, seu 
ideário tornou-se política do governo, tendo como operadora a secretária-
geral do Ministério da Educação Maria Helena Guimarães de Castro, 
figura central na gestão da educação da equipe do Ministro Paulo Renato 
de  Souza no governo Fernando Henrique Cardoso. Agora, dentro de um 
Estado de exceção, pode impor as contrarreformas na Educação.

Na verdade, o conjunto de contrarreformas tem uma total organicidade, 
e o foco é liquidar com a esfera pública e o trabalhador público. Tudo agora 
será mercado. A Emenda Constitucional de 95 é a mais geral e genocida. 
Por vinte anos, nenhum investimento a mais no setor público. Isso significa 
nada mais para direitos universais. Ela se complementa com a contrarreforma 
trabalhista que regride ao século XVIII. A reforma da Previdência não só 
acaba com a aposentadoria do trabalhador público, como penaliza os mais 
pobres que sequer alcançarão o benefício mínimo. E a contrarreforma do 
Ensino Médio e medidas complementares interditam a maioria dos jovens 
à dupla cidadania — a política que se refere à sua participação como sujeito 
autônomo na disputa de seus direitos e a econômica que implica uma formação 
sólida com o domínio das bases científicas e técnicas dentro das quais opera o 
sistema produtivo. O objetivo oculto é formar idiotas políticos e trabalhadores 
adestrados para o trabalho simples. A contrarreforma do Ensino Médio é, 
também, uma interdição clara ao Ensino Superior.

O elemento mais letal, todavia, que se manifestou nas manifestações 
manipuladas de rua de 2014 até a consumação do Golpe de Estado, é a 
pedagogia do ódio aos “mortadelas” (índios, negros, quilombolas e pobres) e 
aos “petralhas” (todos aqueles que têm uma visão crítica das relações sociais 
que produzem a desigualdade social, cultural, educacional e dos processos 
formativos). Neste sentido, o Movimento Escola sem Partido, em verdade, o 
partido ideológico da educação, que serve ao mercado e ao capital, expressa o 
ovo de serpente e a esfinge que ameaça a sociedade e a educação brasileira.20

20 Para uma compreensão das teses deste movimento de traços neofacistas, ver duas coletâneas 
que se ocupam da análise de diferentes dimensões deste movimento: Frigotto (Org., 2017), Penna; 
Queiroz; Frigotto (2018).
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Com efeito, não por acaso, o inimigo maior deste movimento é 
Paulo Freire. Faz sentido, pois sua pedagogia é antagônica a este movimento. 
Freire situa o aluno como sujeito de conhecimento e cultura e o professor 
aquele que estabelece uma relação entre o saber desse sujeito, sua linguagem, 
cultura e valores, numa relação dialógica de desenvolver e socializar o 
conhecimento socialmente produzido como direito de todos. O Movimento 
Escola sem Partido considera o aluno propriedade dos pais, a escola uma 
empresa regulada pelo Código do Consumidor, o professor um burocrata 
do Estado e um possível ideólogo do comunismo, da identidade de gênero 
e das orientações sexuais. Um corruptor de crianças. No lugar da pedagogia 
do diálogo e da autonomia, a pedagogia do ódio, mediada pela delação de 
alunos e pais, de professores do partido da Escola sem Partido.21

A revisão da síntese da conferência proferida neste encontro coincidiu 
com a vitória, pela primeira vez em nossa história, de forças claramente de 
extrema direita. Os anúncios do eleito e as figuras indicadas até o fim desta 
revisão são trágicos. Nada que a melhor cabeça pudesse suspeitar. O que 
se apresenta é a relação de potenciação entre cultura autoritária de classe e 
militar com ultraneoliberalismo ou ultraconservadorismo econômico social, 
em que tudo é mercado e fundamentalismo religioso. Este último impondo 
o criacionismo à ciência. O campo da sociedade e da Educação se explicita 
por um radical controle ideológico.

Todavia, os primeiros movimentos também revelam a medíocre 
cultura histórica e humana destas forças e as contradições baterão, a cada 
dia, mais fortes. Destacaríamos o que a vista alcança: o alinhamento 
explícito e subserviente ao império norte-americano; a afronta à imprensa 
à moda do patrão maior Trump; o desprezo pelo Mercosul e pelo povo 
árabe; a insinuação de linha dura com a China; as imposições ao convênio 
internacional Mais Médicos, pela estupidez que foram contratados 
nos governos do PT e por serem cubanos, e a sua saída antes mesmo de 
assumirem o governo; e, por fim, o destempero na linguagem, evidência 
de frágil cultura humana e afeitos à prepotência. Isto tudo e o que virá, 
certamente, despertarão grande parte dos que, por diferentes razões, mas 
não pelo traço autoritário, votaram nestas forças. 

21 Para uma análise da relação entre cultura autoritária, ultraconservadorismo econômico e social, 
Escola sem Partido e fundamentalismo religioso, ver Frigotto; Ferreira (2018).
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PARA CONCLUIR: ONDE ERRAMOS E  
COMO RENASCER DAS CINZAS?

Do que expusemos até aqui, sem dúvida, o erro mais agudo revela 
um duplo limite das forças sociais de esquerda que se relaciona ao campo 
político e ao campo da análise social. No campo político, o erro é não 
termos tido a capacidade, na diversidade da esquerda, e mesmo no dissenso, 
de buscar uma agenda de confronto com a classe dominante e apoiar as 
gestões dos governos do PT, certamente limitadas e contraditórias, naquilo 
que foram avanços inequívocos.

Neste particular, o maior peso recai, na nossa visão, no campo da 
esquerda acadêmica. E nisto reside o segundo limite, o de análises que de 
fato apreendessem em profundidade o movimento das classes e da luta de 
classe. Um debate, portanto, que se fixou mais em aspetos doutrinários 
abstratos e não em análises concretas. As análises abstratas ligam-se à lógica 
e à antinomia, as análises concretas à historicidade e, portanto, movem-
se no campo das contradições. Este segundo viés determina o primeiro e 
confunde a formação política da militância.

O nocaute político que tomamos tem uma lição: aprender com a 
direita, no dissenso de seus interesses, a construir, na diversidade, a unidade 
dos interesses centrais da classe. Os movimentos sociais do campo e da cidade, 
melhor que os partidos de esquerda, os sindicatos e a esquerda acadêmica, 
por lidarem não só com a teoria pura, mas com a ação prática por direitos, 
aprenderam a lidar com o contraditório, o impuro e, portanto, situa a luta 
democrática e socialista neste terreno. Isto incide na bela lição que nos deixou 
Antônio Cândido com uma definição concreta e não abstrata de socialismo.

Aliás, eu acho que o socialismo é uma doutrina totalmente triunfante 
no mundo. E não é paradoxo. O que é o socialismo? É o irmão gêmeo do 
capitalismo, nasceram juntos, na revolução industrial. É indescritível o que era 
a indústria no começo. Os operários ingleses dormiam debaixo da máquina 
e eram acordados de madrugada com o chicote do contramestre. Isso era a 
indústria. Aí começou a aparecer o socialismo. Chamo de socialismo todas 
as tendências que dizem que o homem deve caminhar para a igualdade e ele 
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é o criador de riquezas e não pode ser explorado. Comunismo, socialismo 
democrático, anarquismo, solidariedade, cristianismo social, cooperativismo... 
tudo isso. Esse pessoal começou a lutar, para o operário não ser mais 
chicoteado, depois para não trabalhar mais que doze horas, depois para não 
trabalhar mais que dez, oito; para a mulher grávida não ter de trabalhar, para 
os trabalhadores terem férias, para ter escola destinada às crianças.22

O que Antônio Cândido sinaliza é que é a partir de lutas concretas 
por direitos, dos mais elementares aos mais avançados, que se pode construir 
unidade nas diferentes forças sociais anticapitalistas. Essa, sem dúvida, é a 
direção no plano macrossocial e das lutas mais específicas, para renascer das 
cinzas. A direção da agenda da Reforma Agrária Popular e as instituições 
e organizações e movimentos que compõem a Frente Brasil Popular 
certamente têm esse potencial de unidade do diverso.

A aula pública sobre a construção da resistência, logo após as eleições, 
tem elementos-chave. O primeiro é de não cair nas armadilhas da pedagogia 
do ódio e do medo, armas prediletas das forças de extrema direita. Ao ódio 
contrapomos a justiça e, ao medo, a unidade e a solidariedade. Outra diretriz 
fundamental, sublinhada por Marilena Chauí, é atuar centrados, num 
primeiro momento, no plano da institucionalidade em todas as organizações, 
movimentos sociais, culturais, sindicatos, universidades, escolas etc.

Na agenda imediata, reunir todas as forças sociais para: confrontar 
o que se anuncia de aprofundamento das contrarreformas já aprovadas e 
tentar revogá-las; barrar a contrarreforma da Previdência; por uma questão 
de justiça e de humanidade, pressão sem tréguas no Poder Judiciário pela 
libertação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, já que o objetivo de 
impedi-lo a concorrer nas eleições já foi atendido; pautar e trabalhar um 
plebiscito para uma constituinte independente e soberana com o objetivo 
central de revogar as contrarreformas no seu conjunto; instaurar a CPI da 
dívida pública, concomitante a uma auditoria; cobrar do Parlamento para 

22 Antonio Candido. Entrevista. O socialismo é uma doutrina triunfante. São Paulo,  Jornal Brasil 
de Fato, 12 de julho de 2011. Disponível em: https://www.brasildefato.com.br/ Acesso em: 12 de 
junho de 2018.
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que se regulamentem os dispositivos constitucionais de imposto para as 
grandes fortunas e marco regulatório da mídia empresarial. No âmbito da 
Educação, a luta permanente de todas as forças democráticas é de barrar a 
pedagogia do capital e o processo célere de privatização de todos os níveis; 
barrar propósitos do Movimento da Escola sem Partido, desmontando suas 
teses absurdas entre educadores e pais e atuando no plano jurídico pela 
liberdade de pensamento. Do mesmo modo, assegurar as conquistas da 
Educação do Campo, entre elas o PRONERA. Um desafio permanente 
é trabalhar no plano cultural para livrar amplos grupos do campo e da 
cidade do fundamentalismo religioso e suas farsas de exorcismo, milagre e 
da ideologia da teologia da prosperidade. Verdadeiros charlatães, vendilhões 
dos templos. Uma tarefa tão difícil quanto urgente e necessária.

Nosso lema não é o ódio e as armas. Nosso lema é a justiça, a 
solidariedade, a pedagogia do diálogo, a autonomia e a emancipação 
humana. A mensagem forte deste Encontro Nacional, para o conjunto da 
classe trabalhadora, é sintetizada na epígrafe deste texto e aqui reiterada. 
Pensam que podem nos prender, mas seguimos livres e lutando! Pensam que 
podem nos matar, mas somos sementes! Em resposta à barbárie nos organizamos. 
Na unidade, venceremos. Não temos tempo para ter medo.23
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INTRODUÇÃO

“A luta pela Educação do Campo, pública, gratuita, de qualidade 
e socialmente referenciada deve estar comprometida com a defesa da 

democracia e com a construção de uma sociedade igualitária, sem 
exploração do trabalho e da natureza”

(Carta Manifesto 20 anos da Educação do Campo e do PRONERA)

 As problematizações, análises e proposições que seguem são oriundas 
das reflexões realizadas no “Encontro Nacional dos 20 anos da Educação 

24 Articulação Paranaense por uma Educação do Campo. Professor na Licenciatura em Educação 
do Campo – Universidade Federal do Paraná – Setor Litoral.

25 Articulação Sudoeste por uma Educação do Campo. Educador Popular na Associação de 
Estudos, Assistência e Orientação Rural (ASSESOAR). Mestre em Geografia pela Universidade 
Federal do Paraná (UFPR).

26 Articulação Paranaense por uma Educação do Campo. Fórum Nacional de Educação do Campo. 
Professora na Licenciatura em Educação do Campo – Universidade Federal do Paraná – Setor Litoral.

27 Articulação Sudoeste por uma Educação do Campo. Educador Popular na Associação de 
Estudos, Assistência e Orientação Rural (ASSESOAR). Doutorando em História pela Universidade 
Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE).

28 Articulação Sudoeste por uma Educação do Campo. Educadora Popular na Associação de 
Estudos, Assistência e Orientação Rural (ASSESOAR). Mestranda em Educação pela Universidade 
Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE).
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do Campo e PRONERA”29, organizado pelo Fórum Nacional de Educação 
do Campo (Fonec), na mesa de debate “Conjuntura política educacional: a 
estratégia do capital sobre a Educação do Campo”.  Além de reflexões da 
trajetória de luta e construção de um projeto societário e educacional para 
e com a classe trabalhadora, a partir dos territórios do campo, mediante a 
inserção na Articulação Paranaense por uma Educação do Campo.

Pensar o campo no Brasil e no contexto internacional só é possível se 
pensarmos ao menos duas questões fundamentais: Qual o projeto de campo 
vigente e a ser construído no território brasileiro? E qual o projeto de educação 
para e com os povos do campo? Na tentativa de refletir estas questões este 
texto tem por objetivo problematizar o campo brasileiro com uma olhar 
para a questão agrária brasileira e sua relação com um projeto educativo 
contra hegemônico, isto é, a Educação do Campo. De modo singular faz-
se um recorte no caso do estado do Paraná, sem deixar de articular com a 
totalidade da educação pública brasileira e do avanço capitalista no campo 
via o agronegócio. 

Assim, o texto discute o contexto do campo brasileiro frente ao 
agronegócio e a luta por Educação do Campo, considerando que a relação 
entre avanço do agronegócio e o fechamento de escolas do campo é orgânica. 
Nesse sentido, o modelo agrícola é responsável pelo êxodo rural, pela 
concentração de terras e sob a justificativa de que “não há gente no campo” 
ou de que “é muito custoso manter uma escola no campo com poucos 
alunos” fecham as escolas. Mas por que há poucas pessoas no campo? Qual 
a responsabilidade do agronegócio nisso? 

Na continuidade da problematização da questão agrária e da educação, 
reflete-se o contexto das escolas no campo diante do empresariamento 
da educação pública e como são os impactos nas escolas do campo, mais 
especificamente no estado do Paraná. Estamos vivenciando um avanço 
do empresariamento da educação, revelando uma contradição que precisa 
ser considerada e questionada que é o duplo investimento público, pois a 
educação é vista como mercadoria e enxergam nas escolas públicas mais uma 

29  Encontro realizado em Brasília, de 12 a 15 de junho de 2018.
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possibilidade de lucro. Nesta pauta do capital da educação como negócio, 
continuaremos a nos organizar e nos unificar na luta por uma educação que 
não é mercadoria, mas sim direito.

Apresenta-se a necessidade de resistência mediante a articulação dos 
movimentos sociais e das escolas do campo, mas não só de quem vive e 
trabalha no campo. A relação entre as demandas dos povos do campo e dos 
povos da cidade deve ser uma relação orgânica, visto a necessidade vital de 
identificar-se enquanto classe trabalhadora. Destacamos que, no Paraná, a 
experiência da articulação de diferentes sujeitos do campo e da cidade tem 
sido de extrema importância para o fortalecimento da Educação do Campo 
e da constituição de processos de luta pedagógica e política, baseados na 
compreensão do que é a questão agrária brasileira, a necessidade emergente 
da agroecologia e a formação contínua dos povos do campo.

Estes sujeitos buscam unidade de ações por meio da Articulação 
Paranaense por Uma Educação do Campo (APEC), na qual uma das 
bandeiras de unidade é o entendimento de que a escola é um lugar singular 
no processo de formação dos povos do campo, ela pode ser o germe de 
lutadores e construtores de uma nova sociedade, porém esta escola deve ser 
construída onde os povos, os sujeitos desejam, com trabalho e compromisso 
da classe trabalhadora.

O CONTEXTO DO CAMPO E O AGRONEGÓCIO

O Brasil é a nona economia do mundo. Isso quer dizer que dos 
165 países o Brasil possuí o 9º maior Produto Interno Bruto (PIB). É, 
também, um dos maiores produtores agrícolas do mundo e que possui uma 
das maiores áreas agricultáveis para tal. Da mesma forma possui em seu 
território uma das maiores reservas de água doce e de petróleo. Mas, então, 
qual o problema, ou quais os problemas que existem aqui?

O problema é que parte significativa desta riqueza é concentrada 
nas mãos de poucas pessoas. No Brasil, seis milionários possuem mais 
riqueza do que 100 milhões de brasileiros: mais do que 50% da população 
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brasileira.30 Da mesma forma, 1% dos proprietários de terras controlam 
45% da área agricultável, são propriedades com mais de mil hectares cada 
uma.31 Há ainda cerca de sete milhões de pessoas que passam fome,32  
14 milhões são analfabetas e 13 milhões estão desempregadas. Como 
entender este paradigma que vivemos? E qual o impacto deste paradigma 
com a educação pública e do campo?

O primeiro ponto a se observar é que a análise da economia não 
deve partir somente dos resultados quantitativos, mas sim da forma como 
se chega a este resultado. Isso quer dizer que a análise deve considerar as 
contradições presentes na forma como a riqueza é produzida no país.

Toda a sociedade precisa trabalhar, logo precisa se organizar para 
trabalhar. Essa forma de organizar o trabalho e a produção que vivemos no 
presente chamamos de capitalismo.33 Nesta organização do trabalho e da 
produção, que ocorre a nível mundial, o Brasil e a América Latina não estão 
no centro do sistema mas na periferia.

Esta forma de organização da economia atribui, então, uma divisão 
internacional do trabalho e, como consequência, decorre-se formas distintas 
e complementares de especialização produtiva e transferências de excedente 
da periferia para o centro.  No caso do Brasil, esta divisão do trabalho impõe 
a produção agrícola como especialização, os dados da produção agrícola 
apresentam o grau de dependência que a economia brasileira se encontra no 
atual momento.

30 OXFAM. A distância que nos une. Editoração: Brief Comunicação, 2017. Disponível em:  
https://www.oxfam.org.br/sites/default/files/arquivos/Relatorio_A_distancia_que_nos_une.pdf. 
Acesso em: 10/11/2018.

31 OXFAM. Terrenos da desigualdade. Informe da Oxfam Brasil, novembro de 2016. Disponível em: 
https://www.oxfam.org.br/sites/default/files/arquivos/relatorio-terrenos_desigualdade-brasil.
pdf. Acesso em: 10/11/2018.

32 VALOR. 7,2 milhões de pessoas passam fome no Brasil, mostra IBGE. Disponível em:  
https://www.valor.com.br/brasil/3829144/72-milhoes-de-pessoas-passam-fome-no-brasil-
mostra-ibge. Acesso em: 10/11/2018.

33 Ao longo da história já passamos por outros modos de produção, tais como o escravismo 
(baseado no trabalho escravo) e o asiático (predominante na América até a chegada dos europeus 
e o extermínio das populações indígenas).
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A forma como a agricultura está organizada, portanto, não é “por 
acaso”. Desde 1980 ela sofreu três grandes transformações a nível mundial e 
regional. A primeira é que a agricultura passou a ser controlada pelo capital 
financeiro e pelas empresas transnacionais. Cinquenta empresas controlam 
toda a produção agrícola (Monsanto, ADM, Bunge, Bayer, Nestlé, Case).  
A CNH (Case e New Holand), AGCO (Massey Fergunson e Valtra) e John 
Deere controlaram a venda de 93% dos tratores e 100% das colheitadeiras 
no Brasil em 2014.34

A origem da agricultura é de produzir para o mercado local, mas esta 
essência praticamente desapareceu. Estas grandes empresas transformaram 
a agricultura num mercado mundial, se caracterizando a segunda 
transformação. Neste cenário, no Brasil a organização da economia está 
voltada para a exportação. A estratégia baseia-se na produção de commodities 
em grande escala, ou seja, se tornando cada vez mais um país fornecedor de 
matérias-primas para a produção de mercadorias pelos países centrais; é o 
“celeiro” do mundo.35

Em 2010, por exemplo, o Brasil produziu 717.462 mil toneladas de 
cana-de-açúcar (o produto mais produzido no país), seguido pela soja com 
aproximadamente 69 mil toneladas e pelo milho com 55 mil toneladas, 
conforme dados da FAO e expostos na tabela a seguir:

34 MARTINS, Carlos Eduardo. A teoria da dependência, 20 anos depois de Ruy Mauro Marini, p. 01.

35 CAMBOTA. 2018: contribuições para construirmos um ano de luta. Assesoar. Ano 44, nº 274, 
Francisco Beltrão, 2018. Disponível em: http://assesoar.org.br/wp-content/uploads/2018/04/
cambota-certa.pdf. Acesso em: 12/11/2018.
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Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA), o açúcar foi um dos produtos mais exportados pelo país no ano 
de 2012, seguido pelo café, suco de laranja, soja, carne bovina, etanol, 
aves, milho e carne suína. O estado do Paraná foi responsável por grande 
parte desta produção, principalmente a que concerne a produção de grãos 
(soja e milho), carne de aves e de leite. Tal estado, em 2006, possuía  
15 milhões, 391 mil e 782 hectares para a produção agrícola, destes, 8 milhões 
foi direcionado para o plantio de 4 produtos: soja (4 milhões de hectares), 
milho (2,5 milhões), trigo (1 milhão) e cana-de-açúcar (500 mil hectares).

Nesta forma de organizar a produção do campo, as grandes empresas 
desenvolveram uma matriz tecnológica baseada na utilização de agrotóxicos 
e na utilização de sementes transgênicas. Esta é a terceira transformação. 
Isto torna os agricultores reféns das empresas, pois se queremos plantar, 
de quem vamos comprar as sementes? E os fertilizantes? E as máquinas? 
Quando vendemos, vendemos para quem? Qual o controle que temos nesta 
forma de organizar a produção e o trabalho? 

Entender estas transformações e este controle exercido pelas grandes 
empresas ajuda a entender por que há projetos de lei para serem aprovados na 
Câmara que visam proibir os agricultores de produzir e comercializar suas 
próprias sementes (PL 827/2015), ao mesmo tempo em que pretendem liberar 
as sementes estéreis (PL 1117/2015). Ou, ainda, projetos que permitem a 
utilização de uma quantidade enorme de agrotóxicos. E ajuda a compreender 
o porquê de tanto êxodo rural, ou endividamento de pequenos agricultores.

Esta forma de produção gera contradições na estrutura fundiária, 
por exemplo. No Brasil, segundo dados do Censo, há 5 milhões, 175 mil 
e 636 estabelecimentos que possuem 333 milhões, 680 mil e 37 hectares 
agricultáveis e se compararmos dois extremos das unidades com menos 
de 10 e mais de 1000 hectares encontramos grandes diferenças nas áreas 
controladas por cada uma delas.

Do total de propriedades, 2,5 milhões são com menos de 10 hectares, 
chamados de minifúndios, e controlam quase 8 milhões de hectares, isto é, 
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49% das propriedades possuem 2,3% da área agricultável, uma média de 
3,2 hectares por propriedade. Por outro lado, 47 mil e 578 propriedades, 
latifúndios, controlam mais de 150 milhões hectares, ou seja, 1% das 
propriedades controla aproximadamente 45% das terras agricultáveis, uma 
média de 3.156 hectares por propriedade, conforme imagens a seguir:
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A concentração de terras é consequência deste modelo e dela decorrem 
outros, como o êxodo rural. Em 2010, segundo o Censo Demográfico, a 
população brasileira era de 190 milhões de habitantes, desses, 30 milhões 
declararam que viviam no campo, cerca 15%. Uma diminuição aproximada de 
2 milhões de pessoas em comparação com os anos de 1996. Nesta lógica, quem 
irá produzir alimentos nos próximos anos? E nas cidades, cabe todo mundo?

Outra questão que emana do avanço do capitalismo no campo, do 
neoliberalismo e do agronegócio, é a continuada retirada das escolas do 
campo na qual os alunos são levados a estudar nas cidades. Nos anos iniciais 
do século XXI, o meio rural contava com 107.432 escolas e até o final da 
primeira década mais de 20 mil escolas foram fechadas.36

A relação entre avanço do agronegócio e o fechamento de escolas 
do campo é orgânica. O modelo agrícola é responsável pelo êxodo rural, 
pela concentração de terras e sob a justificativa de que “não há gente no 
campo” ou de que “é muito custoso manter uma escola no campo com 
poucos alunos” fecham as escolas. Mas por que há poucas pessoas no campo?  
Qual a responsabilidade do agronegócio nisto?

Compreendemos que a escola e a educação são espaços de disputa 
com a classe dominante agrária. Desta forma, a defesa e a luta por ela exige 
uma luta por um outro modelo agrícola. Deste ponto de vista defendemos 
a reforma agrária e agroecologia como fundamentais para as populações 
camponesas. A partir de agora vamos analisar algumas ações neste sentido.

RESISTÊNCIAS AO AGRONEGÓCIO E A RELAÇÃO  
COM A LUTA PELA EDUCAÇÃO DO CAMPO

Enquanto vemos a negação das escolas do campo para as populações 
camponesas, podemos perceber “repertórios de resistência” construídos pelo 
conjunto de sujeitos e organizações que trazem novos significados para a 
escola que não se restringe a sala de aula.

36 Pesquisa de Avaliação da Qualidade dos Assentamentos de Reforma Agrária no Brasil (PQRA), 
realizada pelo INCRA em 2010. Dados disponíveis em: http://www.mst.org.br/Pesquisas-apontam-
limites-da-educacao-do-campo. Acesso em: 05 de julho de 2011.
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Uma destas experiências construídas são as Festas das Sementes. 
Nestas, organizadas anualmente pelas organizações e movimentos populares 
desde 2003, incentiva-se a produção e partilha das sementes entre os 
camponeses como uma forma de questionar e, ao mesmo tempo, construir 
outras formas de acesso. Durante estas festas as escolas são incentivadas a 
organizar caravanas de participação e responsabilizam-se pelas místicas da 
atividade. Outra contribuição se dá pela criação de “bancos de sementes” 
nas próprias escolas, que são organizados da seguinte maneira: os educandos 
trazem sementes de casa e, com o apoio das escolas, constituem-se como 
“guardiões mirins das sementes”.

Numa perspectiva semelhante situa-se a Jornada de Agroecologia. 
Ela é um espaço também construído por organizações e movimentos sociais 
no qual o principal objetivo é a discussão sobre um modelo alternativo de 
produção no campo. Nesta perspectiva avaliou-se a necessidade de também 
haver debates sobre a Educação do Campo e, nas últimas edições, foram 
organizados os Seminários da Educação do Campo, constituindo-se como 
um importante espaço de denúncia, mas, também, propositivo no sentido 
de lutar pela educação.

Na região Sudoeste do Paraná algumas escolas, buscando formas 
de se fortalecer e enfrentar o risco de fechamento procuram organizações 
parceiras como a Associação de Estudos, Orientação e Assistência Rural 
(Assesoar) e Universidades. Este processo, que se consolida como um 
acompanhamento pedagógico e político à escola é feito a partir de 
formações com os professores, educandos e com os pais ora juntos, ora 
separadamente. Nestes espaços de debates são construídas formas coletivas 
de resistir e de fortalecer a escola e, a partir deles, constroem-se os Projetos 
Políticos Pedagógicos, materiais pedagógicos e momentos de socialização 
das atividades construídas ao longo do ano.

Um destes momentos denomina-se “Tardes Culturais”. Constitui-
se num momento em que os pais vêm para a escola, encontram-se com 
os professores e os educandos e ocorre uma troca de saberes. Os alunos 
apresentam algumas de suas atividades escolares, tais como os estudos e 
constituição do banco de sementes, organizam salas com exposições de 



100

quadros e fotografias, de instrumentos de trabalho. Os pais contam sobre 
a história da ocupação das comunidades, descrevem como era a vida e o 
trabalho e as principais mudanças que percebem ao longo do tempo. Ao 
final, é construído um momento de partilha de alimentos que educandos, 
pais e professores trazem de suas casas.

Outro resultado dos processos de acompanhamento é a construção 
de hortas, chamados de “laboratórios ecológicos”. A partir deste espaço, os 
educandos e os educadores são motivados a refletir sobre a ciência a partir de 
algo concreto. Fazem medições matemáticas a partir dos canteiros, refletem 
sobre a nutrição dos alimentos, das mudanças que ocorreram nas formas e 
no que é produzido, analisam o solo e investigam no que ele é carente e qual 
a importância da adubação orgânica. A horta, desta forma, não é somente 
um espaço de produção, mas é entendida como um espaço pedagógico, 
científico e politizador.

Nestes processos de acompanhamento das escolas constituiu-se, por 
iniciativa dos educadores, um momento no ano em que ocorre a “integração 
das escolas”. Várias escolas da região se reúnem numa delas para discussões, 
conversas, trocas de experiências e reflexões sobre a realidade. Esse momento tem 
sido um importante espaço de fortalecimento e de construção de alternativas.

Parte importante destes trabalhos são motivados pelas organizações, 
educadores, pais e educandos organizados na Articulação Sudoeste por uma 
Educação do Campo. Esta Articulação tem sido um importante espaço de 
unidade entre aqueles que defendem a educação pública e do campo e tem 
ajudado a construir estratégias de organização.

A escola é entendida como espaço de socialização, de luta e de 
construção de um projeto camponês e popular. Logo, é um espaço politizador 
por defender o direito de acesso a educação pública, de qualidade e próximo 
aos locais onde os educandos residem. A escola se constitui como um espaço de 
ciência e também de encontro entre aqueles que a constroem: pais, educandos, 
educadores e funcionários. O caminho na defesa da Educação do Campo é 
um árduo caminho, mas acredita-se que quando mais orgânica for a relação 
entre aqueles que a constroem, mais forte fica a defesa deste espaço.
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CONTEXTO DAS ESCOLAS DO CAMPO E O 
EMPRESARIAMENTO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA

As escolas públicas do campo são compreendidas como um espaço 
de socialização, de construção do conhecimento e que ela precisa ser mantida 
no campo, pois o campo da Educação do Campo é “um lugar de trabalho, 
de cultura, da produção do conhecimento na sua relação de existência e 
sobrevivência” (PARANÁ, 2010, p. 24). Este campo não pode ser visto 
apenas como uma localização geográfica, mas sim, como um espaço que 
agrega os diferentes sujeitos, com um modo de vida e diferente forma de se 
relacionar com a natureza, dentre eles, destacamos 

[...] assalariados rurais temporários, posseiros, meeiros, 
arrendatários, proprietários, vileiros rurais, povos das 
florestas, etnias indígenas, acampados, assentados, 
reassentados atingidos por barragens, pequenos proprietários, 
comunidades negras rurais, quilombos, pescadores, 
ribeirinhos e outros mais (PARANÁ, 2010, p. 27).

Estes são os sujeitos que o agronegócio vem historicamente expulsando 
do campo, e o fechamento de escolas é uma das formas de enfraquecer o 
campo da Educação do Campo. Esse movimento de saída do campo, como 
já abordamos, foi sendo feito de maneira gradativa, como podemos ver no 
quadro a seguir:
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Até a década de 1940, segundo dados do IBGE, a maioria da 
população residia no campo. Esse dado se inverte quando em 2016 apenas 
14,57% da população permanece no campo. Desta forma, a educação 
pensada para o campo sempre foi pautada nas lições básicas sem avançar 
no processo de escolarização, uma vez que há um procedimento para forçar 
as famílias a deixarem o campo. Para Ribeiro (2012), todas as experiências 
e tentativas de repensar a educação rural estiveram até os anos de 1970 
sob a influência norte-americana, com o apoio do MEC e partiam de uma 
realidade externa a realidade brasileira, supondo que as populações rurais 
estariam marginalizadas do desenvolvimento capitalista. Portanto, a política 
adotada para a educação rural nesta época era justificada pela integração das 
populações ao progresso que poderia advir desse desenvolvimento.

A educação é um direito, condição essencial para o desenvolvimento. 
Essas são referências fundamentais para compreender o processo de 
construção da Educação do Campo. Embora essas referências sejam básicas, 
elas estão em risco permanente, porque o direito pode não ser respeitado, 
inclusive pelo Estado, porque a educação pode ser vista como serviço ou 
uma mercadoria pela razão neoliberal, porque pode ser precarizada no que 
se refere a infraestrutura das escolas, equipamentos, materiais, recursos 
didáticos e salários dos professores, comprometendo a qualidade dos 
conteúdos e mais uma série de problemas que a educação brasileira tem 
enfrentado em todos os níveis (MANÇANO E TARLAU, 2017, p. 11).

Estamos vivenciando um avanço do empresariamento da educação, 
revelando uma contradição que precisa ser considerada e questionada que 
é o duplo investimento público, pois a educação é vista como mercadoria 
e o capital enxerga nas escolas públicas mais uma possibilidade de lucro.  
O Estado investe na compra de livros didáticos para distribuição a todas as 
escolas públicas do Brasil, municipais e estaduais, com recurso destinado 
para este fim. Vamos olhar em duas perspectivas: a produção de material 
para concorrer  nacionalmente e a outra a entrada das empresas por meio 
da venda de apostilas, principalmente nas escolas municipais, onde vendem 
pacotes com a inclusão de materiais, formação e construção do Projeto 
Político Pedagógico (PPP). Esta reconstrução tem mostrado que as empresas 
estão influenciando nos currículos.
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Nas últimas décadas, as empresas perceberam que produzir material 
para distribuir no país é um bom negócio! E estão contatando inúmeros 
municípios para fechar parcerias com as empresas, estão deixando de 
receber e usar os livros didáticos para comprar das empresas materiais 
apostilados, gerando a duplicidade de investimento público. Sem contar 
que esta decisão carrega o controle do currículo por parte das empresas 
nas escolas, já que passam a seguir somente a apostila, com uma sequência 
de atividades que, na maioria das vezes, falta tempo para cumprir o que 
está estabelecido, fazendo com que os professores permaneçam atrelados ao 
material. Tal contexto se contrapõe a Educação do Campo, que busca olhar 
para a realidade, que valoriza o conhecimento, entendendo a existência de 
diferenças que precisam ser consideradas, e isso as apostilas não permitem, 
já que é uma padronização.

As Prefeituras, ao deixarem de receber livros didáticos gratuitos para 
a compra de apostilas, estão abrindo mão de um material, que passa pela 
avaliação de um corpo técnico de profissionais, embora, como afirmamos, 
grandes empresas também estão cada vez mais lançando materiais para 
concorrerem nacionalmente nos programas públicos de escolha dos livros 
didáticos, como o PNLD.37 Um exemplo é a editora Positivo que concorreu 
no edital de 2018 do MEC e teve 94% das obras aprovadas. Concorreu 
“com 16 obras literárias e teve 15 delas aprovadas para o Programa Nacional 
do Livro e do Material Didático (PNLD), organizado pelo Ministério da 
Educação (MEC)”. Além disso, “ao todo, foram 1.016 publicações inscritas. 
Dessas, 704 foram aprovadas e 312 reprovadas.” 

Destacamos algumas abordagens para o convencimento por parte 
das empresas: a) alegam maior qualidade de ensino; b) oferecem um “pacote” 
inserindo, além do material, a formação para os professores; c) treinamentos 
para o trabalho exclusivo com os materiais; e d) o trabalho com o material 
tem alavancado os primeiros lugares no ranking do IDEB. Este último 
argumento tem sido decisivo no convencimento. É importante ressaltar que 
neste caso a empresa apresenta elementos considerados importantes para a 
escola, o que facilita sua adesão.

37 Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD).



104

Uma vez fechado o “negócio”, os municípios passam por um ritual para 
a entrega dos materiais - e as escolas do campo também estão neste negócio. 
Geralmente faz-se um evento, com composição de mesa com autoridades, 
muitas vezes com representante da empresa, o material é apresentado, 
destacando sua eficácia na aprendizagem, e a entrega simbólica para cada 
escola, representadas pelas direções, equipes pedagógicas e pais, com direito a 
registro fotográfico e notícia nos jornais locais. Na medida em que a educação 
brasileira se expandiu, sobretudo no segmento do Ensino Fundamental e, 
mais recentemente, no próprio Ensino Médio, o interesse  do empresariado 
em se inserir nas escolas aumentou (LAMOSA, 2014, p. 545). 

O que nos chama bastante a atenção é que passam uma ideia de 
que este material apostilado é de qualidade bem superior se comparado aos 
livros didáticos públicos, causando uma boa aceitação por parte dos pais e 
professores, pois atribuem a esta aquisição de que as escolas irão se igualar às 
escolas particulares, pois está no imaginário da grande maioria de que estas 
são as melhores. Mas o que não percebem é que a escola pública vem sendo 
precarizada neste modelo neoliberal, servindo como balcão de negócio.

O que mais nos aflige é perceber que as escolas estão perdendo a 
autonomia no processo de ensino e aprendizagem, pois ao trabalhar as 
“lições” que estão nas apostilas, acabam reproduzindo e não conseguem 
mais propor para além dos materiais que na sua grande maioria reserva boa 
parte para a língua portuguesa e matemática, esta é uma explicação para o 
aumento da nota do IDEB.

A inserção empresarial nas escolas públicas de Educação Básica no 
Brasil foi impulsionada nos anos 1990 e 2000. Diversas frações burguesas vêm 
participando ativamente deste movimento, dentre as quais se destacam aquelas 
que reunidas entorno do objetivo de valorizar a imagem do agronegócio. Os 
desdobramentos destas iniciativas têm assimilado docentes às estratégias de 
dominação e hegemonia do capital, reproduzindo no espaço escolar uma 
imagem associada à responsabilidade social e ambiental (LAMOSA, s/d, p. 
10). Esta estratégia que avança no Brasil: as empresas estão cada vez mais 
interessadas nas escolas públicas atribuindo a estas instituições escolares um 
interesse de mercado; isso faz com que haja uma ameaça à educação pública. 
Quer melhor espaço que a escola para difundir uma ideia? 
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A ABRANGÊNCIA DO EMPRESARIAMENTO  
NAS ESCOLAS DO CAMPO NO PARANÁ

O Paraná registrou em 2018 um número de 2.143 escolas estaduais38 
sendo 552 escolas localizadas no campo; estas escolas representam 26% do 
total de escolas. O censo escolar de 2016 registrou no Paraná 1.982.575 
matrículas nas escolas estaduais e municipais, e nas escolas particulares 
406.177. Estes números nos mostram a dimensão e a problemática de ter 
empresas atuando nestas escolas.

Desta forma, no Paraná, esta situação não é diferente. Apresentaremos 
para ilustrar dois exemplos que estão cada vez mais adentrando nas escolas 
públicas do estado. O primeiro, a empresa Positivo e a venda dos pacotes 
para as escolas. O segundo exemplo é o caso do Agrinho nas escolas.

Uma das grandes empresas que tem adentrado num número 
significativo de escolas é a Positivo. Buscando informação no site da 
empresa, extraímos o seguinte dado: as apostilas do Positivo estão em mais 
de 1500 municípios, abarcando aproximadamente 5000 escolas, sendo uma 
das empresas que mais vende sistemas apostilados no Brasil.

Como exemplo, a empresa usa o slogan “a empresa Positivo adotou 
um município Paranaense”. Este termo é bastante complicado se pensarmos 
que a educação é pública, e não é fazendo caridade que resolveremos os 
problemas da educação. Nas últimas décadas, houve um investimento 
pesado para passar uma imagem de que o agronegócio é a solução, que 
é moderno, desenvolvido e a agricultura familiar e camponesa é atrasada. 
Esta ação junto a falta de compreensão do papel da educação, mais a 
composição de equipes nas secretarias municipais sem o devido preparo 
explicam, em parte, o fato de que o próprio município se declare adotado 
por uma empresa. Contraditoriamente, percebemos também que há uma 
melhora nas condições básicas da escola, o que reforça a ideia de avanço, 
pois em alguns casos as empresas oferecem uma mensalidade para a escola, 
promovem festas, compram uniformes, entre outros.

38 Dados fornecidos pela Coordenação Estadual de Educação do Campo.
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Os municípios compram os materiais, em alguns casos a empresa 
também coloca uma equipe para auxiliar na construção dos PPPs, além da 
promessa de que estas ações melhorarão a realidade do município. Também 
recebem diversos cursos da empresa, algumas palestras trazem o contexto 
metodológico a fim de mostrar alguns caminhos para o dia a dia das aulas. Isso 
faz com que estes cursos tenham uma boa aceitação por parte dos professores.  

Outro argumento muito usado pela empresa para convencer os 
municípios é que o sistema Aprende Brasil39  cujo slogan “Juntos, vamos mais 
longe” tem sido uma ferramenta e que a média do Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica (IDEB) com certeza aumentará. Este argumento tem 
sido um dos motivos para a adesão, além de receber formação para os 
professores. Isso implica que, no dia a dia, as secretarias não precisam se 
preocupar com a formação, pelo contrário há uma “encomenda” da temática 
e organização do calendário.

O segundo exemplo é o Programa Agrinho do Sistema Federação da 
Agricultura do Estado do Paraná (FAEP). Segundo dados do próprio site, este 
programa é resultado da parceria entre o SENAR-PR, FAEP, o governo do 
Estado do Paraná, mediante as Secretarias de Estado da Educação, da Justiça 
e da Cidadania, do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, da Agricultura e do 
Abastecimento, os municípios paranaenses, diversas empresas e instituições 
públicas e privadas. O Programa Agrinho completa 23 anos de trabalhos 
no Paraná, levando às escolas da rede pública de ensino uma proposta 
pedagógica baseada em visão complexa, na inter e transdisciplinaridade e 
na pedagogia da pesquisa. Anualmente, o programa envolve a participação 
de mais de 1,5 milhão de crianças e aproximadamente 80 mil professores da 
educação infantil, do ensino fundamental e da educação especial, estando 
presente em todos os municípios do Estado.

Este programa é o que mais alcança escolas públicas e estudantes, 
pois ele apresenta um material colorido, com papel de excelente qualidade 

39 Aprende Brasil: consta no site que é um Sistema de Ensino Aprende Brasil  desenvolvido 
para potencializar a qualidade do ensino nas escolas do seu município. O sistema oferece um 
conjunto específico de soluções para a rede de ensino pública: Livro Didático Integrado, Assessoria 
Pedagógica, Aprende Brasil On, Sistema de Avaliação – hábil e Sistema de Gestão – simeB.
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e acaba conquistando grande parte dos professores. Apresenta temáticas 
travestidas de preocupação como saúde e segurança pessoal e ambiental, 
tendo o foco principal nas crianças das escolas do campo. Destacam que 
“por envolver tão significativo público, tem, de nossa parte, um empenho 
comovido”. Este programa que tem o comando como experiência bem-
sucedida, encontra-se também em diversos estados do Brasil.

Além do material, o programa promove concursos de redação e de 
projetos, premiando professores e estudantes desde 1996. A cada ano são 
milhares de trabalhos que concorrem na sua grande maioria de escolas 
públicas. Como tem a parceria com a Secretaria de Educação, seu material é 
distribuído institucionalmente, chegando em todos os municípios do Paraná.

Temos de destacar que este programa ganhou grande proporção. Ao 
analisar o material, percebemos que trata de assuntos como uso do agrotóxico 
de maneira a afirmar que o procedimento correto é a tríplice lavagem dos 
recipientes e o uso da roupa de proteção, e, desta forma, o meio ambiente 
estará a salvo. Em nenhum momento aborda os malefícios do agrotóxico, o 
que é obvio. Parte das escolas recebe o material e usa sem questionar.

Como é um programa consolidado, ele atua em várias dimensões, 
dentre elas: nos currículos escolares, destacam a composição de equipes de 
especialistas altamente qualificados, de renome nacional e internacional, 
este fato acaba valorizando o programa; há vários grupos de pesquisa que 
trabalham em rede para a elaboração do material didático preparado com 
exclusividade para o Programa.

Outro elemento que cabe nossa atenção é o fato de afirmarem o 
incentivo à pesquisa e destacam a defesa de uma “educação crítica, criativa, 
que desenvolva a autonomia e a capacidade de professores e alunos assumirem-
se como pesquisadores e produtores de novos conhecimentos”. Ao ler de 
forma superficial, até nos parece coerente, mas ao manusear o material logo 
percebemos que há um forte interesse em defender o agronegócio e uma 
educação mercadológica, para isso há a apropriação dos termos usados pela 
Educação do Campo, para confundir.
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Estão estruturados para oferecer formação para todas as escolas do 
Paraná via Secretaria Estadual de Educação, desta forma conseguem chegar 
em números alarmantes de professores. Este programa invadiu as escolas 
com o aval dos gestores estaduais e municipais.

Queremos destacar um período a nosso ver bem importante.  
Em 2003, foi instituída a Coordenação Estadual de Educação do Campo 
na Secretaria Estadual, considerado um avanço pela Articulação Paranaense 
Por Uma Educação do Campo, ocupando um território importante, além 
de ter a possibilidade de fazer formação com as escolas e, com isso, o 
fortalecimento da concepção da Educação do Campo.

Esta coordenação teve um papel fundamental no período de 2003 
até 2010. Além de fortalecer as escolas, elaborar a legislação e fazer formação, 
era de costume todo ano quando chegavam os materiais do Agrinho, de 
forma institucionalizada, a Secretaria realizava a distribuição. Neste caso, a 
Coordenação elaborava uma carta aos Núcleos Regionais de Educação (divisão 
regional) na qual se afirmava os motivos para não trabalhar o material nas 
escolas do campo. Atualmente isso não existe mais, pois o contexto político 
é o de precarização e empresariamento da educação pública paranaense.  
A parceria público – privado nas escolas do campo está cada vez mais evidente 
no estado, em alguns casos ganham o status de institucionalidade.

Estamos percebendo cada vez mais a participação das empresas 
na educação pública. A entrada de representantes empresariais assumindo 
pastas da educação não deixam dúvidas que esta aproximação está nos 
levando para o processo de precarização para posteriormente seguirmos 
o caminho da privatização. Estamos iniciando um processo de EaD nas 
escolas Públicas. Por que afirmamos isso? O próximo secretário de Educação 
do Paraná é um grande empresário da educação a distância, e isso já mostra 
o caminho daqui para a frente. Diante de todas estas questões, a Educação 
do Campo tem mostrado que a formação de professores e a articulação entre 
os sujeitos é fundamental para a identidade dos povos do campo.
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RESISTÊNCIAS AO EMPRESARIAMENTO NA  
EDUCAÇÃO DO CAMPO:  OS MOVIMENTOS  
SOCIAIS E A ESCOLA DO CAMPO

Como já afirmamos, percebe-se um grande interesse empresarial na 
educação, com as proposições das agências internacionais, como o Banco 
Mundial o qual tem na sua estrutura um Departamento de Educação, que 
visa intensificar a formação dos povos para melhorar o capital humano a 
ser explorado pelos diferentes setores que dominam a economia mundial. 
Nessa perspectiva, há a realização de investimentos de modo que o capital 
possa ter cada vez mais lucros, ampliando a capacidade econômica de 
determinados grupos.

Destaca-se que este movimento do capital internacional tem com 
alvo nações, povos que vivem à margem, as periferias do mundo. Povos que 
têm seus direitos negados e são historicamente explorados pelos países e 
grupos dominantes da sociedade capitalista. Na situação brasileira, sabemos 
que não é diferente este processo de entrada das proposições das agências 
internacionais e dos grupos empresariais na educação pública, talvez a área 
mais conhecida seja a questão do livro didático como já apresentado neste 
texto. Porém tem sido cada vez mais evidente e intensificado o avanço destes 
grupos mediante as parcerias entre o público e o privado. Como podemos 
perceber no apostilamento nas redes municipais de educação, a ampliação 
da educação à distância, o acesso a recursos públicos para oferta do ensino 
superior, como o caso do Programa Universidade para Todos (Prouni), na 
disputa nos processos de formulação de políticas educacionais etc. Este avanço 
empresarial na educação é uma estratégia do próprio capital na tentativa de 
aumento da lucratividade e da exploração do(a) trabalhador(a). Como afirma 
Freitas (2014, p. 48), este movimento empresarial está para além do Brasil.

Em vários países os empresários aparecem no cenário da educação 
local como promotores de reformas educacionais. Diane Ravitch (2011) 
os chama, nos Estados Unidos, de reformadores empresariais da educação 
(corporate reformers). A despeito de que os empresários sempre estiveram 
tentando interferir com os processos educacionais desde os tempos da 
teoria do capital humano, o que pode estar havendo de novo que esteja 
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motivando um redobrado interesse do empresariado pela educação? É 
possível que modificações no processo de desenvolvimento econômico-
social dos países, ou as próprias crises do capital, estejam mobilizando os 
empresários? Acreditamos que sim. O atual interesse dos empresários tem 
aspectos específicos que merecem ser examinados. Não é recomendável que 
acreditemos na ideia “a história está se repetindo”. Tal linearidade de análise 
nos desarmaria para o enfrentamento local das contradições que estão postas 
por esta nova escalada do capital sobre a educação.

Frente ao domínio do capital na educação pública, não seria 
diferente na Educação do Campo, que também enfrenta cotidianamente 
o fechamento das escolas.  Assim, cabe a escola o papel de articuladora de 
outros processos para além das atribuições escolares, dos processos de ensino 
e aprendizagem. Pelo menos nas escolas do campo, a sua importância e 
atividade na comunidade deve ir para além da sala de aula, das estruturas da 
própria escola, visto que é necessária uma constante organização, no sentido 
de garantir direitos que para muitos são naturais. Porém para os povos do 
campo é uma luta diária, para muitas vezes garantir o acesso via transporte 
rural, o que talvez fosse pouco para alguns, é quase que condição para que 
as aulas, o acesso ao conhecimento sejam minimamente garantidos.

Contudo não cabe somente a quem vive e trabalha no campo a luta 
pela escola, neste caso a escola pública. Neste sentido, a relação entre as 
demandas dos povos que vivem e resistem no campo e dos povos da cidade 
devem ser uma relação orgânica, visto a necessidade vital de identificar-
se enquanto classe trabalhadora. Este vínculo e integração independe do 
local geográfico e aspectos culturais e históricos que os constituem; é 
preciso a fim de garantir o fortalecimento da própria educação pública, 
para além de uma escola localizada no campo ou na cidade, é uma escola 
da classe trabalhadora.

A busca pela unidade, integração campo e cidade passam pela luta 
pedagógica e política pela educação pública.

Ao contrário daquilo que a ‘nova pedagogia da hegemonia’ do 
capital nos quer fazer crer, que a política é tarefa de especialistas 
e técnicos, cabe mobilizar as massas, os movimentos sociais 
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do campo e da cidade para o exercício permanente da política 
no combate à classe burguesa brasileira, aos seus intelectuais 
e gestores de seus negócios e aos governos que governam em 
seu nome ou que se situam numa posição dúbia e oportunista 
do poder pelo poder (FRIGOTTO, 2007, p. 277).

Consideramos que a superação de um modelo educacional que 
avança a passos largos, pleiteado e implantado por um projeto educacional 
mercadológico defendido pela burguesia, é uma causa urgente a ser tomada 
por todos aqueles que acreditam na educação pública. Olhar para a história 
da classe trabalhadora e perceber que as conquistas são possíveis a partir da 
luta, da organização e do compromisso cotidiano com aquilo que nos move.

Neste caso, uma Educação do Campo que atenda aos interesses da 
classe trabalhadora e não do capital. Esta deve ser a perspectiva a ser sonhada 
e construída, com muito pé no chão, articulados com as comunidades, com 
os diferentes territórios avançando na resistência e no fortalecimento de uma 
escola do campo que há muito queremos construir.

Os estudos produzidos no que se refere à Educação do Campo apontam 
o que temos historicamente construído, até o momento, é conquista da luta 
dos povos do campo, organizados ou não organizados enquanto movimentos 
sociais do campo. Neste aspecto de organicidade da classe trabalhadora 
que vive e trabalha no campo, tem-se como experiência o Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST). Nessas experiências, estão buscando 
formas de elaboração de um projeto societário e educativo contra hegemônico, 
a fim de superar a lógica capitalista pautada no mercado para estabelecer a 
educação pública. Conforme Moura, Lima Filho e Silva (2015, p. 1075).

[...] há experiências advindas dos movimentos sociais  – 
com destaque para o Movimento dos Trabalhadores Rurais 
Sem Terra (MST), que se vem constituindo no Brasil como 
protagonista, especialmente dos trabalhadores do campo 
–, e, nesse sentido, os projetos educacionais desenvolvidos 
constituem uma referência quando se trata de analisar as 
possibilidades de um projeto educacional integrado a um 
projeto social contra hegemônico dos trabalhadores.
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Assim, neste movimento de rompimento com a educação burguesa, 
forja-se a construção da Educação do Campo.

[...] o conceito de Educação do Campo, que vem sendo 
construído no Brasil pelo MST e outros movimentos sociais 
nas últimas décadas, não é somente a construção de uma 
proposta de política educacional, mas uma luta conceitual, 
pedagógica, política e ideológica (MOURA; LIMA FILHO; 
SILVA, 2015, p. 1075).

No estado do Paraná a articulação de diferentes sujeitos tem sido 
de extrema importância para o fortalecimento da Educação do Campo e 
constituição de processos de luta pedagógica e política. Estes sujeitos buscam 
unidade de ações por meio da Articulação Paranaense por Uma Educação 
do Campo (APEC).

A Articulação evidencia um espaço público de encontro entre 
sujeitos que possuem interesses no campo, na sua dimensão educativa e no 
desenvolvimento rural. É um espaço de debates, apresentação da situação 
educacional nas comunidades camponesas. A partir da Articulação podem 
ser vislumbradas parcerias entre municípios e movimentos sociais, bem 
como entre governo estadual e movimentos sociais, assim como parcerias 
entre os sujeitos da sociedade civil, como exemplo os movimentos sociais e 
ONGs (SOUZA, 2006. p. 70).

Enquanto APEC, evidencia-se grandes conquistas deste a sua 
constituição em 2001, como a participação na organização de seminários, 
fóruns, audiências públicas que tratam da Educação do Campo, no Comitê 
Estadual de Educação do Campo, nos debates e grupos de trabalho na 
formulação de políticas públicas estaduais junto a Secretaria Estadual de 
Educação do Paraná, mais especificamente da Coordenação Estadual de 
Educação do Campo, na luta pelo reconhecimento das Licenciaturas em 
Educação do Campo, bem como a elaboração de jornais, artigos, livros 
e demais produções que contribuem no registro crítico e reflexivo dos 
processos vividos pela Educação do Campo no Paraná e no Brasil. 
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Assim, a ideia e prática de uma Educação do Campo na sua 
totalidade pressupõem ações que vão para além dos movimentos sociais, 
que as escolas possam ao lado das comunidades assumir práticas e 
experiências educativas que atendam a realidade dos sujeitos dos territórios 
onde estas escolas estão localizadas.

A escola é um lugar singular nos processos de formação dos povos 
do campo, ela pode ser o germe de lutadores e construtores de uma nova 
sociedade, porém esta escola deve ser construída onde os povos, os sujeitos 
desejam, com muito trabalho e compromisso.

[...] onde está a Escola do Campo? Ela está onde se deseja 
que ela esteja, porque mais que estar no campo ela precisa 
ser intencionada para estar e ser do campo, por quem a faz. 
Quem faz a escola onde você está inserido? Porém, desejar 
significa trabalho para reconstruí-la, e trabalho é estudo, 
criação, ousadia, invenção, engajamento e luta. Nesse 
sentido, a Escola do campo e com identidade – ESCOLA 
DO CAMPO – permanece no movimento da luta do povo 
do campo pela transformação social e pela formação humana. 
(GEHRKE, 2010, p. 155).

Enfatizamos que esta escola do campo que tanto almejamos, parte 
de uma realidade bem específica e concreta. Isto é, a realidade do campo, 
das florestas, das águas, de onde os povos vivem e trabalham a partir de 
uma relação dialética com os bens naturais a água, a terra, as florestas etc. 
A Educação do Campo não está pronta e acabada. Ela está em constante 
movimento e com a escola não é diferente.

Como conceito em construção, a Educação do Campo, 
sem se descolar do movimento específico da realidade que 
a produziu, já pode configurar-se como uma categoria de 
análise da situação ou de práticas e políticas de educação 
dos trabalhadores do campo, mesmo as que se desenvolvem 
em outros lugares e com outras denominações. E, como 
análise, é também compreensão da realidade por vir, a partir 
de possibilidades ainda não desenvolvidas historicamente, 
mas indicadas por seus sujeitos ou pelas transformações em 
curso em algumas práticas educativas concretas e na forma de 
construir políticas de educação (CALDART, 2012, p. 259).
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Consideramos que a Educação do Campo exige na escola extrapolar 
os limites impostos a uma escola burguesa. Uma escola do campo pressupõe 
compreensão da realidade e do território em que está inserida, uma realidade 
de contradições, possibilidades, limites e conquistas.

A resistência da Educação do Campo frente ao avanço do 
empresariamento na educação pública passa por uma compreensão 
da  questão agrária brasileira - analisando também o avanço do capital 
na produção, o quanto o agronegócio influencia as ações educativas das 
escolas, como já citado o papel do Agrinho na prática pedagógica dos(as) 
educadores(as).

É necessário consolidar a escola e a educação como território de 
disputa com a classe dominante agrária, na luta por outro modelo agrícola, 
com uma reforma agrária e agroecologia camponesa e popular, as quais são 
fundamentais para os povos do campo, das águas e das florestas.
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EDUCAÇÃO DO CAMPO 20 ANOS:  
UM BALANÇO DA CONSTRUÇÃO  

POLÍTICO-FORMATIVA40

Roseli Salete Caldart41

“Uma árvore cai com um grande estrondo. Mas ninguém  
ouve a floresta crescer” 

Provérbio africano.

“... custou-me muito suor encontrar as próprias coisas,  
isto é, a sua conexão” 

Karl Marx, em agosto de 1867, sobre O Capital.

I
São 20 anos da Educação do Campo: perante a história, “um grão 

de sal”. Perante nossas vidas pessoais, uma boa parte delas. De qualquer 
modo, uma experiência histórica que continua e precisa ser potencializada 
no rumo do futuro que nos pertence, se o construirmos, se lutarmos por 
ele: uma sociedade igualitária, uma humanidade emancipada pelo trabalho 
que restaure nossa relação metabólica com a natureza, instaurando um novo 
modo de produção da vida. Vida mais plena, vida em comum. O tempo é 
de resistência (ativa) e de preparação/formação para quando a avalanche 
passar e o enfrentamento tomar nova configuração. Como nos ajuda a 
compreender Luiz Carlos de Freitas:42

...Hoje, quando observamos o achaque da direita triunfalista, 
não temos que desanimar. As contradições vão agindo (...) 
se devidamente compreendidas e assumidas, levam a lutas 

40 Texto feito para exposição no Encontro Nacional – 20 anos da Educação do Campo e do 
PRONERA. FONEC, Brasília/DF, 12 a 15 de junho 2018. Mesa “Educação do Campo 20 anos: a 
construção de um projeto político-formativo”, realizada no dia 14 de junho, aniversário de 90 anos 
de Ernesto Che Guevara, compartilhada com Givânia Maria da Silva (CONAQ), Gersem Luciano 
(Baniwa – UFAM), Maria do Socorro Silva (UFCG) e Maria Isabel Antunes (UFMG).

41 Do Setor de Educação do MST e do Fórum Nacional de Educação do Campo.

42 Blog do Freitas - www.avaliacaoeducacional.com – em postagem do dia 31 de maio 2018.
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sociais transformadoras que não marcam hora para eclodir – 
aparecem mesmo quando tudo parece uma grande calmaria” 
ou quando tudo parece pender à direita... “A direita mundial 
está irada e pré-ciente da destinação social de seu modelo 
e dela mesma. De certa forma, ao radicalizar a exploração 
com as reformas econômicas, ela está contraditoriamente 
trabalhando para si e criando condições contra si mesma.  
Lida o tempo todo com os tais ‘fatores contrariantes’ das 
crises, sem resolvê-las... Só consegue empurrar as contradições 
para a frente e torná-las ainda mais explosivas... Isso vale 
também para a educação e as reformas empresariais em curso.  
“O futuro não pertence a elas [às ‘direitas’], eis porque gritam”. 
No desespero, barbarizam ainda mais o mundo e tornam 
completamente insana a vida de todos. Isso chama luta!

Realizamos este Encontro Nacional para fazer uma análise coletiva 
da situação geral e organizar a continuidade de nossa mobilização, desde o 
campo e desde a educação. Mobilização de luta para construção de nossas 
concepções de sociedade, de agricultura, de educação, de escola...Viemos até 
aqui porque acreditamos que a Educação do Campo (EdoC) não tem volta. 
Já tem raiz, se fez semente. E porque acreditamos que ela integra o futuro 
que pertence à classe trabalhadora, daqui, do mundo. Estamos do lado certo 
da história: o lado da luta pela vida, produzida e reproduzida na forma rica 
e diversa, igualitária e bela, como deve ser. E é essa força que ninguém pode 
nos tirar. Especialmente se soubermos extrair os aprendizados das derrotas 
sociais e políticas de cada momento.

Um balanço fundamental a fazer destes 20 anos é sobre o patamar 
atingido nos processos de formação que realizamos. Tratar do projeto 
político-formativo ou da construção político-formativa que vem sendo feita 
pelo trabalho, pela organização e pelas lutas dos sujeitos coletivos da EdoC é 
o objetivo desta exposição. Ela integra este balanço sem pretender dar conta 
de realizá-lo todo.

II

Celebramos os 20 anos da EdoC no mesmo ano em que 
comemoramos o bicentenário do nascimento de Karl Marx (nascido em 5 
de maio de 1818). Vida que entrou para a história firmando uma concepção 
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de história e (dentro dela) de formação humana. Concepção construída em 
um trabalho criativo, rigoroso, paciente,43 perseverante e crítico sobre como 
funciona e se movimenta a sociedade capitalista. E sobre as experiências de 
luta de classes para transformá-la. Concepção e análise que se tornaram base 
de uma ampla teoria social que é patrimônio político da classe trabalhadora 
mundial, pela qual Marx, na fecunda parceria política e intelectual com 
Engels, trabalhou incansavelmente, de sua juventude até a morte.

Ele fez isso porque conseguiu ser ao mesmo tempo um grande 
cientista e um grande militante, homem de pensamento e de ação política 
vinculada à classe que descobriu ser a portadora do futuro da humanidade: 
a classe trabalhadora.

Marx nos deixou uma obra grandiosa. Mas não é autor a ser “seguido” 
ou apenas citado em trabalhos de conclusão de curso e textos acadêmicos. É 
exemplo forte de intelectual militante que nos inspira a buscar rigor máximo 
nos estudos e na militância e a nunca considerar encerrado o trabalho: 
sempre é possível estudar mais, analisar mais fundo, escrever melhor para 
ser compreendido por quem nos lê, fazer mais e melhor pelo avanço da classe 
trabalhadora em luta, com postura autocrítica e plasticidade de pensamento.

Sua obra é principalmente uma chave teórica e metodológica 
de compreensão da história a ser apropriada. Não como dogma. Como 
ferramenta. Porque essa chave permite que sejamos nós mesmos a fazer 
as análises da realidade em que vivemos, da situação em que atuamos. 
E nos provoca a formular com rigor e paciência nossas próprias ideias. 
Vale para todos que são ou se identificam com os interesses da classe 
trabalhadora e que de alguma maneira se organizam para lutar por estes 
interesses, sociais, humanos, ecológicos, planetários, independentemente 
de se declararem marxistas...

Impressiona-nos a atualidade de sua chave de análise da conjuntura 
das lutas de sua época para pensarmos o momento atual da luta de classes...

43 Segundo seus biógrafos, Marx costumava dizer que a paciência é o primeiro pressuposto de 
qualquer aprendizagem...
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Esta chave nos permite a “convicção”44 de que a avalanche que configura a 
conjuntura atual não tem como se sustentar por muito tempo. Prestemos 
atenção, por exemplo, sobre como analisava, no contexto das lutas de classe 
na França nos idos de 1848-50, que a fusão explícita entre Estado e burguesia 
é perigosa também para ela própria...45 Algo que estamos presenciando hoje.

Um dos resultados principais das pesquisas de Marx orienta a 
continuidade dos esforços de luta e construção da classe trabalhadora: o modo 
de produção capitalista, e o modo de vida que engendra, não é expressão 
de uma ordem natural e eterna, nem muito menos é o fim da história: 
o capitalismo é uma modalidade temporária, transitória e substituível de 
organização da produção, da apropriação dos bens da natureza e distribuição 
das riquezas sociais...

E uma curiosidade histórica que tem aparecido nas biografias 
mais recentes sobre os últimos anos de vida de Marx, também nos é de 
grande interesse: em 1881 (dois anos antes de sua morte que foi em 1883), 
respondendo a uma pergunta inusitada de um jornalista norte-americano com 
quem conversava, sobre qual a lei última do ser, declarou em tom profundo 
e solene: a luta!46 Tanto concordamos com esta lei que a convertemos em 
matriz formadora a compor nossa Pedagogia do Movimento...

         O momento político de nosso Encontro Nacional nos foi propício 
para pensar em relação ao que fizemos nestes 20 anos. Na expressão de 
Florestan Fernandes, pudemos refletir sobre como a EdoC vem se inserindo 
na “fermentação política da luta de classes de nossos dias”.47 Como lidamos 
com o período que parecia mais favorável à nossa causa: “... só a sua derrota 
o convenceu [ao proletariado] desta verdade: que no seio da república 
burguesa, a menor melhoria da sua situação é uma utopia, uma utopia que 
passa a ser crime logo que queira se realizar...”.48 E nos parece cada vez mais 

44 É a conjuntura política brasileira atual que exige este entre aspas...

45 Ver em Marx, Karl. As lutas de classes na França de 1848 a 1850. In: A revolução antes da 
revolução, vol. II. Expressão Popular, 2008.

46 Musto, Marcello. O velho Marx. Uma biografia de seus últimos anos (1881-1883). Boitempo, 2018, p. 17.

47 Fernandes, Florestan. Nós e o marxismo. Expressão Popular, 2009, p. 18.

48 Marx, 2008, p. 94.
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fácil entender, afinal, que “... a emancipação das classes trabalhadoras tem de 
ser conquistada pelas próprias classes trabalhadoras...”49

Aprendemos de Marx a buscar compreender o movimento real da 
história; o desenvolvimento histórico de cada fenômeno, de cada experiência; 
desta compreensão buscar apreender as tendências de sua transformação 
futura e pensar como agir para que as transformações aconteçam no rumo 
da libertação social da classe trabalhadora e da emancipação humana...  
Aprendemos também a compreender o estado atual da sociedade e nele o 
movimento real que tende a derrubá-lo; assim como apreender em cada 
experiência concreta dos sujeitos explorados e dominados nessa sociedade, 
os sinais de expressão potencial de movimentos revolucionários... E para a 
educação, extrair do movimento real da história em processo, o material que 
vai compondo nosso projeto formativo, sem cristalizá-lo em ideais abstratos e 
imutáveis, descolados dos seres humanos e de sua ação material, de sua vida...

Um dos ensinamentos de Marx (e Engels), que é político e metodológico, 
se refere a como analisava as experiências históricas da classe trabalhadora pela 
sua emancipação. Quando em 1871 analisou a experiência revolucionária da 
Comuna de Paris afirmou: “... Corra a coisa como correr no imediato, está 
ganho um novo ponto de partida de importância histórico-mundial”50.

Marx não fez essa afirmação sobre a Comuna de Paris porque 
previa que fosse vitoriosa. Não foi. Disse isso porque nessa altura da sua 
vida já tinha firmado um pilar fundamental de seu método de pesquisa: 
ele buscava apreender o sentido de cada experiência prática, cada situação 
histórica para além de si mesma, do que por si só conseguia realizar no 
momento. Puxava o fio, os germes de futuro que a experiência projetava, 
pela análise do principal: como se movia em relação ao objetivo histórico de 
emancipação da classe trabalhadora. Temos muito a aprender deste método 
e seus fundamentos.

No caso da Comuna de Paris, a primeira experiência histórica 
de tomada do poder pelo proletariado, primeira experiência socialista da 

49 Karl Marx e Friedrich Engels. Normas Gerais da Associação Internacional dos Trabalhadores, 1864.

50 Karl Marx em carta a Kugelmann, em 17 de abril de 1871



123

história, protagonizada por trabalhadores/trabalhadoras da França, Marx 
conseguiu enxergar em sua breve existência, a materialização de um novo 
passo histórico na revolução proletária, pelo desenho do que seria a nova 
forma social protagonizada pelos trabalhadores livremente associados e, 
em particular, como se colocava nessa nova forma social a necessidade de 
superação do Estado. Por isso sua importância para além de si mesma, sua 
importância histórico-mundial...

Sem pretender comparar proporções e radicalidade, uma lição 
metodológica e política a extrair desta análise é que podemos pensar na 
EdoC como uma experiência histórica da classe trabalhadora camponesa 
e buscar analisar sua contribuição na formação dos trabalhadores/das 
trabalhadoras como protagonistas de sua emancipação. Justamente para 
pensar a continuidade desta experiência, que poderá radicalizar ou trair sua 
origem, seu destino histórico. A história dirá. Nosso o que fazer dirá...

III

Entendemos que é na compreensão dos processos que fizeram 
(continuam fazendo) a “vida prática” da EdoC nestes 20 anos que podemos 
encontrar os pilares fundamentais do seu projeto político e formativo e que 
nos desafiam a continuar esta construção. A EdoC foi sendo composta por 
diferentes elementos e processos, articulados desde a especificidade de pensar 
o campo e seus sujeitos. Sua novidade histórica não está em cada elemento 
em si mesmo. Eles existem independentemente da existência da EdoC. Sua 
novidade e sua força estão nas conexões e no movimento que as conexões 
permitem/provocam na vida real acontecendo a cada dia. E que constituem 
um processo formativo grandioso, das pessoas, dos coletivos, da sociedade.

Na vida prática, a EdoC se configura como uma forma social de 
fazer e pensar a educação que se enraíza no passado ou na história de 
seus sujeitos coletivos particulares e projeta um futuro que lhes pode ser 
comum, vinculado ao destino histórico de outros sujeitos coletivos e da 
classe portadora de futuro. No plano teórico já se constituiu como uma 
categoria histórica, que nos permite compreender o movimento das lutas e 
das práticas educativas dos sujeitos que compõem, desde a especificidade do 
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campo, o polo do trabalho, constituído na oposição fundamental ao polo 
do capital e seu sistema.

Marx nos ensinou muito sobre a importância das conexões no 
conhecimento da realidade, sobre como ela é e como se movimenta. Podemos 
exercitar aspectos do seu método de estudo para pensar agora sobre nosso 
percurso como EdoC e como ele se movimenta na história.

No esforço preliminar de análise feito a propósito desta exposição, 
certamente ainda carente da profundidade e rigor necessários, identificamos 
três grandes feixes de conexões que nos parecem essenciais na compreensão da 
totalidade da EdoC, do que somos hoje, do que fazemos, do que podemos 
vir a fazer.

Um primeiro feixe de conexões se constitui entre os seguintes elementos: 
território – relações sociais – sujeitos – diversidade – trabalho – cultura 
– conflitos – lutas – comunidades – organizações populares (movimentos 
sociais camponeses, movimentos sindicais e outras formas de organização 
social e política de trabalhadores que existem hoje no campo)... As conexões 
que se estabelecem entre estes elementos se referem às condições objetivas de 
existência da EdoC. Se as conexões e os próprios elementos que as constituem 
não mais existirem, não mais existirá a EdoC. Vejamos brevemente de que 
conexões se tratam.

A EdoC se realiza como/em um território, que é um lugar formado 
a partir de relações sociais. Relações sociais que são construídas por sujeitos 
(pessoas, grupos, coletivos, organizações) em sua diversidade, que é criação e 
expressão da sua cultura, fruto/produto da relação entre ser humano e natureza 
(por primeiro, “agri-cultura”) materializada pelo trabalho. Relações com a 
terra, as águas, as florestas... Relações que afinal configuram os diferentes 
territórios e que determinam conflitos entre os diferentes sujeitos. Conflitos 
surgem de contradições, próprias ao movimento da vida concreta, em luta, 
motor das transformações. Mas quando as contradições são antagônicas, 
viram luta de vida e morte. Na sociedade isto quer dizer luta de classes. As 
lutas formam os sujeitos que dão intencionalidade determinada ao desenho 
da forma social dos territórios.
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Entendemos o campo como território, articulação entre sujeitos, 
lugares, relações sociais, luta, cultura, trabalho; organização da vida social 
em um determinado lugar e tempo histórico. A EdoC tece sua identidade, 
constrói sua unidade com base na diversidade dos sujeitos. Diversos na 
origem, nos vínculos de trabalho, na cultura, no gênero, na etnia, raça... 
E com base nos processos que a constituem em determinados territórios. 
Algo que hoje conseguimos entender com muito mais profundidade do que 
quando começamos o movimento de construção da EdoC, uma grande 
articulação de lutas, de sujeitos coletivos em luta...

O território de construção da EdoC é o da vida em comum, vida 
em comunidade, trabalho em comum com a natureza e entre trabalhadores 
associados. E é território da organização social e política que permite a 
conexão entre a vida de cada comunidade com outras comunidades e com 
o mundo; conexão que constrói lutas em comum contra inimigos comuns: 
agronegócio, hidronegócio, mineronegócio... E que permite/exige o confronto 
e o diálogo entre culturas; conhecimentos compartilhados e transformados; 
diferentes formas de conhecimento (incluída a arte). Superações e criações 
ou recriações necessárias à produção coletiva da história...

Uma implicação fundamental deste primeiro feixe de conexões: cada 
comunidade camponesa (indígena, quilombola, sem-terra, ribeirinha,...) que 
se desintegra ou é expropriada pelo capital é derrota da EdoC...Cada escola 
do campo fechada, cada família que se entrega ao agronegócio enfraquece 
a EdoC. Ao contrário, cada nova comunidade constituída no campo, cada 
unidade de produção camponesa que se consolida, cada escola aberta, 
cada nova organização de trabalhadores/trabalhadoras é conquista e força 
material da EdoC.

Um segundo feixe de conexões envolve como principais elementos: 
produção da vida – natureza – trabalho – cultura – agricultura – formação 
humana... Este é o feixe central da construção político-formativa da EdoC. 
Central porque é sua “matéria-prima”, seu conteúdo educativo. O território 
da EdoC, ou “o campo da EdoC”, como nos acostumamos a dizer, é 
território de produção da vida pelo trabalho em comum com a natureza 
e entre trabalhadores associados/trabalhadoras associadas que geram 
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diferentes culturas, ou modos de vida e de expressão da vida, que são base 
de processos, quase sempre tensos, conflituosos e intensos, de formação 
humana. A educação que se pensa e realiza como formação humana tem 
nestes processos seu conteúdo essencial.

A EdoC se constituiu juntando questões da educação com questões 
da produção da vida. Nasceu colada aos processos, contraditórios e 
conflituosos, de desterritorialização x territorialização da agricultura 
camponesa. Como nos diz Bernardo Mançano, ela “nasceu desde um 
pensamento que compreende o campo em plena disputa territorial entre 
o campesinato e o agronegócio, criado pelas relações capitalistas”.51 Uma 
disputa que materializa a luta entre modos antagônicos de produzir a vida.

Esta disputa remete a um dilema essencial posto à sociedade atual: 
a vida não tem mais como ser produzida, com dignidade, sem que seja 
revogada a lei da acumulação capitalista, visto que esta lei transformou as 
forças produtivas em forças destrutivas da natureza, do ser humano, do 
planeta, da vida. E o dilema tem a forma de pergunta. O que vai prevalecer 
no desenrolar da história da humanidade: o direito à vida ou o direito à 
propriedade privada de tudo – a mercadorização do mundo? Ajudar cada 
vez mais gente a se fazer esta pergunta e a entender porque a segunda 
opção de resposta implica decretar sua própria morte, é uma das tarefas 
formativas da EdoC hoje... Assim como mostrar a relação necessária das 
lutas pela afirmação da agricultura camponesa com a totalidade das lutas 
pela revogação da lei da acumulação capitalista.

A EdoC, entranhada nas lutas, de vida e morte, começou afirmando 
o trabalho camponês e a luta política das organizações camponesas pela 
terra e hoje se associa organicamente aos processos de territorialização da 
Agroecologia Camponesa, quer dizer, aos processos de avanço territorial 
da agricultura camponesa, agroecológica e associativa: ampliação massiva 
e qualitativa de unidades de produção trabalhando cooperativamente, 
produzindo com a natureza e não contra ela, em um território cada vez 

51 Fernandes, Bernardo Mançano. Educação do Campo, histórias, práticas e desafios. Entrevista a 
Graziela R. da Rosa. In. Reflexão & Ação, vol.22, n.2, UNISC, 2014, p. 481-87.
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maior e buscando espaços e relações de autonomia (mesmo que relativa) em 
relação ao sistema de exploração do capital.

Estes processos ensinam a como construir o futuro. Ainda que 
nos limites impostos pela configuração das próprias contradições deste 
sistema. E progressivamente avançam na inclusão de todas as lutas contra a 
opressão e dominação que integram a luta maior pela transformação radical 
do sistema: pela igualdade de gênero, contra o racismo, pelo respeito à 
diversidade sexual, contra a indústria cultural capitalista, pela liberdade de 
expressão, por uma educação omnilateral, nesta nova síntese do projeto de 
agricultura dos movimentos populares do campo e da cidade.

Sebastião Pinheiro, histórico combatente contra os agrotóxicos e a 
favor de uma agricultura camponesa de base ecológica, tem nos alertado 
com severidade: agronegócio não é agricultura. É negócio. Agri-cultura 
é cultivo, mas também valores, natureza, espiritualidade. Cultura. O 
agronegócio tirou a cultura e colocou em seu lugar o negócio...52 Talvez por 
isso o agronegócio não chame educação.

Mas chegará o tempo em que dizer agricultura será dizer agroecologia, 
agri-cultura em interação com a natureza, porque a agricultura industrial 
capitalista não será mais entendida pela sociedade como agricultura. O 
tempo chegará porque as contradições deste modelo de agricultura estão cada 
vez mais explosivas e porque há muitas famílias camponesas trabalhando e 
lutando para isso hoje. A EdoC é parte da construção deste novo tempo. 
Porque a agroecologia camponesa chama educação.

A inserção da EdoC nas práticas e na ciência da Agroecologia permite/
exige compreender e valorizar ainda mais a diversidade (agrobiodiversidade, 
diversidade cultural, de gênero...) e a fortalecer os sujeitos capazes de 
desenhar territórios com seus agroecossistemas efetivamente sustentáveis. 
Merece um destaque especial, ainda que não possamos desenvolvê-lo em 
detalhes aqui, o significado da emergência das mulheres como grande força 
de construção da agroecologia camponesa.

52 Entrevista “O agronegócio transformou-se em algo que não é mais agricultura”. Publicada por 
SUL 21 em 08 de Janeiro 2018.
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Estas conexões têm implicações político-formativas muito 
importantes. Uma delas é o desafio urgente que temos de desescolarizar 
a EdoC, isto é, não pensá-la desde os muros, as cercas, o enquadramento 
escolar, institucional. Sim, a luta por escolas no/do campo continua 
fundamental e a institucionalização de cursos e outras atividades formativas 
foram conquistas destes 20 anos. Mas é fato que há práticas muito ricas 
de educação popular vinculadas a processos avançados de agricultura 
camponesa que acabam sem conexão com a EdoC, nem são potencializadas 
como força material da EdoC, por conta da visão escolacentrista de educação 
que ainda predomina entre alguns de nós.

É necessário pensar a EdoC como um grande processo de educação do 
povo, em diferentes processos, tempos, lugares. Educação para a desalienação 
humana que se faz no vínculo concreto com os processos produtivos que a 
determinam. Trabalho, cultura, luta, organização, história, pensados como 
Pedagogia do Oprimido, Pedagogia do Movimento, Pedagogia Socialista...

Desescolarizar a EdoC não é diminuir a importância da escola, das 
lutas para garanti-la para todas as famílias trabalhadoras. Mais do que nunca 
vale o que diz a canção de nosso poeta e cantador Gilvan Santos: não vou 
sair do campo para poder ir pra escola; Educação do Campo é direito e não 
esmola! E vale a mobilização permanente: fechar escola é crime!  Desvalorizar 
as professoras/os professores é crime! Como criminosas são todas as reformas 
que apequenam a educação dos trabalhadores/das trabalhadoras, do campo 
e da cidade. Se é preciso desescolarizar a EdoC é porque ela não cabe na 
escola, menos ainda na forma hegemônica de escola configurada pelo mesmo 
sistema do capital, o mesmo sistema confrontado pela agricultura camponesa. 
E porque esse descolamento permite pensar a escola em perspectiva e nas 
conexões que exigem desenhar seu ambiente educativo como “território” de 
formação de sujeitos humanos, pessoas em coletivos.

O movimento da realidade e as conexões fundantes da EdoC estão 
construindo uma nova função social para as escolas do campo. E esta é uma 
dimensão importante do balanço que podemos fazer hoje da construção 
político-formativa da EdoC. As escolas do campo estão convocadas a tomar 
parte nos processos de territorialização da agroecologia camponesa ajudando 
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no reencontro das famílias/comunidades trabalhadoras (campo e cidade) 
com a agri-cultura...Isso é grandioso! E dá ainda mais sentido às nossas lutas 
para ter escolas no campo.

Mas é um desafio que exige escolas transformadas: nas finalidades 
sociais e formativas, no conteúdo educativo, nas relações sociais que 
constituem seu dia a dia. Para que realizem sua tarefa educativa específica 
(não outra) que tem no estudo e no trabalho pedagógico com o conhecimento 
um objeto central.

A agricultura camponesa precisa de uma escola que se nutra do vínculo 
com estes processos de produção da vida para recriar seu trabalho pedagógico. 
E precisa que assuma responsabilidades sociais, pensando na formação de 
tempo longo das novas gerações e no trabalho social que crianças e jovens já 
realizam com suas famílias, nas suas comunidades, nas organizações... Por 
isso é necessário demarcar com cuidado político e pedagógico os caminhos 
que ligam a escola à vida (natural, humana, social) do seu entorno, tornando-a 
parte desta vida, nas relações com a totalidade do mundo, do planeta...
Uma reflexão que precisamos fortalecer pela multiplicação e teorização das 
experiências que já temos. E na relação com as instituições de educação que 
estão conosco, ajudando a desenhar estes caminhos.

O terceiro feixe de conexões é o que se desenvolve entre campo – 
educação – política pública – organização coletiva – formação política – luta 
de classes – construção do poder popular (político e social). Este é o centro 
político da EdoC que remete à forma de mobilizar os sujeitos e organizar as 
lutas coletivas que constituem os territórios para garantir que a produção da 
vida aconteça e o processo formativo se realize.

Trata-se da nossa velha “tríade” campo, política pública, educação, 
adensada na caminhada: inserção da EdoC na fermentação política da luta 
de classes e no desafio de construção do poder popular, que requer inserção 
dos sujeitos em organizações fortes e sua permanente formação política e 
organizativa, como pessoas, como coletivos, como classe.
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Um registro histórico importante: firmamos conceitualmente a tríade 
inicial (campo – educação – política pública) nos debates comemorativos 
dos 10 anos do PRONERA (Programa Nacional de Educação na Reforma 
Agrária) e da EdoC.53 Também foi naquele momento que selamos, com 
sabedoria, a conexão orgânica entre PRONERA e EdoC reafirmada agora 
na comemoração dos nossos 20 anos – o PRONERA não pertence a nenhum 
governo. É conquista do povo em luta! Porque alimento, cultura, educação 
são direitos (humanos, socialmente construídos) e não mercadorias que 
disputamos políticas, recursos públicos que possam garanti-los. Essa disputa 
acontece dentro de uma sociedade ainda regida pelas leis da acumulação 
capitalista, na relação com um Estado que se funde aos interesses do capital. 
A luta por políticas públicas de interesse dos trabalhadores/das trabalhadoras 
insere a EdoC no terreno da luta de classes exigindo posição dos seus 
sujeitos (desde a diversidade de suas lutas específicas) diante da contradição 
antagônica entre capital e trabalho.

As circunstâncias históricas em que atuamos não nos dão a opção de 
fugir da luta por políticas públicas. Esta luta nos tira do “purismo” das ideias 
e nos insere na “vida real”, que é “fio de navalha” constante porque nos 
coloca permanentemente atrelados ao sistema do capital e sob a influência 
ostensiva de sua lógica, de seu modo de vida, “educativo” apenas para sua 
reprodução. E não se fica imune a essa influência mesmo que o conteúdo 
das políticas pelas quais se luta seja em si contraditório a este sistema: acesso 
massivo à escola em todos os níveis, educação multilateral, agroecologia, 
afirmação da diversidade...

Por isso este feixe de conexões tem o sentido na totalidade das 
relações que constituem a EdoC e não em si mesmo. A luta em si por políticas 
públicas pode nos afundar no sistema que nos tenta cooptar ou matar como 
classe, como povo em luta pela construção de uma nova forma social.

53 Caldart, R. S. Sobre Educação do Campo. In: Santos, Clarice Aparecida dos (org.) Campo – 
Políticas Públicas – Educação. Coleção Por uma Educação do Campo, n. 07. Brasília: INCRA/MDA, 
2008, p. 67-86.
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Somente a intencionalidade da formação política, pela inserção em 
organizações/coletivos orgânicos e a participação no movimento prático 
das conexões de que tratamos consegue que se entre “na jaula do tigre 
sem ser engolido por ele”, ou que se assumam posições idealistas de falsa 
autonomia corporativa, política ou econômica. E consegue que trabalhemos 
cada pequena conquista para além de necessidades locais ou de grupos. 
Já entendemos que a construção do poder popular que buscamos inclui 
um projeto popular de agricultura. Mas este projeto pode ser absorvido 
(corrompido) pelo sistema do capital se desvinculado das lutas sociais contra 
a totalidade de seu modo de produção.

E em nosso trabalho educativo não podemos ignorar que há 
comunidades, grupos, que avançam na produção, mesmo de perspectiva 
agroecológica, mas se isolam e assumem posição política conservadora, de 
buscar soluções apenas locais, de considerar que as lutas políticas atrapalham. 
O isolamento, mesmo em comunidade, não faz revoluções sociais... Uma 
dimensão não traz por si a outra. Por isso as nossas intencionalidades 
formativas precisam ser multilaterais.

Pensemos sobre a importância de algumas compreensões que são 
mediações fundamentais em nossos processos formativos: entender o 
sentido da luta por soberania alimentar nos tira da dimensão apenas local/
nos pode levar a pensar um projeto de Nação... Na mesma direção a luta por 
Reforma Agrária remete à questão da socialização dos meios de produção/da 
terra, e pode nos levar ao valor da propriedade em comum. Estas conexões 
politizam o debate/a prática da Agroecologia, da produção em geral... São 
possibilidades de vínculo da agricultura com trabalho associado, que por 
sua vez podem se conectar com processos mais amplos de construção de 
novas relações sociais.

No âmbito da disputa de políticas públicas, tivemos um aprendizado 
muito importante no período anterior, em que pareceu um pouco menos 
difícil tencionar o Estado em favor de políticas/programas voltados aos 
interesses da classe trabalhadora do campo (a exemplo do PRONERA). 
Aprendemos (aprendizado percebido com mais nitidez no seio das derrotas 
atuais) o quanto é essencial o esforço de configurar e gerir estas políticas de 
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modo a garantir uma atuação autônoma (não tutelada, sob controle coletivo) 
dos próprios trabalhadores e suas organizações, condição material para sua 
auto formação organizativa, que posta no rumo de uma formação política 
de classe, pode dar novo fôlego às lutas, mesmo em períodos de derrota.

Por último deste terceiro feixe, cabe destacar a conexão unidade – 
diversidade como um grande aprendizado político destes 20 anos de EdoC. 
Unidade política não é padronização. Quem quer padronizar tudo é o capital. 
Somos diversos e queremos compor territórios de igualdade social e diversidade 
(natural e humana). E podemos/precisamos ter unidade política (e afinidade 
de concepção formativa/ pedagógica) contra nossos inimigos comuns e em 
torno de objetivos de longo prazo em comum. Unidade política que por sua 
vez se reproduz/se fortalece como trabalho, conhecimento, cultura...

Em síntese, a proposta feita nesta exposição é de que consideremos 
os três feixes de conexões identificados ao mesmo tempo como expressão de 
aspectos importantes do legado destes 20 anos e como chave metodológica 
para análise da situação atual da EdoC, visando o futuro desta construção. 
Se os debates coletivos reafirmarem esta síntese provisória, será nosso desafio 
estudar com mais paciência e rigor sobre como cada feixe se desenvolve, 
como se vincula e contém os outros, no conjunto de relações/determinações 
que é também o que nos forma enquanto sujeitos que tomam parte dele.

Concluo esta exposição (longe de terminar o balanço) remetendo-
nos ao escritor russo Nikolai Tchernichevski (cujos escritos políticos sobre 
a Rússia foram lidos por Marx), que pôs na fala de um dos personagens do 
seu famoso romance “O que fazer?”,54 escrito em 1862-1863, uma afirmação 
que tem a ver conosco: “É preciso ter uma causa da qual não se possa fugir, 
que não se possa adiar. Então a pessoa fica incomparavelmente mais forte”. 
Nós temos esta causa. A luta pela vida, que é nossa própria vida! Porque já 
aprendemos que a revolução social, caminho a que a história nos convoca, 
é um processo longo, complexo e necessário... E o trabalho realizado nestes 
20 anos de EdoC, que continuaremos, é parte deste processo.

54 Tchernichevski, Nikolai. O que fazer? Curitiba: Prismas, 2015, p. 359.
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O PRONERA COMO SEMENTEIRA DA 
LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO: 

A EXPERIÊNCIA DO LECAMPO/UFMG

Maria Isabel Antunes-Rocha55

É uma honra estar participando deste evento comemorando os 20 
anos do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA) 
e da Educação do Campo; sentir-se como uma pessoa que participou 
ativamente na construção desta história, que lutou em muitas frentes de 
batalha, que aprendeu a recuar quando necessário e avançar em todas as 
oportunidades. Esta construção é sem dúvida uma experiência de vivência 
da práxis, como tempo e espaço da construção de um projeto de escola 
vinculado a um projeto de campo e de sociedade que passou pela necessidade 
de construirmos também um projeto de vida pessoal.

Por isto, ao apresentar a primeira experiência do curso de Licenciatura 
em Educação do Campo (LeCampo) como uma sementeira a partir da 
qual brotou o Programa de Apoio à Formação Superior em Licenciatura 
em Educação do Campo (PROCAMPO) buscamos entender este processo 
como uma luta que se inicia no terreno fértil do PRONERA. E que 
certamente este talvez seja uma das razões pela qual foi possível construir 
uma experiência com capacidade de testar processos e procedimentos que 
se constituíram como referência para a construção de uma política pública. 
Este argumento não é uma novidade, pois se voltarmos o olhar para os cursos 
de alfabetização de jovens e adultos, de nível médio-técnico, de graduação e 
pós-graduação em diferentes áreas, é possível constatar como estas práticas 
se constituíram em referência para mudanças nos processos formativos em 
várias instituições educativas.

55 Professora Associada na Faculdade de Educação, Universidade Federal de Minas Gerais. 
Coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação do Campo (NEPCampo/FaE/
UFMG). Membro da Comissão Pedagógica Nacional do PRONERA.
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Segundo Molina & Antunes-Rocha (2014, p.11), como parte 
relevante das contribuições do PRONERA à Educação do Campo, cumpre 
destacar os resultados concretos obtidos por suas ações de escolarização 
dos trabalhadores rurais - que podem traduzir-se pelo número de alunos 
atendidos; de convênios firmados e universidades parceiras. Ao longo 
desses 15 anos, desde sua criação, cerca de 200 mil trabalhadores rurais se 
escolarizaram nos diferentes níveis de ensino: da alfabetização à conclusão 
dos ensinos fundamental e médio, aos cursos técnicos e profissionalizantes e 
aos cursos superiores. São mais de 60 universidades parceiras e mais de 200 
convênios firmados neste período.

O PRONERA é, sem dúvida, a sementeira na qual plantamos a 
Educação do Campo. Tem sido nas inúmeras experiências desenvolvidas ao 
longo dos seus 20 anos de existência que construímos as condições concretas 
para garantir o acesso da população campesina aos processos de escolarização. 
Foi no PRONERA que construímos os cursos de Magistério e Pedagogia 
da Terra, experiências que ousaram na organização em alternância, na auto-
organização dos estudantes, na construção de um projeto formativo aliado 
com o projeto de escola, de campo e de sociedade. O LeCampo e os cursos 
de Letras; História; Geografia; Ciências Sociais fertilizaram a construção 
de práticas significativas para formação de professores. Aqui ressaltamos 
o LeCampo por estarmos focando especificamente o significado que esta 
experiência teve na indução e no formato do PROCAMPO.

Mas é preciso esclarecer que a experiência da Universidade Federal 
de Minas Gerais (UFMG) se reveste de uma particularidade, pois nesta 
instituição ofertou-se a primeira turma pelo PRONERA, uma turma com 
apoio do PROCAMPO e, na sequência, o curso passa ser ofertado como 
regular. Esta característica coloca a experiência, de certa forma, como um 
território onde se vivencia situações que as instituições que hoje ofertam o 
curso passaram a vivenciar após 2016. 

Sendo assim, a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
vivencia o desafio de garantir os princípios, conceitos e práticas da Educação 
do Campo no processo formativo do LeCampo a partir de 2009, ano que 
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em se inicia a oferta regular. Por isto entendemos que, nesta trajetória pode 
contribuir com algumas reflexões na perspectiva de mantermos em alerta 
para que o tripé (o protagonismo dos sujeitos e dos contextos campesinos; 
a formação em alternância de tempos e espaços; processo formativo 
comprometido com um projeto de escola, de campo e de sociedade numa 
perspectiva emancipatória) da Licenciatura se mantenha em equilíbrio.

A LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO NA UFMG

Em 2004, a Faculdade de Educação da Universidade Federal de 
Minas Gerais recebeu demanda por parte do Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem-Terra (MST), no sentido de construir uma parceria para criar um 
curso de graduação para formação de educadores com o apoio do Programa 
Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA). A Faculdade 
tem atuação histórica junto aos movimentos populares, tanto urbanos 
quanto rurais. Traz em seu portfólio uma expressiva produção em termos 
de projetos de pesquisa e extensão com os sujeitos do campo. Mas, no que 
diz respeito ao ensino, a demanda se configurava como um novo desafio.  
Seria necessário pensar questões, como princípios pedagógicos, habilitação, 
forma de ingresso, organização curricular, materiais didáticos, avaliação, 
parceria, manutenção dos alunos, dentre outras questões. Organizou-se uma 
equipe formada por professores e representantes do Movimento Social56.

A parceria proposta pelo MST estava respaldada na natureza do 
PRONERA, que se definia como “expressão de uma parceria estratégica 
entre o Governo, as Universidades e os Movimentos Sociais Rurais, com 
o objetivo de desencadear um amplo processo para Educação de Jovens e 
Adultos nos Assentamentos da Reforma Agrária” (Manual de Operações,  
p. 5). Os projetos a serem apresentados deveriam apresentar caráter interativo: 
“...os projetos do PRONERA visam estabelecer parcerias entre os órgãos 
governamentais, as universidades e outras Instituições de Ensino Superior 
(IES), os movimentos sociais e sindicais, e as comunidades assentadas...” 

56 Participantes do Grupo de Trabalho: Maria Isabel Antunes-Rocha, Ana Maria R. Gomes, Lúcia 
H. A. Leite, Miguel G. Arroyo, Antônia Vitória S. Aranha, Samira Zaidan, Antônio Júlio de M. Neto, 
Juliane Corrêa (UFMG). Sônia Maria Roseno e Marta Roseno (MST).
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(Manual de Operações, p.11). E caráter participativo: “...devem priorizar 
atividades que venham ao encontro das necessidades da comunidade 
assentada. Estas necessidades devem ser identificadas pelo conjunto da 
comunidade beneficiária do Projeto, que deverá estar envolvida em todas as 
fases de sua elaboração, execução e avaliação” (INCRA/PRONERA, 2004, 
p. 12).  Na apresentação do projeto, um dos critérios de elegibilidade dos 
projetos indicava que “...A proposta do projeto incluirá uma carta de aceite e 
integração com os movimentos sociais.” (INCRA/PRONERA, 2004,  p. 6).

A demanda inicial era por um curso de Pedagogia, isto é, formação 
de professores para atuação nas séries iniciais do ensino fundamental.  
O Movimento já tinha uma experiência consolidada no desenvolvimento 
de cursos de graduação, notadamente de Pedagogia da Terra. Até aquele 
momento, o MST já contava dezesseis turmas de Pedagogia da Terra, 
em parceria com diferentes universidades públicas. Os professores da 
universidade, por sua vez, tinham experiência em pesquisa e extensão em 
projetos vinculados à população campesina. Sendo assim, a comissão contou 
com a experiência prévia dos seus membros e com a consulta a publicações 
e legislações que tratavam do tema.

Para a criação de um curso destinado à formação de professores, para 
atuação específica no campo, entendeu-se que seria preciso, primeiramente, 
refletir sobre o perfil de educador que se queria formar. Para isto, seria 
necessário responder a perguntas, tais como: em qual realidade escolar 
este educador irá atuar? Como ela se organiza? Quais as suas necessidades?  
Que competências este educador deve ter para atender às necessidades desta 
realidade? Qual é o projeto político pedagógico para a educação a ser efetivada 
junto aos povos do campo? Que projeto social e educativo? Que proposta 
pedagógica? Que processos de ensinar e aprender viabilizar? Que processos 
educativos    vivenciar na formação para a docência? Que competências?  
Que percursos acadêmicos? Neste sentido, um curso de formação para 
professores do campo deveria deixar claro qual sua concepção de educação 
e qual seu projeto de escola do campo.
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A escola do campo demandada pelo MST ia além da escola das 
primeiras letras, da escola da palavra, da escola dos livros didáticos. É um 
projeto de escola que precisa articular com os projetos sociais e econômicos 
do campo criando  uma conexão direta entre formação e produção, entre 
educação e compromisso político. Uma escola que, em seus processos de 
ensino e de aprendizagem, considerasse o universo cultural e as formas 
próprias de aprendizagem dos povos do campo, que reconhecesse e 
legitimasse estes saberes construídos, a partir de suas experiências de vida. 
Uma escola que se transformasse em ferramenta de luta para a conquista 
de seus direitos de cidadãos. O curso proposto, em seus objetivos e formas 
de estruturação, deveria buscar a formação de educadores e educadoras 
compromissados com este projeto educativo e com competência para levá-lo 
a cabo, com qualidade e responsabilidade social.

Ao longo das discussões, foi-se delineando a necessidade de pensar 
um curso que respondesse as necessidades de fortalecimento e ampliação da 
oferta da Educação Básica no campo. Por que pensar somente em professores 
para as séries iniciais, quando os dados indicavam a quase ausência de oferta 
das séries finais do ensino fundamental e de ensino médio? Esse último 
argumento provocou a emergência da dimensão propositiva do projeto: 
formar professores para escolas a serem conquistadas passou a ser um dos 
objetivos do curso. A comissão, respaldada no artigo 28 da Lei n 9.394/96 
da LDB, que estabelece o direito aos povos do campo a um sistema de ensino 
adequado à sua diversidade sociocultural, para as necessárias adaptações de 
organização, metodologias e currículos às “peculiaridades da vida rural e 
interesses dos alunos da zona rural”, considerou que, para organizar um 
sistema de ensino conforme proposto pela legislação, seria necessário pensar 
também em formar profissionais habilitados para tal função. Assim nasceu 
a proposta de construir um curso que habilitasse o egresso para a docência 
nas séries iniciais e finais do ensino fundamental e para o ensino médio 
(ANTUNES-ROCHA & MARTINS, 2009).

Em meio a esse debate emergiu a discussão sobre a superação do 
modelo disciplinar na formação docente. A proposta de realizar uma 
formação por área do conhecimento ganhou força e legitimidade à medida 
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que argumentos de origens diversas iam sendo colocados e debatidos.  
Ao final, concluiu-se que a formação por área do conhecimento poderia ser 
um caminho para garantir o funcionamento de salas de segundo segmento 
do ensino fundamental e médio no campo, constituindo-se assim como 
alternativa em um cenário em que a nucleação e transporte dos alunos para 
escolas distantes de suas residências têm sido as únicas possibilidades para 
escolarização da população do campo.

As necessidades presentes na escola do campo exigia um profissional 
com uma formação mais ampliada, mais totalizante, já que ele tem que 
dar conta de uma série de dimensões educativas presentes nesta realidade. 
Neste sentido, a demanda de formação do Docente Multidisciplinar exigia 
um repensar do modelo de formação presente nas Universidades brasileiras, 
centrado em licenciaturas disciplinares. As licenciaturas, baseadas num 
modelo de especialização, não permitiam que este educador fosse capaz de 
intervir globalmente no processo de formação de seus alunos. Por outro lado, 
o curso de Pedagogia não preparava o educador para coordenar o processo 
de formação nos últimos anos do ensino fundamental e no ensino médio.

A formação e titulação a serem ofertadas deveriam criar condições 
para atendimento das especificidades dos diferentes contextos de educação 
escolar, buscando viabilizar as diferentes configurações institucionais que 
existem e que podem vir a existir. A dispersão espacial das moradias dos 
alunos e a centralidade das relações com as comunidades de pertencimento 
geram, por vezes, exigências na organização da escola que estão muito 
distantes da organização padrão que caracteriza as escolas urbanas.  
Por exemplo, é comum a exigência de um professor multidisciplinar,  
cuja formação o prepare para desenvolver suas atividades em diferentes 
níveis do Ensino Fundamental, e cujo conhecimento lhe permita realizar 
um trabalho articulado entre as diferentes áreas disciplinares, independente 
do fato de que sua atuação seja ou não concentrada em alguma dessas 
áreas. Do mesmo modo, a formação para atuação no Ensino Médio deve 
ser fundamentada na capacidade de articulação entre as diferentes áreas do 
conhecimento, ainda que as diferentes terminalidades do curso orientem 
para uma área específica de aprofundamento e atuação. Nesse sentido, a 
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formação inicial não se fecha em torno de uma única proposta de atuação 
docente, uma vez que essa atuação deverá necessariamente se adequar aos 
contextos de origem dos participantes do curso.

Tal orientação tinha respaldo no Parecer 9/2001 (CNE/CP 2001,  
p. 11), que fundamentava a resolução que instituía as “Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica”, quando afirmava 
a necessidade de uma revisão dos aspectos essenciais da formação de professores, 
tais como: a organização institucional, a definição e estruturação dos conteúdos 
para que respondam às necessidades de atuação do professor, os processos 
formativos que envolvem aprendizagem e desenvolvimento das competências 
do professor, a vinculação entre as escolas de formação e os sistemas de ensino, 
de modo a assegurar-lhes a indispensável preparação profissional.

Nessa perspectiva, foi necessário pensar na proposta de um curso 
que formasse o educador para atuar na Educação Básica, aliando, nesta 
formação, os processos de docência e gestão, de pesquisa e de intervenção, 
competências fundamentais para o educador do Campo. Isto exigiu 
um repensar dos conteúdos, dos tempos, dos espaços, das propostas 
metodológicas dos cursos até então em vigor, sem desconsiderar o acúmulo 
já existente em nossas universidades.

Sendo assim, o curso se organizou como uma Licenciatura para formar 
o professor por área do conhecimento, para atuar no ensino fundamental e 
no ensino médio. O termo Pedagogia da Terra passou a denominar não um 
tipo de curso e de habilitação, mas a matriz estruturante do curso. Caldart 
(2002) dava as pistas para o lugar da “terra” no projeto.

O substantivo terra, associado com a pedagogia, indica o tipo de 
materialidade e de movimento histórico que está na base da formação de 
seus sujeitos e que precisa ser trabalhada como materialidade do próprio 
curso: vida construída pelo trabalho na terra, luta pela terra, resistência para 
permanecer na terra. Quando os estudantes do MST passaram a se chamar 
de pedagogos e pedagogas da terra estavam demarcando e declarando este 
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pertencimento: antes de serem universitários somos Sem-Terra, temos a 
marca da terra e da luta que nos fez chegar até aqui (CALDART, 2002).

A decisão pela formação por área do conhecimento demandou debates 
e discussões sobre o perfil do educador para atuar em uma escola que pudesse 
se constituir como um território emancipador. As questões relacionadas a 
fragmentação do saber em disciplinas, a didatização do conhecimento, ao 
poder destinado a determinados campos do conhecimento e a necessidade 
de romper com modelos já comprometidos com um projeto educacional que 
serve a manutenção do modelo de sociedade em que vivemos. Para atender 
às necessidades de uma formação crítica, os conteúdos foram organizados 
nas seguintes áreas do conhecimento.

• Línguas, Artes e Literatura (organizada a partir da articulação 
entre os saberes da Língua Portuguesa, Literatura, Língua 
Estrangeira, Artes);

• Ciências Sociais e Humanidades (organizada a partir da articulação 
entre os saberes da História, Sociologia, Filosofia, Geografia);

• Ciências da Vida e da Natureza (organizada a partir da articulação 
entre os saberes da Biologia, Física, Química, Geografia); e

• Matemática.

Uma outra decisão referiu-se à organização dos tempos e espaços 
de funcionamento. A comissão considerou que escola e comunidade são 
tempos/espaços para construção e avaliação de saberes e que, portanto, seria 
necessário buscar superar a perspectiva de que a escola é lugar da teoria e a 
comunidade é lugar da aplicação/transformação. A escola como mediação 
para aprender a reelaborar formas de pensar/sentir/agir, e não para manter 
e/ou substituir formas anteriores. Nessa direção, a Comissão adotou a 
alternância como referência para organização dos tempos e espaços do curso. 
Assim se afirmaram os conceitos de Tempo Escola e Tempo Comunidade, 
como processos contínuos de aprendizagem.

A organização do tempo/espaço em alternância possui base empírica, 
teórica e institucional. Em termos empíricos ancora-se na experiência 
acumulada de quase um século da Rede dos Centros Familiares de Formação 
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por Alternância (CEFFA) no Brasil e nos cursos desenvolvidos há quase 
uma década pelo PRONERA. O CEFFA congrega as Escolas Famílias 
Agrícolas (EFA), Casas Familiares Rurais (CFR) e Escolas Comunitárias 
Rurais (ECOR), contando com mais de 217 escolas, espalhadas por mais 
de 20 estados do país, e vêm se mostrando como uma alternativa bem-
sucedida e perfeitamente consoante com as proposições apontadas nas 
Diretrizes Operacionais para as escolas do campo, sobretudo em áreas de 
agricultura familiar. O PRONERA já apoiava os  cursos de nível médio/
técnico e  Pedagogia, na perspectiva da organização dos tempos e espaços 
em tempo escola/tempo comunidade.

Em síntese, o curso conferia aos egressos a habilitação de Professor 
Multidisciplinar, nas séries iniciais do Ensino Fundamental, e de Professor 
por Área do Conhecimento, em Ciências da Vida e Natureza, ou em 
Ciências Sociais e Humanidade, ou em Línguas, Artes e Literatura ou em 
Matemática, nas séries finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio.   
O curso teria a duração de 5 anos.

Uma questão relevante nesse processo foi a constatação de que o curso 
deveria propor rupturas, mas não poderia se afastar demais da experiência dos 
participantes. Sendo assim, seria necessário construir a formação por área do 
conhecimento, com um desenho curricular que possibilitasse ao cursista um 
mínimo de familiaridade com sua experiência escolar prévia. Isto porque já 
havia tantas rupturas no projeto que poderíamos correr o risco de provocar 
um excesso de estranhamento e resistências cognitivas e afetivas. Não era um 
cuidado excessivo, mas, sim, uma preocupação teoricamente orientada por 
relatos de projetos e reflexões que nos indicavam a necessidade de buscar um 
mínimo de equilíbrio entre o instituído e o instituinte.

Entre muitas discussões, vale ressaltar os debates e decisões sobre 
a forma de ingresso dos alunos. Como abrir um curso sem vestibular? 
E o direito universal de todos a uma vaga? Após uma série de debates e 
consultas à Procuradoria Jurídica, foi aprovada a realização de um processo 
seletivo especial, específico para o curso. No Edital, deveria constar que os 
candidatos deveriam residir ou estarem envolvidos em práticas educativas 
em acampamentos e assentamentos da reforma agrária, bem como serem 
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portadores de uma carta de apresentação do presidente da associação 
comunitária do assentamento ou do acampamento, atestando sua prática 
e/ou residência. Constava também a possibilidade de garantir o acesso aos 
profissionais em exercício na educação fundamental e média que ainda não 
possuíam a titulação mínima exigida pela legislação educacional em vigor.

Com este formato, foi possível garantir a especificidade do público 
atingido pelo PRONERA, público da reforma agrária, bem como a inserção 
em um movimento social. O processo seletivo foi organizado da seguinte 
forma: o movimento debateu e construiu em suas bases um processo de 
seleção prévia dos candidatos. Cada um se comprometeu com os princípios 
e finalidades do curso e, junto com o movimento, emitiram uma declaração 
de compromisso. Os instrumentos seletivos foram a apresentação de um 
memorial, prova de leitura e interpretação de texto. Nesse processo, o MST 
convidou organizações da Via Campesina para se integrarem ao curso.

Vale registrar o processo de gestão, pois desde a demanda apresentada 
pelo MST constituiu-se uma Comissão composta por professores e 
representantes do Movimento que se responsabilizou pela condução de 
todo o processo. Na implantação do curso a estrutura e dinâmica da gestão 
assumiu a seguinte configuração:

• Colegiado: Composto por um representante dos professores, 
uma representação dos educandos, coordenação pela UFMG e 
pelos Movimentos Sociais.

• Coordenação Pedagógica: Coordenação UFMG e Coordenação 
Movimentos Sociais.

• Coordenação de Áreas de Formação: Professores da UFMG.
• Auto-organização dos Estudantes: formada pelos Grupos de 

Base, Assembleias e Grupos por Área do Conhecimento.

Podemos afirmar com os olhares de hoje que a complexa rede de 
tomada de decisões articulando estudantes, professores e representantes 
dos movimentos sociais se constituiu como um dos processos mais ricos e 
promissores do curso.
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Assim é que em 11 de agosto de 2005, por meio do Parecer Nº 14/2005, 
o Conselho Universitário da Universidade Federal de Minas Gerais autorizou 
o início efetivo das atividades acadêmicas, com 60  (sessenta) estudantes, 
oriundos do MST, da Cáritas Diocesana, da Comissão Pastoral da Terra, 
do Movimento dos Pequenos Agricultores, do Movimento das Mulheres 
Camponesas e do Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas. A 
estrutura e a dinâmica do currículo permitiam que os ingressantes cursassem 
três períodos de formação básica para, em seguida, se organizarem por área 
do conhecimento em quatro períodos. Em seguida, retornavam a formação 
conjunta por 3 períodos, totalizando 3.705 horas em 10 (dez) períodos com 
duração de 5 anos (ANTUNES-ROCHA & MARTINS, 2009).

DO LECAMPO/ PRONERA AO PROCAMPO

No início de 2007, o LeCampo recebeu a visita do Grupo de Trabalho 
constituído pelo Ministério da Educação com o intuito de elaborar uma 
proposta destinada à formação de professores em que se delineou os termos do 
convite para que mais três universidades federais (Universidade de Brasília, 
Universidade Federal de Sergipe e Universidade Federal da Bahia) ofertassem 
uma experiência piloto. As instituições foram indicadas em consequência do 
acúmulo acadêmico demonstrado com base nos critérios de experiência em 
formação de educadores do campo e/ou experiências com implementação 
da licenciatura por área de conhecimento e/ou experiência em gestão 
compartilhada com os sujeitos do campo e suas representações. A única 
alteração foi referente a habilitação, pois o curso proposto pelo MEC excluía 
a possibilidade do egresso atuar nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 
Naquele momento era o mais estratégico, pois seria mais difícil negociar no 
âmbito da instituição uma proposta de formação em um contexto no qual 
as diretrizes do curso de Pedagogia estavam recém-aprovadas. Propor um 
curso que envolvesse a habilitação para os anos iniciais da Educação Básica 
dificultaria as negociações. Como participante na construção desta história, 
quero registrar que foi a Roseli Salete Caldart, do MST, quem propôs que o 
nome do curso fosse Licenciatura em Educação do Campo.
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Na Minuta Original consta o perfil de formação por área do 
conhecimento, indicação de critérios para criar processos seletivos 
específicos, organização curricular em regime de alternância, carga horária 
de 3.200 horas e orientações para garantir a participação dos movimentos 
sociais e sindicais nos processos de construção da demanda, planejamento, 
avaliação e execução do curso ( MOLINA & SÁ, 2011).

A Universidade Federal de Sergipe e Universidade Federal da Bahia 
ofertaram a turma, mas não deram continuidade. A UnB deu continuidade 
aderindo aos novos editais para, a partir do edital 2012, garantir o curso 
como regular ( MOLINA & SÁ, 2011; TAFFAREL ET AL, 2011; JESUS 
ET AL, 2011).

Na UFMG, realizamos o piloto em parceria com 12 (doze movimentos 
sociais), três secretarias municipais de educação e com a Empresa Mineira 
de Assistência Técnica e Extensão Rural. Foram aprovados, no processo 
seletivo, estudantes integrantes da Associação Mineira das Escolas Família 
Agrícola, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra, do Centro 
de Agricultura Alternativa do Norte de Minas Gerais, da Federação dos 
Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais, do Centro de 
Agroecologia do Vale do Rio Doce, da Federação dos Trabalhadores na 
Agricultura Familiar, do Movimento dos Pequenos Agricultores, professores 
da Rede Municipal de Francisco Sá, da Rede Municipal de Miradouro, da 
Rede Municipal de São João das Missões e da Rede Municipal de Almenara 
e do grupo técnico da Empresa Mineira de Assistência Técnica e Extensão 
Rural. O Curso contou com a participação de 73 (setenta e três) estudantes, 
com duração de quatro anos com habilitação para a docência por área do 
conhecimento nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio 
(ANTUNES-ROCHA, DINIZ-MENEZES, OLIVEIRA, 2011).

Em 2009, com o apoio do Programa de Reestruturação e Expansão 
das Universidades Federais (REUNI), surge a possibilidade de apresentar o 
LeCampo como um curso a ser implantado como regular na universidade. 
Foi necessário uma intensa mobilização interna para garantir a aprovação. 
Isto porque, as duas turmas anteriores (2005 e 2008) eram cursos especiais, 
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e a transformação em curso regular demandou negociações e debates em 
torno de variados temas relevantes aos sujeitos e ao contexto campesino.

Sendo assim, o LeCampo se estrutura com uma entrada anual de 35 
alunos, habilitando professores para a docência num currículo organizado 
por áreas do conhecimento: Ciências Sociais e Humanidades, Letras e Artes, 
Ciências da Vida e da Natureza e Matemática. O curso se organiza em tempos 
e espaços diferenciados. São 3.070 horas de formação com duração de quatro 
anos. A oferta das habilitações não é simultânea, isto é, a cada ano é ofertada 
uma área. Como curso regular, sua organização curricular tem previsão 
de formação complementar e livre, isto é, o estudante pode optar por um 
adensamento em sua formação em qualquer outro curso da Universidade bem 
como apresentar cargas horárias de cursos, congressos e seminários realizados 
fora do âmbito universitário para compor o histórico escolar.

Em 2008 e 2009, o MEC lançou editais para incentivar a oferta 
por parte de outras instituições de ensino superior; 32 universidades 
implantaram o curso, mas como projetos especiais. Neste formato os cursos 
não tinham garantia de continuidade, dado que o edital previa recursos 
somente para uma oferta (MOLINA & SÁ, 2011). Neste meio tempo, 
algumas instituições como a Universidade Federal de Campina Grande 
implantou o curso como parte de seu projeto de expansão. Em 2012, o 
MEC lança novo edital, desta vez colocando como condição para as 
universidades o compromisso de assumir o curso como oferta permanente. 
Foram selecionadas 42 instituições de educação superior em diferentes 
regiões do país. As universidades estão em diferentes fases de execução. As 
informações coletadas em levantamentos preliminares informam que  cerca 
de 33 instituições estão cumprindo o compromisso feito no edital no sentido 
de garantir o curso como oferta regular. As demais estão encontrando 
dificuldades para garantir a continuidade do curso. Chegamos em 2018 
com um quadro de oferta caracterizada pela regularização dos cursos com 
apoio do REUNI, como resultado de políticas próprias das instituições e 
implantadas com apoio do edital de 2012. 
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LIMITES E POTENCIALIDADES PARA GERMINAÇÃO DAS 
SEMENTES PLANTADAS PELO LECAMPO/PRONERA

O crescimento, consolidação e afirmação dos cursos de Licenciatura 
em Educação do Campo evidenciam a importância e relevância desta 
oferta. Em um cenário marcado pela desvalorização da docência e pelos 
baixos índices de procura pelos cursos de formação de professores, temos 
um conjunto de cursos com demanda crescente por parte da população 
campesina. É neste movimento de expansão, quando resgatamos o primeiro 
curso realizado no âmbito do PRONERA, queremos identificar os desafios 
e as possibilidades no sentido de garantir os princípios, conceitos e práticas 
que orientam a Educação do Campo.

Estas diferentes licenciaturas tiveram um relevante papel no debate 
teórico prático da formação de educadores do campo, pois tiveram o papel 
de produzir práticas, reflexões e indicadores para criar, consolidar e divulgar 
uma pedagogia específica para formar docentes. Tais indicadores constituem 
na atualidade em referências que contribuem para orientar a implantação e 
o desenvolvimento dos cursos de formação de educadores que estão sendo 
incluídos como oferta regular nas universidades.

Uma das principais referências diz respeito a participação dos 
povos campesinos a partir de suas organizações coletivas nos processos de 
demanda e de gestão dos cursos. A participação materializada nas diferentes 
experiências de cursos apoiados pelo PRONERA, e em especial pelo 
LeCampo, traz a marca do protagonismo. Na Carta do FONEC (2018) 
publicada na comemoração dos 20 anos do PRONERA e da Educação do 
Campo resgata-se se no item 17 a vinculação das práticas de protagonismo 
como um patrimônio que não se pode deixar perder com as pressões pela 
perda de direitos apregoadas na atualidade.

O protagonismo dos movimentos sociais populares e sindicais do 
campo, aliados aos docentes da educação básica e superior de todo o país, 
juntos na luta pelo direito à educação dos camponeses, foram capazes de 
construir um imenso patrimônio de práticas educativas, que não pode mais 
ser apagado, porque fincou raízes dentro de nós: construímos juntos uma 
nova forma de educar.
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Neste sentido não se trata de uma participação para ouvir demandas, 
sugerir ou avaliar projetos, o que pode-se chamar de uma participação com 
natureza consultiva. O que se construiu nesta experiência é uma participação 
deliberativa, protagonizada pelos sujeitos coletivos do campo. A preocupação 
com os cursos de Licenciatura como ofertas regulares incide no fato de 
uma boa parte das universidades não possuírem normativas estatutárias 
que sustentem esta participação. Ainda que, no caso das instituições 
federais, exista as instâncias colegiadas que possibilitam a participação dos 
estudantes, pode-se dizer que este formato é limitado para o que se demanda 
na Educação do Campo. O desafio é garantir o protagonismo deliberativo 
das organizações sociais que representam os povos campesinos.

Observem que, no caso do LeCampo, após 15 anos, é necessário 
criar estratégias como uma Comissão Consultiva e garantir a presença de 
participantes dos movimentos sociais e sindicais via ingresso em cursos de 
pós-graduação e em projetos. Ocorre que este formato demanda participar 
de um concorrido processo seletivo que, na maioria das vezes, filtra os 
candidatos pelo perfil da produção acadêmica. Sendo assim, esta estratégia 
fica condicionada aos resultados de uma concorrência em que quase nunca 
é favorável aos camponeses. Este é, sem dúvida, um desafio que inicia com 
a regularização do curso em 2009.

Desta forma podemos prever que grande parte das instituições que 
ofertam o curso via edital e que ainda estão no formato de projeto especial 
tiveram condições de criar instâncias de efetiva participação por parte das 
organizações sociais campesinas. Mas certamente encontrarão dificuldades 
após a institucionalização. E, com esta situação, corre-se o risco das 
Licenciaturas do Campo perderem sua matriz de origem.

Um aspecto relevante que está diretamente ligado ao protagonismo 
das populações campesinas na construção das Licenciaturas em Educação 
do Campo é a garantia do processo seletivo diferenciado visando a inclusão 
e a garantia dos direitos de acesso dos povos campesinos. Isso é característica 
de todas as Licenciaturas. No LeCampo/PRONERA e no LeCampo/
PROCAMPO garantiu-se a parceria com as organizações sociais na 
construção dos critérios e procedimentos para ingresso. Com o LeCampo 
regular, a participação tem sido feita na perspectiva consultiva.
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Outro ponto relevante diz respeito ao financiamento. O LeCampo 
em sua primeira experiência contou com apoio do PRONERA e, na segunda, 
com apoio do PROCAMPO. Quando se tornou regular passou a integrar 
a matriz orçamentária da UFMG.  Este fato cria uma situação diferenciada 
para o curso, pois não se obteve apoio financeiro suficiente para garantir sua 
especificidade. O fato de integrar a matriz orçamentária coloca o curso na 
lógica do Fator 1, indicador utilizado pelo MEC para definir o volume de 
recursos para os cursos de graduação. Ocorre que este é o Fator que incide 
menor valor. Tal fato inviabiliza a efetivação do curso em sua especificidade, 
como garantir o transporte, hospedagem e alimentação no tempo escola e a 
realização das atividades formativas no tempo comunidade. Este é, inclusive, 
um dos pontos de fragilidade do curso na UFMG.

O curso, até 2016, buscou alternativas como o apoio do  Programa de 
Educação Tutorial (PET), o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 
à Docência (PIBID) e bolsas institucionais de extensão e pesquisa. A partir 
de 2017, a Reitoria da UFMG, por meio da Pró-Reitoria de Assuntos 
Estudantis vem envidando esforços para garantir recursos para o transporte, 
estadia e alimentação durante o tempo escola. Mas esta é também uma 
situação temporária, tendo em vista as dificuldades orçamentárias que as 
universidades públicas estão vivenciando nos últimos anos.

As universidades que participaram do Edital 2012 contaram com 
recursos financeiros que garantiram as atividades até 2016/2017. Com 
o final do repasse, inicia-se um novo ciclo em termos de gestão. Será 
necessário buscar recursos adicionais no orçamento da instituição, proposta 
que encontrará impasses em função da situação de corte de verbas em que 
se encontra as universidades públicas, que é maioria quando se trata das IES 
participantes do edital. As repercussões da escassez de recursos incidirá nas 
práticas formativas, como, por exemplo, na duração do período de tempo 
escola ou nas condições para o trabalho docente de acompanhamento das 
atividades desenvolvidas no tempo comunidade.

A organização por alternância esteve presente em todos os cursos de 
formação de professores realizados com apoio do PRONERA e estendeu-
se para o PROCAMPO. Este formato demanda lógicas diferenciadas para 
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organizar o conteúdo, as metodologias e mediações de ensino/aprendizagem 
e os processos e modelos de avaliação. Desde sempre pensada como uma 
possibilidade para garantir que a população campesina pudesse acessar a 
educação superior, mas que não se limitava a esta justificativa. O diálogo da 
universidade com os sujeitos e seus contextos se materializa e se evidencia no 
tempo comunidade. A dicotomia, que sempre esteve presente na discussão 
sobre teoria e prática na formação dos professores se dissolve nas complexas 
teias tecidas no vai e vem de saberes e práticas que se entrelaçam nos debates 
em salas de aulas, nos trabalhos de imersão nas escolas, nas reflexões com 
as famílias e movimentos sociais, no conjunto de informações coletadas, 
sistematizadas e analisadas a cada semestre.

Vinculado a alternância encontra-se o desenvolvimento de projetos 
relevantes, como as práticas relacionadas a luta contra o fechamento 
de escolas, pela garantia de um transporte escolar com segurança, pela 
implantação de critérios para seleção de professores que contemplem as 
especificidades da formação do curso, dentre outras questões.

A falta de recursos pode incidir justamente no movimento que 
estudantes e professores realizam entre os diferentes territórios ao longo 
do processo formativo. A possibilidade de ampliar o uso dos recursos da 
educação à distância, ou mesmo da concentração da carga horária no 
tempo escola, quebra, do meu ponto de vista, uma das pernas do tripé  
(protagonismo, alternância e formação comprometida com um projeto de 
campo, de escola e de sociedade) que sustenta a formação nas Licenciaturas 
em Educação do Campo. E nesta fratura provoca desequilíbrio nas outras.

Uma alternativa encontrada pelo LeCampo foi a luta para incluir a 
alternância nas normas de graduação como sistema de ensino. Esta conquista 
aconteceu no primeiro semestre de 2018. Sendo assim, garantimos a forma 
de organização dos tempos e dos espaços em um documento normativo que 
pode abrir caminho para a luta pela adequação orçamentária.

E por último, mas não menos importante, queremos mencionar o 
compromisso com a formação em um processo que possa ser articulado com 
um projeto de escola, de campo e de sociedade numa perspectiva emancipatória. 
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No LeCampo/PRONERA houve uma expressiva participação dos sujeitos 
coletivos na discussão e definição do que e como seria trabalhado no curso. 
A preocupação com os diferentes letramentos se vinculava ao olhar atento 
para as finalidades formativas. O egresso deveria ter condições de atuar 
em processos educativos escolares e extraescolares. Além disto precisava 
apropriar de conteúdos relevantes para compreender a si mesmo, os outros 
e a sociedade em suas dimensões econômicas, políticas, sociais, culturais, 
educacionais, religiosas, dentre outras.

Da nossa experiência este tem sido o ponto com menos desafios 
tendo em vista o acúmulo acadêmico em torno da valorização de saberes e 
práticas de diferentes povos. Mas há que se ressaltar as dificuldades advindas 
da inserção dos cursos nas regras acadêmicas. A exigência de créditos em 
determinados conteúdos, os desenhos curriculares da própria universidade, 
os sistemas virtuais de gestão acadêmica, os modelos avaliativos, o 
controle de um determinado tipo de frequência, para citar alguns, vai 
conformando e delineando um formato curricular que pode ir de forma 
paulatina se distanciando de uma proposta curricular materializada na 
relação dialética entre a prática e a teoria. O saber/fazer ou o saber/pensar, 
dicotomias historicamente presentes na formação de professores, encontrará 
caminhos para adentrar as Licenciaturas em Educação do Campo caso o 
protagonismo dos sujeitos e dos seus contextos estejam desconectados da 
dinâmica formativa.

Nesta perspectiva retomo o PRONERA como o território/sementeira 
da Educação do Campo. A densidade e o acúmulo das duas últimas décadas 
permitiu a construção de redes de trabalho, de apoio, de produção acadêmica 
e de lutas. Criou-se uma pedagogia da luta por educação por dentro das 
instituições, dos movimentos sociais e sindicais, em organizações não 
governamentais e órgãos públicos. Nos tempos difíceis que se aproximam 
torna-se relevante assegurar pontos de referência para garantirmos o que foi 
construído de forma coletiva. O PRONERA foi o espaço de plantio das 
sementes da Licenciatura em Educação do Campo e, por isto, é preciso regar 
e iluminar aquele chão; assim será possível sempre garantir mudas para o 
futuro, caso seja necessário replantar no campo da educação emancipatória.
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PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO:  
AMPLIAR A PARTICIPAÇÃO E  

PROTAGONIZAR A GESTÃO DEMOCRÁTICA

Givânia Maria da Silva57

RESUMO

O objetivo deste texto é discutir a participação dos movimentos 
sociais na elaboração, monitoramento e implementação do Projeto 
Político-Pedagógico (PPP) em escolas quilombolas, a partir da experiência 
do território quilombola de Conceição das Crioulas. Localizado no 
município de Salgueiro-PE, o território quilombola Conceição das Crioulas 
desenvolveu uma metodologia de elaboração, monitoramento e implantação 
do Projeto Político-Pedagógico envolvendo grande parte das representações 
sociais e o transformaram em um instrumento de luta em defesa dos direitos 
individuais e coletivos dos(as) seus(suas) moradores(as), os(as) quilombolas. 
Chamados(as) para construírem as estratégias de implantação e avaliação 
dos resultados do PPP, os(as) quilombolas não só o transformaram em um 
instrumento de luta política por direitos que vão além das questões territoriais, 
mas também protagonizaram e ressignificaram o que convencionalmente se 
estabeleceu como gestão democrática, fazendo-se representar e representar 
os interesses de um conjunto maior de pessoas que ali reside. 

Palavras-chave: Participação/gestão democrática. Projeto Político-
Pedagógico. Território quilombola.

57 Educadora quilombola, graduada em Letras e especialista em Programação de Ensino e 
Desenvolvimento Local Sustentável. Mestra em Políticas Públicas e Gestão da Educação pela 
Universidade de Brasília-UnB (2010-2012) e doutoranda do curso de Sociologia na mesma 
Universidade (2017-2020). Pesquisa educação escolar quilombola, organização de mulheres 
quilombolas e questões agrárias em quilombos. Integrante do Núcleo de Estudos Agrobrasileiro/
NEAB, do Laboratório de Terra/Iterra, Grupo de Estudo Mulheres Negras e Grupo de Estudos em 
Políticas Públicas, História e Educação das Relações Raciais/ GEPPHERG (todos da UnB). Bolsista do 
CNPq. É membro fundadora da Coordenação Nacional das Comunidades Quilombolas (CONAQ).
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INTRODUÇÃO 

As participações da comunidade escolar, dos profissionais da educação 
e dos conselhos escolares ou equivalentes, embora tenham sido garantidas 
pela Lei nº 9394/96, Lei de Diretrizes de Bases da Educação Nacional 
(LDB) no seu inciso VIII, ainda carecem de uma melhor compreensão 
quanto ao lugar de fala dos sujeitos nos espaços educacionais. Faz-se 
necessária a compreensão do que venha a ser participação. A participação, 
na perspectiva da legislação, não deixa explícito o lugar de fala e da atuação 
daqueles(as) que não estão, necessariamente, nas instituições que, por meio 
de outras institucionalidades, são legitimadas para representar as vozes de 
um conjunto maior de pessoas.

Os modelos de participação seguiram uma lógica instituída pelo 
Estado, lembrando que vivemos em um país presidencialista, e, aos poucos, 
as organizações foram se estruturando dentro desse aparelho, cuja figura mais 
importante é o(a) presidente(a). Esse aparelho regula e engessa a participação 
dentro de uma estrutura fixa, como se as vozes de uma comunidade 
coubessem dentro daquela moldura. Isso faz com que haja uma centralidade 
de informações e funções, perdendo-se, em alguns momentos, a essência da 
vida em comunidade, das decisões mais amplas, e desprezando-se as sabedorias 
acumuladas, não a partir dessas estruturas, mas da experiência de lutas sociais 
que foram responsáveis pela existência daquele grupo.

Nesse sentido, este texto tem como objetivo discutir a participação 
de uma comunidade quilombola na elaboração, implementação e avaliação 
do Projeto Político-Pedagógico nas escolas do território, em que as decisões 
saíram dos(as) que estão diretamente ligados aos sistemas de ensino, ampliando 
e protagonizando por meio de outros sujeitos na gestão democrática.

QUILOMBO: ORGANIZAÇÃO E RESISTÊNCIA COLETIVA 

Formadas a partir da reação à escravidão, as comunidades 
quilombolas constituíram-se em grupos de resistência negra espalhados 
em todo o território nacional. Segundo Ratts e Damascena (2008, p. 51), 
“para melhor compreender a participação do segmento negro na formação 
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brasileira, três dimensões são de fundamental importância: a histórica, a 
memória e as práticas”. Portanto, os processos de formação das comunidades 
quilombolas ocorreram em diversas formas e lugares e se mantêm como 
expressão de resistência da comunidade negra, na qual a história, a memória 
e as práticas são suas bases de sustentação - embora seja pouco conhecido, 
fator que contribui para a invisibilização e silenciamento desses grupos. 
Porém, foram essas características que permitiram sua existência até os dias 
de hoje, mesmo diante de toda a pressão e opressão para que a memória, a 
história e as práticas fossem silenciadas. Nessa busca de manutenção, vários 
movimentos foram feitos a fim de garantir seus direitos.

Para Souza (2008, p. 12-13), o movimento de luta pela garantia dos 
direitos dessas comunidades é histórico e político. Traz em seu íntimo uma 
dimensão secular de resistência, na qual homens e mulheres buscavam o 
quilombo como possibilidade de se manterem física, social e culturalmente, 
em contraponto à lógica escravocrata.

O movimento denominado por Souza (2008) de aquilombar-
se58 coloca as comunidades quilombolas não apenas no passado, mas, 
sobretudo, no presente de uma sociedade que ainda cristaliza e materializa 
as marcas do passado dos(as) negros(as), não como processo histórico de 
resistência e luta, mas, como forma de mantê-los(las) em condições de 
desigualdade e subalternidade.

O quilombo, constituído como espaço de liberdade, é uma das 
formas de se contrapor à escravidão. Nos últimos anos, virou lugar de 
disputa e aumentou ainda mais a pressão após seu reconhecimento pelo 
Estado brasileiro na Constituição Federal de 1988,59 quando teve seus 
direitos garantidos pelo menos no plano formal. Se, por um lado, ter 

58 O movimento de aquilombar-se, de lutar pela garantia da sobrevivência física, social e cultural é 
histórico. Abarca uma dimensão secular de resistência e luta dos africanos e de seus descendentes, 
muitas vezes em conjunto com indígenas e até brancos, e chega aos dias atuais na batalha pela 
garantia de direitos fundamentais, como a titulação das terras que tradicionalmente ocupam as 
comunidades quilombolas.

59 Aos remanescentes das comunidades dos quilombolas que estejam ocupando suas terras, é 
reconhecido a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos.
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garantido o direito às suas terras, a seus bens imateriais como patrimônio 
cultural60 são conquistas, pois os colocam como sujeitos de suas histórias, 
por outro lado, as garantias referidas aumentaram a pressão por parte de 
setores conservadores da sociedade na tentativa de invisibilização de suas 
manifestações culturais como estratégias de desligamento com seu território 
e perda de suas identidades.

Considerando o texto da Carta Magna do país, seus territórios, suas 
manifestações culturais, seu jeito de ser, pensar e fazer, seus bens materiais 
e imateriais são objetos de proteção do Estado, o que nem sempre ocorre. 
Há muitos casos em que a violação desses direitos ocorre exatamente pelas 
ações do próprio Estado.

O texto constitucional não evoca apenas uma “identidade 
histórica” que pode ser assumida e acionada na forma da 
lei. Segundo o texto, é preciso, sobretudo, que esses sujeitos 
históricos presumíveis existam no presente e tenham como 
condição básica o fato de ocupar uma terra que, por direito, 
deverá ser em seu nome titulada (como reza o art. 68 do 
ADCT da Constituição Federal de 1988). Assim, qualquer 
invocação do passado deve corresponder a uma forma atual 
de existência capaz de realizar-se a partir de outros sistemas 
de relações que marcam seu lugar num universo social 
determinado (O’DWYER, 2002, p. 14).

Situadas em diversas localidades do território nacional, as 
comunidades quilombolas ainda são vistas de forma irreal, ou seja, espera-se 
que elas vivam como viviam há três séculos atrás. Isso significa que ainda se 
sabe muito pouco da história, das memórias e das práticas das comunidades 
quilombolas. E o que se sabe ainda remonta apenas à escravidão como 
processo histórico, e não às suas lutas, resistências e insurgências. Não 

60 O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura 
nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Constitui 
patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente 
ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos 
formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: I - as formas de expressão; II - os modos 
de criar, fazer e viver; III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; IV - as obras, objetos, 
documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais; V - os 
conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, 
ecológico e científico.
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podemos compreender as comunidades quilombolas como algo “que 
sobrou”, ou como “resto”. Assim, é preciso que as compreendamos como 
grupos que contribuíram na formação do povo brasileiro e na construção 
da riqueza do país, sem que isso tenha sido reconhecido na distribuição das 
riquezas. As formas como esses grupos se organizam estão sendo combatidas 
pela estrutura do Estado brasileiro, uma vez que esses modelos fogem dos 
regimes postos, das ordens impostas e constroem suas próprias alternativas 
de organização, constituindo-se como sistemas. Essas alternativas não 
convergem com o modelo de desenvolvimento do Brasil, que na sua essência 
tem como fio condutor o capital e a acumulação de riquezas. 

O contrassenso das práticas autoritárias decorrentes 
do colonialismo foi de insistir no esquecimento e no 
apagamento das diferenças histórico-culturais como forma 
de atingir o suposto crescimento e progresso. Elas ignoram 
sistematicamente o papel desempenhado pela memória 
na formação da identidade, dos saberes tradicionais como 
fontes de preservação da vida (LEITE, 2010, p. 25). 

Esse “apagamento/esquecimento” promovido de forma intencional, 
fez criar em relação às comunidades quilombolas uma sombra e se manteve 
por séculos, transformando-as em grupos “presentes/ausentes” perante 
as ações do Estado. Existiram desde a chegada forçada dos africanos no 
Brasil e no continente para serem submetidos ao regime escravista, mas não 
existiam na condição de sujeito de direitos.

Esses fatos fizeram com que as comunidades quilombolas sofressem 
perdas, tanto do ponto de vista material quanto imaterial, tais como: 
deslocamentos de seus territórios, deturpação dos bens herdados material e 
imaterialmente (cemitérios, sítios arqueológicos, territórios, conhecimentos 
tradicionais aliciados etc), sem que pudessem recorrer às leis, pois sequer 
existiam perante as mesmas leis. Isso contribuiu para que as comunidades 
quilombolas pertencessem a um mundo presente/visível/invisível – existem, 
produzem, preservam as áreas em que vivem, os rios e florestas, guardam 
saberes, mas durante séculos não pertenceram enquanto sujeitos de direito 
ao território ocupado e preservado, herdado ou conquistado por meio de 
seus processos organizativos.
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Apesar das mudanças a partir da CF/1988, determinando que 
o Estado Brasileiro reconhecesse e titulasse suas terras definitivamente,61 
bem como protegesse e respeitasse seus bens simbólicos e dos esforços 
que foram empreendidos por setores do movimento negro e das próprias 
comunidades quilombolas, setores conservadores de nossa sociedade 
continuam lutando para mantê-las na invisibilidade. A forma perversa de 
visualizar as comunidades quilombolas como resto, sobra ou como algo 
estático as coloca apenas no passado. Entretanto, as comunidades resistem 
ao modelo de desenvolvimento hegemônico adotado pelo Brasil, tornando-
se incômodas às estruturas vigentes. Isso vem contribuindo para que esses 
grupos fiquem à margem das políticas públicas.

Nesse contexto, as comunidades quilombolas têm feito oposição aos 
modelos de desenvolvimento impostos pelo lucro e pelo capital por meio de suas 
formas de fazer, viver e pensar, pois o fazer quilombola nem sempre dialoga com 
o lucro em detrimento da vida sociocultural e ambiental em seus territórios.

O reconhecimento das comunidades quilombolas, ao trazer para o 
Estado brasileiro obrigações que vão além da certificação da sua existência 
enquanto grupos que compõem a base de formação do seu povo, estende-
se a um conceito de reconhecimento para o acesso a direitos antes não 
estabelecidos, não escritos, ou mesmo o “direito achado/no quilombo”, 
definição de Araújo (2008). Esses direitos exigem do Estado brasileiro ajustes 
em suas estruturas. Tais mudanças foram sinalizadas, fazendo com que 
houvesse a diminuição das desigualdades existentes e acumuladas durante 
séculos sem, no entanto, alterar esta situação de forma mais profunda. Por 
outro lado, tem aumentado a violência e a opressão de setores conservadores, 
sejam eles da grande produção do minério, dos grandes empreendimentos, 
bases militares, agronegócio, entre outros. Essas dissonâncias têm provocado 
conflitos e gerado números assustadores de assassinatos. De 2016 para 2017, 
o número de assassinatos quilombolas aumentou 350%, segundo pesquisa 
da Coordenação Nacional das Comunidades Negras Rurais Quilombolas 
Brasil (CONAQ) e da Terra de Direitos, 2018.62 

61 Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é 
reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos.

62 Nos últimos 10 anos, o ano de 2017 foi o mais violento para as comunidades quilombolas de 
todo o Brasil. De acordo com os dados levantados, o número de assassinatos de 2016 para 2017 
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PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO: A QUEM INTERESSA?

Originado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 
1996, Lei 9.394/96, a gestão democrática é fruto da luta dos profissionais 
de educação, das organizações representativas e de defesa de uma educação 
pública, gratuita e de qualidade, construída de forma a respeitar os sujeitos 
da ação educacional nos espaços escolares. Segundo a LDB, no seu artigo 14:

Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão 
democrática do ensino público na educação básica, de acordo 
com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios:
I - participação dos profissionais da educação na elaboração 
do projeto pedagógico da escola;
II - participação das comunidades escolar e local em conselhos 
escolares ou equivalentes.

A gestão democrática merece uma reflexão, não só pela sua escassa 
descrição do seu conceito, apontado na LDB, mas também pela definição 
de quem são os sujeitos que devem participar da elaboração, monitoramento 
e avaliação dos resultados do projeto político-pedagógico - em primeiro 
lugar, os profissionais da educação e a comunidade escolar, por meio de seus 
conselhos e/ou outros meios. Mesmo o conselho escolar sendo composto 
de representações de uma comunidade, se essa comunidade possui formas 
diferenciadas de organizar a sua participação nos espaços coletivos, o 
descrito na lei desconsidera essas características e essas representações 
não institucionalizadas ficam de fora. Existem comunidades com perfis 
diferentes, a exemplo das comunidades quilombolas, cuja forma como 
seus(suas) moradores(as) se estruturam e estruturam suas representações não 
convergem em muitos casos com o posto na lei. Quem são as representações 
e o que são representações para essas populações? Esse é um exemplo 
clássico, e isso já foge da descrição da lei e dá novo sentido e significado à 
participação dos sujeitos na elaboração do Projeto Político-Pedagógico.

cresceu em aproximadamente 350%. Ainda que consideremos o provável subdimensionamento 
dos dados, tendo em conta as razões já expostas, o crescimento exponencial das mortes revela 
uma mudança de conjuntura política e social que agrava o risco da manutenção dos modos de 
vida e da sobrevivência dos quilombos no país.
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Em segundo lugar, é uma lei que nasce tendo como uma de 
suas virtudes a participação da sociedade civil, seja pelas manobras do 
Legislativo junto ao Executivo no processo de tramitação, seja no veto 
a artigos importantes que foram constituídos pela sociedade civil, 
principalmente pelas organizações que defendiam uma escola pública, 
laica, gratuita, de qualidade em todos os níveis para todos os brasileiros. 
Cabe, portanto, uma reflexão. 

O processo de enxugamento sofrido pele texto originário da 
Câmara, na verdade, corresponde ao expurgo de algumas 
definições mais avançadas em termos ideológicos, no sentido 
de que, produzidos por um trabalho mais participativo, 
expressavam conquistas mais universais (BRZEZINSKI, 
2010, p. 72).

Portanto, o próprio processo de participação na construção da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional foi descaracterizado, deixando de 
fora muito daquilo que a sociedade civil lutava para manter. Afinal, a quem 
interessa a educação de um povo senão ao próprio povo? Eis aqui um ponto 
a ser discutido quando falamos da participação, pois é preciso compreender 
que a educação não é feita apenas pelos profissionais da educação, mesmo 
que esses sejam legitimados para tal e parte importante do processo. Mas em 
grupos cuja formação deriva de processos e características diferenciadas, cabe, 
portanto, saber se esse escopo abrange o conjunto dos atores e atrizes que têm 
significados, sabedorias próprias, processos organizativos específicos, mas que 
nem sempre são profissionais da educação ou representantes institucionalizados 
em suas comunidades conhecem ou dialogam com esses saberes.

Para uma comunidade ter voz e vez precisa organizar-se. Este 
processo deveria ser preocupação diária das comunidades, 
que com eles aprendem as formas possíveis de realização 
participativa ou criaram suas próprias. De modo geral, 
apresentam-se representantes que dificilmente o são de modo 
legítimo. Alguns o são pelo carisma de liderança; outros se 
insinuam ou se impõem (DEMO, 2009, p. 72). 
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Nesse sentido, ao se pensar a participação e o conceito de gestão 
democrática da educação para as comunidades que possuem características 
específicas e formas próprias de organização, essa participação deve ser 
entendida não apenas como um momento de escuta, mas também de 
garantia de que esses saberes não escritos possam vir a compor a vida escolar.

A participação não pode ficar restrita ao já normatizado, ela pode 
funcionar como um espaço de troca de conhecimento, de partilha e 
formulação de novos conhecimentos, além de ser um espaço para recepcionar 
e transformar os saberes desses grupos em conteúdos do currículo escolar. 
Ou seja, conhecer, valorizar as organizações ou formas de se organizar de 
um povo também são maneiras de fazer do espaço democrático ou gestão 
democrática um lugar vivo. Sendo assim, a definição do que venha a ser 
a escola e como ela deve se relacionar com a vida da comunidade cabe 
aos sujeitos dessa comunidade, da forma mais ampliada possível definir.  
E essa definição só poderá ser feita quando esse sujeito se sentir parte do 
processo como um todo, e não apenas de uma fração.

PARTICIPAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO PROJETO  
POLÍTICO-PEDAGÓGICO DO TERRITÓRIO  
QUILOMBOLA DE CONCEIÇÃO  
DAS CRIOULAS

Na busca de encontrar caminhos para a educação que dialogue 
com suas perspectivas históricas, de resistências e lutas, as comunidades 
quilombolas têm desenvolvido estratégias a fim de elaborar seu próprio 
currículo escolar, no qual suas manifestações e o reconhecimento de sua 
identidade e a cultura sejam respeitados.

O território de Conceição das Crioulas, localizado no município de 
Salgueiro, no sertão pernambucano, desde 1995 vem construindo caminhos 
para fazer da escola um espaço de formação de conhecimento e de participação 
de seus moradores(as). Para isso, desenvolveu uma metodologia que vem, 
gradativamente, assegurando cada vez mais a participação da comunidade 
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escolar e das representações sociais inseridas no território quilombola, saindo 
do escopo apenas dos que são envolvidos diretamente nas escolas.

É importante ressaltar que esse processo se iniciou antes mesmo de 
a comunidade acessar o ensino além das séries iniciais (5ª a 8ª séries, hoje 
do 6º ao 9º ano). Foi a partir da tomada de consciência que a comunidade 
adquiriu e da necessidade de reconstruir sua história e identidade é que a 
educação escolar passou a ser um dos meios para acessar direitos e ampliar a 
participação dos(as) moradores(as) do território. Nesse processo, a educação 
informal – educação quilombola – assume um papel muito importante.  
Ela passa a interferir nas estruturas da educação “formal” – educação 
escolar. Os sujeitos que, até então, eram engessados em um modelo criado 
pelo sistema passaram a questionar, indagar, sugerir e exigir que a educação 
escolar no quilombo fosse reorganizada e repensada para que essa educação 
fizesse parte da vida de seus moradores(as) que buscam não apenas o domínio 
do ler e escrever, mas, sobretudo, o pensar e conduzir o processo educacional 
dentro do território e as conexões que existem fora dele.

Para que isso fosse possível, a educação passou a ser pensada de forma 
a responder aos interesses da comunidade, e a participação ampliada na 
elaboração, monitoramento e avaliação dos resultados foi uma das estratégias 
buscadas. Desde o início (1995), mantendo-se até hoje, os primeiros passos 
que as crianças da comunidade precisam dar ao entrarem na escola é conhecer 
sua comunidade, seus mitos, seus heróis e heroínas, sua geografia, seu chão, 
sua história de formação e suas lutas, passadas e presentes. Como fazer se 
não há escritos sobre isso? A comunidade atravessa um processo longo de 
discussão embasada por dois eixos: a) a educação que temos; e b) a educação 
que queremos. Nesse processo, construiu o conceito de escola e que, na sua 
avaliação, vem respondendo aos anseios da população local.

Foi desse processo que nasceu o calendário diferenciado, que leva 
o recesso escolar do mês de julho para agosto, obedecendo às festividades 
da Assunção de Maria (maior festa da comunidade) e que reúne os(as) 
moradores(as) locais e os(as) que por motivos diversos não residem mais ali, 
diferenciando-o do calendário do resto do município. Além da mudança no 
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período do recesso escolar, outras decisões políticas foram tomadas referentes 
ao calendário escolar, que é importante destacar, e totalmente relacionado 
ao calendário sociocultural da comunidade. Os dias feriados e/ou festivos 
são aqueles que têm maior significado histórico, cultural e político para a 
sociedade crioula. Mas o calendário diferenciado não é a única diferença:  
o jeito de escutar as vozes da comunidade se mostra também diferenciado, 
pois a participação ocorre de forma ampliada à comunidade, não obedecendo 
apenas ao que se estabeleceu [professores(as), alunos(as), gestores(as) e 
representação dos pais e mães]. A participação é da comunidade, pois se 
compreende que há um conjunto de saberes que não estão necessariamente 
com os que se encontram diretamente ligados ao sistema, como os profissionais 
da educação, pais/mães e alunos(as). Os mais velhos guardam e compartilham 
saberes que sem eles seria impossível acessá-los.

Nesse processo, a comunidade entendeu como estratégico que 
os(as) professores(as) e gestores(as) deveriam ser da comunidade, alinhados 
com aquele projeto que era desenhado. Para isso, as pessoas da localidade 
deveriam avançar nos estudos. Um dos resultados dessa proposta é que 
quase todos(as) os(as) professores(as) que atuam na educação do território 
são da comunidade, bem como os(as) gestores(as) são oriundos da própria 
comunidade, e foram forjados a partir dessa concepção de educação, que 
tem como princípio a valorização os saberes locais, constituindo-se enquanto 
agentes de sua própria história.

Esse movimento faz com que hoje a educação seja discutida, pensada 
e repensada em grandes fóruns organizados pelas escolas em parcerias com 
as organizações sociais locais, e contam com a presença não apenas de 
quilombolas, mas de todos(as) que acessam as escolas dentro do território, 
sem necessariamente estar dentro delas, seja na condição de aluno(a) ou de 
profissional da educação. Os(as) interessados(as) na educação são moradores(as), 
dando um sentido maior à gestão democrática assegurada por lei.

Portanto, o processo de participação desencadeado em Conceição 
das Crioulas vai além da comunidade escolar ou reapresentação dos 
conselhos – amplia-se para o conjunto maior da comunidade, para ouvir 
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as vozes que, muitas vezes, não conseguiram ir à escola, mas guardam 
sabedorias indispensáveis à vida e à formação da comunidade. Nesse 
sentido, compreender as dinâmicas de vidas das pessoas que habitam no 
território ou em seu entorno, bem como trazer essas vozes para a construção 
do PPP, estabeleceu um movimento que gerou um currículo diferenciado 
para o território quilombola de Conceição das Crioulas. Assim, o PPP é 
comprometido e assentado nos interesses dos(as) moradores(as), em que 
a coletividade (escola e comunidade) o elabora a partir das lutas centrais, 
a exemplo das lutas pela terra, sustentabilidade, manutenção dos espaços 
sagrados; as alianças existentes entre os sujeitos, fazendo com que a vida das 
escolas seja a vida da comunidade.

Esse exercício levou a comunidade a perceber como estão organizadas 
as escolas, a conhecer suas dinâmicas e a forma como se envolvem nos 
processos educacionais nesses espaços. A metodologia estabelecida para 
elaborar a política de educação quilombola não depende apenas dos aspectos 
externos, a estruturação do PPP define o currículo a ser desenvolvido de 
forma coletiva no território, fazendo com que os valores da cultura local, 
as alternativas de sobrevivência, o poder da cura, a medicina alternativa, os 
arranjos produtivos locais, as manifestações religiosas e/ou outras expressões 
próprias da comunidade possam ser elementos do currículo escolar, que, 
para os sistemas educacionais, ainda são invisíveis e gozam de pouca 
importância. Para o território quilombola de Conceição das Crioulas, essas 
práticas e elementos são válidos e têm um valor histórico e simbólico por 
fazerem parte de sua identidade e da sua cultura.

Portanto, a perspectiva de Educação Escolar Quilombola para 
o território quilombola de Conceição das Crioulas é que ela seja com 
os(as) quilombolas, e não para os(as) quilombolas. E para tal, deve, 
sobretudo, estimular nos jovens, nas crianças e nos adultos o sentimento de 
pertencimento e orgulho de suas histórias e da história de seus antepassados, 
de forma positiva. Assim, percebe-se que as mudanças não devem ser apenas 
nos marcos legais, mas também no enfrentamento do fenômeno do silêncio, 
na construção de caminhos que levem a uma participação mais efetiva no 
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sentido de construir estratégias de superação dos desafios enfrentados pelo 
conjunto de pessoas da comunidade.

Nessa perspectiva, o conceito de participação para o território 
quilombola de Conceição das Crioulas foi resignificado para dar lugar 
àqueles(as) que nunca tiveram onde expressar suas vozes ou fazer com que 
elas fossem transformadas em conteúdos escolares.

A EXPERIÊNCIA DE CONSTRUÇÃO DO  
PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO  
DE CONCEIÇÃO DAS CRIOULAS

Não restam dúvidas das dificuldades enfrentadas para se implementar 
uma proposta de educação que se propõe a romper com questões tão emblemáticas 
como as desigualdades raciais, de gênero, autonomia, participação, dicotomia 
urbano e rural e emancipação de uma comunidade quilombola.

As ações desenvolvidas em Conceição das Crioulas não estão imunes 
a todos esses obstáculos que são inerentes aos contextos contemporâneos, 
principalmente às contradições que existem e resistem, pois as disputas 
de poder estabelecidas nesses locais, assim como nos demais, não passam 
apenas pelas questões que envolvem terras, educação, sustentabilidade, 
saúde e saneamento básico em uma comunidade, mas passam também pelo 
campo ideológico.

A comunidade de Conceição das Crioulas vem buscando meios 
para, de forma mais organizada, ter o controle da educação e do território 
herdado da sua ancestralidade, nos espaços das políticas públicas, não 
apenas física e politicamente, mas também ideologicamente, e essa relação 
se dá de forma conflituosa.

No entanto, não é comum uma comunidade reunir tantas bandeiras, 
conectá-las e articulá-las com o dia a dia das pessoas, envolvendo-as de forma 
tão intensa. Por exemplo, durante a pesquisa de campo, um dos momentos 
observados foi a reunião da comunidade a fim de discutir/revisitar o seu 
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Projeto Político-Pedagógico com seus moradores(as), a qual sistematizava 
uma pesquisa liderada pela AQCC e desenvolvida por meio das escolas 
do território: ouvir 30% dos moradores(as), ou seja, ouvir 360 pessoas 
distribuídas pelos critérios de proporcionalidade por núcleo nas seguintes 
faixas etárias: (4 a 7 anos); (8 a 12 anos); (13 a 17 anos); (18 a 29 anos);  
(30 a 59 anos); (idosos acima de 60 anos) e um grupo de lideranças, 
obedecendo a paridade entre homem e mulher.

O que se observa nesse exemplo dado é que a gestão escolar e a 
gestão do território quilombola são entendidas como complementares, pois 
dialogam com os sete eixos do PPPTQ63, que dão conta e demonstram a 
sintonia entre as ações desenvolvidas pelas instituições, sejam elas do poder 
público ou da própria comunidade, com o propósito de colher manifestações 
por escrito dos que já sabiam ler e escrever; oralmente daqueles(as) que 
por qualquer razão tinham dificuldades em escrever e ler; e por meio de 
desenhos das crianças de 4 a 7 anos, na busca de responder qual território 
temos hoje e qual território queremos ter amanhã.

O material coletado na pesquisa foi sistematizado e se transformou 
em parte do material didático a ser trabalhado pelas escolas do território 
de Conceição das Crioulas, como uma prática da participação coletiva e 
pertencimento ao território, numa possibilidade de integrar cada vez mais 
a gestão das escolas com a gestão e interesses do território quilombola de 
Conceição das Crioulas.

Há um sentimento de pertencimento da comunidade externalizado/
internalizado nas ações desenvolvidas entre os espaços, como a linguagem/
discursos dos(as) moradores(as); a utilização de símbolos (roupas, 
indumentárias típicas do local) que carregam a identificação, por meio 
das organizações (associações), a exemplo da Associação Quilombola de 
Conceição das Crioulas, cuja logo é a foto de uma liderança feminina 
(Bernardina Marcionila de Oliveira, a Tia Dina), uma artesã que trabalha 
com a fibra do caroá e com o barro, sendo, portanto, o seu cartão de visita;  
o Centro de Artesanato, que possui o nome de Francisca Ferreira, uma 
das seis primeiras negras a chegarem a Conceição das Crioulas, inscrita 

63 1. Território; 2.  História; 3. Organização; 4. Identidade; 5. Meio ambiente; 6. Gênero; 7. Interculturalidade.
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na oralidade da comunidade; os instrumentos de comunicação, o jornal 
Crioulas: a voz da resistência e o Crioulas Vídeo.

Outro componente aliado que vem contribuindo com a autoestima 
da juventude e aproximando os jovens das discussões do território e das 
lutas são os esportes, cuja participação conta com a presença de homens e 
mulheres e sendo as mulheres as com maior acúmulo de vitórias e títulos. 
Isso tem levado a comunidade a se destacar, não só na região, mas também 
em nível do estado de Pernambuco. A comunidade tem sido destaque no 
atletismo, futebol, futsal e em natação, esta última de forma inusitada,  
pois a comunidade não dispõe de piscina e os treinos são feitos no açude. 
As ações esportivas são desenvolvidas por meio de AQCC e das escolas do 
território, e cumprem funções de juntar, atrair os jovens para a discussão 
do esporte como forma de atuação da juventude não apenas nas atividades 
relacionadas com esportes em si, como também com os temas gerais da vida 
da comunidade. Essa foi uma forma de trazer os jovens para o debate geral 
da comunidade, incentivar aquilo que os atraía, o esporte.

Os esportes praticados em vários níveis e modalidades por homens 
e mulheres, que colecionam ganhos os quais contribuem com a autoestima, 
questões de saúde e lazer, são valores acrescidos à escola como forma de 
mostrar que é possível, apesar das dificuldades.

Quanto ao aspecto festivo que a comunidade tem, este é animado 
em muitos momentos por alguns elementos da cultura local, como a 
banda de pífano, uma das referências culturais da comunidade, e a dança 
do trancelim64, dança muitas vezes feita para animar os novenários e até 
mesmo para esconder o cansaço das mulheres que trabalham o dia inteiro, 
ora nas atividades da roça, ora na lida de casa. Ver as crianças animadas 
pela banda de pífano a dançarem o trancelim é um sinal vivo da cultura 
quilombola crioulense.

64 Dança típica da comunidade de Conceição das Crioulas. Dançada antes quase que só por 
mulheres, hoje, dançada por todos (as) e também de todas as gerações ao final de celebrações, 
novenas, festas, seminários, apresentações etc. O nome trancelim, deriva da forma como é 
dançada: forma de zingue- zague e sempre é acompanhada pela banda de pífano ou por outra 
música que embale os passos.
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Tudo isso faz parte dos conteúdos programáticos das escolas, 
dentro do que a comunidade, por meio do conceito da “Nossa Educação 
Quilombola”, faz com que as crianças, desde cedo, tenham contato com 
sua história, suas raízes e seu meio. Afirmar que essa é uma tarefa fácil de 
ser realizada dentro da escola seria diminuir os embates que ocorrem no dia 
a dia, seja no campo organizacional, seja no campo das ideias. Cada passo 
dado é sinônimo de uma vitória que se obtém. E só é possível acontecer 
nesse ou em qualquer grupo quando se tem consciência de si e do seu meio.

De igual modo, a comunidade apresenta 11 (onze) lideranças 
femininas65 por meio de uma coleção de bonecas feitas com fibra do 
caroá, e conta a história por intermédio de personagens, vivos ou não, para 
reafirmação da identidade quilombola local. A escolha de cada liderança 
feminina para representar a comunidade ou contar a história se deu por 
meio de discussão e tendo como base o papel de cada mulher no processo de 
organização da comunidade. Todas as personagens ocupam ou ocuparam um 
lugar importante na comunidade, nas mais variadas funções: benzedeiras, 
parteiras, artesãs, professora, catequista e animadora da comunidade. E 
uma das mulheres do grupo original (Francisca Ferreira) que, segundo a 
história oral, tinha a função específica de liderar a ocupação e conquista do 
território de Conceição das Crioulas compõe esse conjunto de mulheres que 
falam para dentro e fora da comunidade por meio de suas histórias.

Mesmo diante de uma identidade positiva do grupo e do potencial 
da proposta de educação de Conceição das Crioulas, algumas questões 
merecem ser refletidas no sentido de contribuir com o aprimoramento 
dessa proposta de educação, pelo grau de importância e por apresentarem 
algumas inconsistências, como é a situação dos(as) profissionais ligados à 
comunidade e à educação.

Do total atuando hoje nas escolas (sala de aula e gestão) do território 
de Conceição das Crioulas, bem como na educação de forma geral,  
a maioria é mulher. Quanto à distribuição por sexo, dos 50 professores(as) 

65 Madrinha Lurdes, Mãe Magá (Margarida), Ana Belo, Generosa, Emília (Liosa), Júlia, Antônia, 
Josefa, Francisca Ferreira, Lurdinha e Valdeci.



169

em atividades de sala de aula e/ou gestão, apenas sete são homens, o que 
significa que as mulheres representam 82,5% desse total. No que se refere à 
graduação superior e à especialização dos(as) professores(as), 62,5% possuem 
graduação e/ou especialização, 3 (três) mestras, o que representa um avanço 
significativo, dadas as condições vividas pela comunidade de Conceição das 
Crioulas; quanto à distância das universidades públicas e à formação (tanto 
graduação como pós), todas ocorreram conciliando trabalho e estudo e em 
faculdades particulares.

COMENTÁRIOS FINAIS

A forma como o território quilombola de Conceição das Crioulas 
desenhou a participação da comunidade na elaboração e implementação 
do PPPTQ que é composto por 7 (sete) eixos: Território, História, 
Identidade, Organização, Saberes e Conhecimentos Próprios, Gênero e 
Interculturalidade,66 nos leva a compreender que a participação e gestão 

66 Os 7 (sete) eixos da educação escolar no quilombo de Conceição das Crioulas: Território: 
Nosso território é um espaço tradicional com características específicas de um grupo étnico 
que nele vive, que reafirma a sua identidade, fortalecendo seus costumes, tradições e valores. 
É um espaço de resistência, de lutas coletivas e de conquistas. História: Conceição das Crioulas, 
uma comunidade quilombola do sertão pernambucano com uma forte consciência política e 
identitária apoiada na história de luta e resistência, nos saberes dos mais velhos e em valores 
comunitários. O sentimento de pertencimento a essa comunidade faz com que os descendentes 
das seis crioulas lutem corajosamente para defender a herança mais importante deixada por 
suas ancestrais, o território tradicional. Por isso, a História é um eixo importante que norteia 
todo o fazer pedagógico. Identidade: O protagonismo de mulheres guerreiras está na alma 
da nossa identidade. Nossa organização, nossa luta, nossa ancestralidade, nossa história e 
nossa cultura. Nossa resistência nos embates diários nas lutas por direitos. Nosso jeito de ser e 
de viver; as nossas especificidades. O forte sentimento de pertença a uma comunidade que há 
quase três séculos resiste e persiste na defesa do seu projeto de vida. Organização: Os valores 
da partilha, da ajuda mútua e da reciprocidade são elementos presentes no jeito de viver e de se 
organizar da comunidade. Os mutirões, as rezas, as reuniões, as assembleias, os grupos culturais 
e religiosos, fazem parte da forma organizativa da comunidade. Discussões e decisões políticas 
referentes ao território, a educação e outros temas relacionados à vida no quilombo são tomadas 
em conjunto, por escola e comunidade fortalecendo um princípio importante que é ouvir a voz 
das lideranças. Saberes e conhecimentos próprios: Os saberes das pessoas mais velhas e os 
conhecimentos construídos em sintonia com a nossa ancestralidade mantêm viva a nossa história.  
Esses saberes são fortalecidos e valorizados tornando-se fundamental para a resignificação de 
outros conhecimentos repassados pela escola formal. Gênero: Eixo que discute e reflete sobre 
as questões de gênero, num processo de desconstrução da violência contra a mulher causada, 
principalmente, pelo machismo. Busca construir novas práticas e atitudes para que sejam 
garantidos os direitos das mulheres. Nesse eixo também procura-se reafirmar a história das 
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democrática naquele quilombo ganha outro significado, ao mesmo tempo 
em que a representação ganha sentido, não meramente da institucionalização 
das organizações, mas dos sujeitos e da forma como eles vivem.

Nesse sentido, deve-se ler o artigo 14 da Lei de Diretrizes de Bases 
da Educação Nacional (LDB) a partir de realidades e contextos diferentes, 
em que os atores sociais de determinados grupos se organizam também de 
forma diferenciada. E, se assim se apresentam e vivem, a organização dos 
espaços escolares deve observar essas características e incorporá-las no fazer 
diário da educação, nas formas de decidir e na vida prática da escola, a fim 
de não correr o risco de implementar um modelo de gestão que fuja aos 
costumes e formas próprias de cada povo se organizar, representar-se, ver-se 
e construir sua participação, bem como tomar decisões.

Portanto, o Projeto Político-Pedagógico, na perspectiva apresentada, 
não é visto apenas como requisito para cumprir o que está estabelecido em 
lei quanto à participação da comunidade, mas, sobretudo, é visto como 
um mecanismo de luta por direitos sociais, de afirmação da identidade 
individual e coletiva da comunidade, de difusão da cultura local, de 
exercício da cidadania e de construção de melhoria da qualidade de vida e 
participação social.

Talvez essa lição possa nos ajudar a refletir sobre a importância da 
participação, de seu significado e de quão é largo o conceito de Projeto 
Político-Pedagógico para a vida de uma comunidade e para a construção de 
uma educação e de uma sociedade mais ativa, em que suas vozes representam 
suas vidas e, por isso, precisam ser escutadas, ao invés de silenciadas como 
foram durante séculos.

crioulas e dar visibilidade as causas femininas. Também se inicia um processo de discussão e de 
respeito a outras identidades de gênero. Interculturalidade: Vista como o diálogo de culturas e 
como uma questão inerente às relações sociais e aos processos educativos, por isso é um ponto 
de valorização dentro do PPP.



171

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, E. F. A. Agostinha Cabocla: por três léguas em quadra – a temática 
quilombola na perspectiva global-local. 2008. 217f. Dissertação (Mestrado 
em Ciências Jurídicas) – Universidade Federal da Paraíba, Paraíba, 2008.

BRASIL. Constituição da República Federativa de 1988. Brasília, 1988.

______. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional. Diário Oficial [da] República Federativa 
do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 1996.

BRASIL: Constituição Federal da República do Brasil de 1988. Brasília, 1988.

BRZEZINSKI, Iria. Os embates da cidadania: ensaio de uma abordagem 
filosófica da nova LDB, In: ______. (Org.). LDB dez anos depois: 
reinterpretação sob diversos olhares. 3. ed. São Paulo: Cortez,  2010.

DEMO, Pedro. Participação é conquista: noções de política social 
participativa. 6. ed. São Paulo: Cortez, 2009. 

LEITE, B. I.  Humanidades insurgentes: conflitos e criminalização 
dos quilombos. In: ALMEIDA, A. W. B. de et al. (Org.). Territórios de 
quilombos e conflitos. Cadernos de Debates Novas Cartografias Sociais, 
Manaus, v. 1, n. 2, 2010.

O’DWYER, E. C. Quilombos: identidade étnica e territorialidade. Rio de 
Janeiro: FGV, 2002.

PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO do Território Quilombola de 
Conceição das Crioulas, PE.

RATTS, A.; DAMASCENA, A. A. A incisiva marca africana na cultura 
brasileira. In: MEIDEIROS, C; IRADJ, R. E. (Coord.). História e cultura 
afro-brasileira a africana na escola. Brasília: Ágere Cooperação em 
Advocacy, 2008.



172

RECISMO E VIOLÊNCIA CONTRA OS QUILOMBOLAS NO 
BRASIL. Coordenação Nacional das Comunidades Negras rurais 
Quilombolas do Brasil – CONAQ e Terra de Direitos, Curitiba, 2018. 

SOUZA. B. O. Aquilombar-se: panorama histórico, identitário e político 
do Movimento Quilombola Brasileiro. 204f. 2008. Dissertação (Mestrado 
em Antropologia Social) – Universidade de Brasília, Brasília, 2008.

Nota: Este texto é parte integrante da pesquisa de Mestrado 
defendida, em 2012, na Faculdade de Educação da UnB. Como se trata de 
um texto que apresenta uma metodologia, os dados foram atualizados e foi 
objeto de apresentação em uma mesa de debate nos 20 anos do PRONERA 
em Brasília, junho de 2018.



173

OS 20 ANOS DA EDUCAÇÃO DO CAMPO E A 
CONSTRUÇÃO DE UM PROJETO POLÍTICO-

FORMATIVO: A CONTRIBUIÇÃO PARA  
A RETERRITORIALIZAÇÃO CAMPESINA E COM 

A  ESCOLA COMPROMETIDA COM A VIDA67

Maria do Socorro Silva 68

Que a importância de uma coisa não se mede com fita métrica, nem 
com balanças, nem barômetros etc. Que a importância de uma coisa há que 

ser medida pelo encantamento que a coisa produza em nós.

Manoel de Barros 

 O encantamento de lutar durante estes 20 anos para a materialização 
da  escola pública e gratuita do/no Campo nos impulsiona para saudar todas 
as lutadoras e lutadores presentes neste evento celebrativo (da memória),  
propositivo (da avaliação do presente) e projetivo (para resistência no futuro). 
Temos a certeza de que “se muito vale o já feito, mais vale o que será”, pois 
ainda temos muito caminho na luta por um país com terra, justiça, trabalho, 
educação pública e contextualizada.

A realização do evento dentro de uma universidade pública 
sinaliza com elementos de resistência diante de uma conjuntura complexa 
e desafiadora do ponto de vista econômico, político, social e cultural no 
nosso país. O que só reafirma a luta que temos realizado nos últimos 20 
anos pela afirmação da Educação Pública Básica e Superior, como um 
direito dos sujeitos do campo. A existência das práticas educativas escolares 

67 Mesa compartilhada no Encontro dos 20 anos da Educação do Campo e do PRONERA, realizado 
pelo Fórum Nacional de Educação do Campo (Fonec) e pelo Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária (INCRA), na Universidade de Brasília, de 12 a 15 de junho de 2018, com Givânia 
Maria da Silva (CONAQ), Gerson Luciano (Povo Baniwa - Educação Indígena – UFAM), Roseli Caldart 
(ITERRA-MST) e Maria Isabel Antunes-Rocha (UFMG).

68 Professora da Universidade Federal de Campina Grande vinculada à Unidade Acadêmica de 
Educação do Campo/CDSA. Membro da RESAB e do FONEC.
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e não escolares do campo, a articulação de diferentes movimentos sociais e 
sindicais, a existência de um marco normativo específico retroalimentam a 
esperança e a certeza de que podemos sofrer ataques a estes direitos, mas a 
Educação do Campo não tem volta!

O que nos leva a ter esta certeza? Segundo dados do INCRA, 
somente no PRONERA já estudaram 170 mil alunos na Educação de Jovens 
e Adultos. 7 mil fizeram cursos técnicos de graduação, 5 mil na graduação e  
4 mil na pós-graduação. Temos cerca de 7 mil estudantes na Licenciatura em 
Educação do Campo e várias escolas que se afiliam a proposta da Educação 
do Campo espalhada por todo este país. O que foi formulado e construído 
neste tempo a partir das lutas e organizações sociais e das práticas educativas 
espalhadas por todo o país inscreveram na história educacional um novo 
jeito de se pensar a Escola para as populações campesinas do Brasil.

O avanço do neoconservadorismo na sociedade, a transnacionalização 
da economia, o fortalecimento do agrohidronegócio, a fragilização das 
políticas da diversidade geram vários retrocessos aos direitos sociais,  
da classe trabalhadora do campo e da cidade, consequentemente, nas 
políticas educacionais destinadas às populações campesinas, indígenas 
e quilombolas. Todavia, temos “rotas de fugas” que são permeadas pela 
desobediência civil e epistêmica de resistir e esperançar. Uma resistência 
que nos coloca a necessidade de um enfrentamento permanente, no âmbito 
interno, nas nossas práticas: avaliando os passos dados, os fundamentos 
e princípios e o fortalecimento das ações na base, no chão das escolas e 
comunidades; e externamente, na organização, mobilização e proposição na 
defesa das políticas que assegurem os direitos sociais dos Povos Campesinos.

A SEMENTEIRA DA EDUCAÇÃO DO CAMPO:  
A DIVERSIDADE DA ENUNCIAÇÃO DO  
NOVO NAS LUTAS E ORGANIZAÇÕES CAMPESINAS 

O diálogo com a Educação Popular gestado na América Latina e 
no Brasil, a partir da década de 1960, nos possibilitou ensaios importantes 
na organização social e nas práticas educativas para a articulação da luta 
pela redemocratização da sociedade, na luta pela educação pública e na 
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renovação do sindicalismo rural e surgimento de novos movimentos sociais 
campesinos e quilombolas na década de 1980. Essas ações trouxeram para 
a agenda política do país, junto com a luta pela terra, a soberania alimentar, 
a defesa pela preservação e conservação do meio ambiente, a defesa pela 
existência da escola pública nas comunidades rurais, as quais articulam 
marcos identitários vinculados às suas lutas políticas, à produção e à 
reprodução de suas vidas.

A contribuição da Educação Popular no repensar da escola destinada 
à classe trabalhadora do campo e da cidade, compreendendo-a como um 
espaço de formação humana e transformação social, conforme nos coloca 
Paludo (2001), trouxe contribuições significativas para a construção da 
Educação do Campo como uma de suas expressões na contemporaneidade. 
A “Educação Popular é uma prática educativa que se propõe a ser 
diferenciada, isto é, compromissada com os interesses e a emancipação das 
classes subalternas” (PALUDO, 2001, p. 82).

A inexistência da escola em todos os níveis e modalidades no 
campo ou sua existência precarizada e descontextualizada contribuíram 
para acentuar a subordinação e exploração dos Povos Campesinos, que 
foram tratados à margem da sociedade durante séculos pelo capitalismo. A 
renovação do sindicalismo rural e o surgimento de novos movimentos sociais 
campesinos, dentre estes o Movimento dos Trabalhadores Sem- Terra (MST), 
ao articularem a luta pela terra com a escola, evidenciaram, conforme Arroyo, 
que “existe mais vida na terra, que no asfalto da cidade”. Isso contribuiu para 
tirar da invisibilidade as comunidades rurais e seus sujeitos.

A lógica hegemônica na sociedade e na escola de subserviência e a 
destruição identitária dos Povos Campesinos como classe, como modo de 
vida, como grupo social e cultural geraram um tensionamento. Este suscitou 
a necessidade de transformar a escola em suas finalidades educativas e nos 
interesses sociais que a determinam, na forma de organizar o trabalho 
pedagógico e as relações com os sujeitos e suas comunidades de origem.
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O novo surgiu a partir de coletivos que efervesceram nas contradições 
geradas pelo modelo hegemônico, imposto ao povo camponês. A luta pela 
criação do PRONERA e sua materialização nos assentamentos formaram 
uma “sementeira”, de uma prática educativa, que assegurava não apenas o 
acesso da população acampada e assentada à escola, mas também de uma 
nova proposta educativa que articulava o conhecimento científico, com 
o mundo do trabalho, da cultura e com todas as esferas da vida – numa 
dimensão de formação e emancipação humana.

O vínculo da escola com o mundo do trabalho, da cultura, da 
luta social, referenciada na auto-organização dos educandos e educandas,  
na constituição de coletivos de educadores e educadoras, no vínculo da escola 
com as comunidades, as famílias e as organizações foram nos mostrando 
que era possível sim fazer uma escola comprometida, contextualizada e 
crítica que possibilitasse o diálogo entre diferentes formas de conhecimento, 
sujeitos, tempos e espaços de aprendizagem – viabilizando diferentes tipos e 
níveis de conexões políticas, pedagógicas e epistemológicas.

Estas conexões de saberes e práticas foram fundamentais para suscitar 
a necessidade de articulação entre as iniciativas que se  desenvolviam em todo 
o país, dentre estas podemos citar os Centros de Formação da Pedagogia da 
Alternância, os Centros populares de formação, as pastorais sociais, as escolas 
de formação sindical. Este movimento de transformação da organização 
escolar, ainda dentro da sociedade atual, nos levou a I Conferência Nacional 
de Educação do Campo, em junho de 1998, e instigou a construção do 
Movimento da Educação do Campo.

EDUCAÇÃO DO CAMPO COMO CONTRAPOSIÇÃO AO 
COLONIALISMO E AO NEOCONSERVADORISMO

A territorialidade capitalista a partir do colonialismo traz como 
tripé fundamental a exploração da classe, opressão racial e a dominação 
patriarcal. Isto gerou uma realidade desigual e contraditória, pois, 

[...] o processo de desenvolvimento do modo capitalista de 
produção no território brasileiro é contraditório e combinado 
[e / ou desigual e contraditório]. Isso quer dizer que, ao mesmo 
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tempo em que esse desenvolvimento avança produzindo 
relações especificamente capitalistas (implantando o trabalho 
assalariado através da presença no campo do “boia-fria”), 
o capitalismo produz também, igual e contraditoriamente, 
relações camponesas de produção (através da presença e 
do aumento do trabalho familiar no campo) (OLIVEIRA, 
2004, p. 36). 

 Assim, vamos ter, ao mesmo tempo, no campo, o aumento do 
agronegócio, a proletarização do campesinato, com seu assalariamento 
e o aumento das relações de produção camponesas. Tal contexto gera, ao 
mesmo tempo, a destruição e a recriação do campesinato (FERNANDES, 
2009; MARTINS, 1981; ALMEIDA, 2006).

O Movimento da Educação do Campo se articula, se efetiva 
ao longo destes 20 anos nesta conflitualidade e em contraposição ao 
capitalismo, ao neoliberalismo e ao neoconservadorismo, como também 
à visão setorial, dicotômica e excludente sobre o campo brasileiro, ainda 
predominante em nosso país. O referido Movimento se coaduna com a 
visão de uma ruralidade a partir de uma territorialidade campesina, de um 
modelo tecnológico agroecológico, de cuidado com a Mãe-Terra, de suas 
sementes, de seus recursos hídricos e de diálogo com as camadas populares 
das periferias urbanas e das cidades do interior. 

A Educação do Campo tem buscado desenvolver práticas 
educativas que rompam com os modelos de ciência que serviram de base 
para estruturar o modo de produção capitalista na agricultura. Coloca, 
portanto, a necessidade de aprofundamento sobre o projeto de sociedade 
que defendemos: Quais são os pilares que fundamentam este projeto? O que 
fortalece a reterritorialização campesina? Como contemplar a diversidade 
dos sujeitos campesinos de forma dialética em seus diferentes espaços, 
tempos e lutas? Que ser humano queremos ajudar a formar? Que produção 
e apropriação de conhecimentos essa prática educativa implica?

Estas práticas se fazem a partir de um chão, de um território, por 
isto, no nosso caso, a convivência com o semiárido, a contextualização 
dos conhecimentos, a soberania alimentar como emancipação humana, 
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a diversidade de seus povos campesinos, indígenas, quilombolas 
desterritorializados e invisibilizados pelo latifúndio, pelo agronegócio e pelo 
hidronegócio se tornam contextos, conteúdos e cenários de atuação política 
e pedagógica. Isso implica, inclusive, romper com a narrativa colonial do 
combate à seca, da inviabilidade do semiárido, da homogeneização cultural 
e da subalternização das nossas comunidades de fundo de pasto, ribeirinhas, 
assentadas, quilombolas, indígenas, pescadoras, dentre outras.

Assim, quando iniciamos as práticas educativas do PRONERA, 
vinculadas aos acampamentos e assentamentos da Reforma Agrária, 
predominavam práticas educativas nos acampamentos e assentamentos;  
a luta pela terra e pela Reforma Agrária continuam fundantes para a Educação 
do Campo, mas os processos, os territórios, os sujeitos se diversificam 
nas comunidades semiáridas, nos seringais da floresta, nos ribeirinhos e 
pescadores, nos cerrados e faxinais.

Isso leva, necessariamente, a articular a luta pela terra com a luta 
pela convivência com o semiárido, com a agroecologia, com a soberania 
alimentar e com o acesso e uso das águas. Este debate tem contribuído para 
a construção e fortalecimento de uma nova matriz produtiva e tecnológica 
referenciada na sustentabilidade socioambiental, na valorização dos saberes 
do povo e na luta pela biodiversidade, portanto, na formação dos sujeitos, 
da práxis agroecológica.

Certamente, discutir e propor ações educativas com esta diversidade 
de sujeitos e territórios, fortalecer suas lutas e organizações numa perspectiva 
de reterritorialização camponesa são os grandes desafios do Movimento da 
Educação do Campo no atual cenário.

EDUCAÇÃO DO CAMPO COMO CONTRIBUIÇÃO:  
A EDUCAÇÃO COMO DIREITO HUMANO 

A ausência do Estado ao longo do tempo nas comunidades rurais, 
por um lado, gerou a inexistência de políticas sociais e educacionais, o que 
gerou uma desterritorialização do povo campesino e, por outro, possibilitou 
uma solidariedade e uma vivência coletiva rica de estratégias para assegurar 
o acesso das crianças e adolescentes na escola.



179

A luta pelas políticas educacionais a partir da universalidade da 
educação como direito humano coloca a equidade como um princípio 
fundamental da mobilização, a partir das lutas e proposições dos 
movimentos sociais e sindicais do campo; estas pautaram sempre o respeito 
à diferença, a valorização da diversidade – de uma educação específica, 
intercultural e contextualizada.

A articulação da educação com a luta pela terra, pela solidariedade, o 
sentimento coletivo de pertencimento, pela soberania alimentar e a busca pela 
igualdade material dos Povos Campesinos sempre colocaram a proposição de 
políticas educacionais específicas em conflito de enfrentamento permanente 
na conquista dos marcos normativos – a Resolução CNE/CEB nº 1, de 3 de 
abril de 2002 e a Resolução CNE/CEB nº 2, de 28 de abril de 2008, que 
instituem as Diretrizes Operacionais da Educação Básica nas Escolas do 
Campo – e o Decreto nº 7.352, de 4 de novembro de 2010, que dispõe sobre 
a política de Educação do Campo e o Programa Nacional de Educação na 
Reforma Agrária (PRONERA).

A presença da sociedade civil encontrou também um espaço 
democrático de participação ao longo dos últimos treze anos, embora em 
nenhum momento ausente de disputa e tensionamento. Todavia, suscitou 
espaços de debates, reflexões e proposições importantes, como: seminários 
estaduais da Educação do Campo, encontros de pesquisadores, audiências 
públicas nos estados e municípios, publicações sobre a Educação do Campo. 
Este momento foi possibilitado por um modelo de gestão que, segundo 
Oliveira (2009), ocasionou o envolvimento de outras instituições na 
realização de programas sociais e educacionais, tais como: organizações não 
governamentais, movimentos sociais, sindicatos.

O desenvolvimento de programas em parcerias diretas com 
os estados, municípios ou escolas possibilitou diferentes formas de 
materialização dos programas e ações da Educação do Campo, como a 
criação das Licenciaturas em Educação do Campo, a implementação do 
Programa Escola da Terra, do Programa Projovem Campo Saberes da 
Terra, dos cursos superiores do PRONERA.
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A Educação pensada como formação e emancipação humana para 
transformação social precisa também ter uma perspectiva de atuação no 
cotidiano da sociedade capitalista – inclusive na proposição das políticas a serem 
assumidas pelo Estado – e na construção de espaços como comitês, conselhos, 
fóruns nas diferentes esferas governamentais, como forma de ampliação da 
participação da sociedade no Estado e na formulação das políticas educacionais. 
Avalio que com todas as contradições, conseguimos ocupar estes espaços ao 
longo dos 20 anos da Educação do Campo e do PRONERA.

EDUCAÇÃO DO CAMPO COMO UMA PRÁXIS PEDAGÓGICA: 
O PENSAR E FAZER COLETIVOS

As práticas socializadas durante este Encontro dos 20 anos da 
Educação do Campo e do PRONERA nos evidencia que, a Educação do 
Campo como uma concepção político-pedagógica que emerge das lutas e 
organizações sociais campesinas, ao trazer a luta e a prática social como 
matriz fundamental de sua prática pedagógica contribui para a se repensar 
a educação e a escola pública brasileira.

A compreensão da realidade social do campo, na sua totalidade e 
contradição, dentro da sociedade capitalista, emerge como um conteúdo 
educacional importante nas diferentes práticas escolares e não escolares 
que foram socializadas no encontro, principalmente, quando pensamos a 
diversidade do país e dos sujeitos, nas suas diferentes relações com a produção 
da vida, mas, também, na formulação de suas cosmovisões, da mística e 
da cultura ou, como falou na mesa Gerson (representante da educação 
indígena), com as pedagogias da suficiência, do sonho, da esperança.

Consequentemente, percebemos que estamos construindo uma 
teoria pedagógica que, ao articular as matrizes pedagógicas da Pedagogia do 
Oprimido, Pedagogia da Alternância, Pedagogia Socialista e Pedagogia do 
Movimento, não faz uma aglutinação destas várias teorias, mas um diálogo 
entre elas. Isso nos leva a reinventá-las na prática pedagógica que estamos 
desenvolvendo. Nós estamos realizando uma releitura das pedagogias, 
portanto, trazendo uma contribuição significativa para a História da 
Educação Brasileira.
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A intencionalidade para construção de um conhecimento consciente e 
crítico sobre o contexto em que estamos inseridos leva necessariamente a uma 
efetiva relação entre teoria e prática – uma práxis. “A práxis, porém, é reflexão 
e ação dos homens sobre o mundo para transformá-lo. Sem ela, é impossível a 
superação da contradição opressor-oprimido” (FREIRE, 1987, p. 38).

Deste modo, Freire (1987) aponta a ação pedagógica como um ato 
de conscientização, resultando na ideia de que conscientizar é pensar a 
respeito da realidade. Isso instigou o Movimento da Educação do Campo 
a pesquisar sobre o campo, a escola, os movimentos sociais, os sujeitos do 
campo, as metodologias, o currículo, a formação de professores/as etc.

Esta prática tem suscitado reflexões epistemológicas importantes, 
pois começamos a discutir: o que se ensina, como se ensina, para que se 
ensina, como se estuda, como se organiza o currículo nas escolas? Um dos 
grandes desafios que temos vivenciado no Movimento é de como superar a 
fragmentação do conhecimento, como historicizar o conhecimento escolar, 
torná-lo significativo, vivo, contextualizado numa realidade complexa, 
diversificada e heterogênea que envolve o campo.

Precisamos aprofundar os itinerários pedagógicos das práticas 
educativas do campo para identificarmos a diversidade de territorialidades, de 
sujeitos, de linguagens na produção de conhecimentos. Também precisamos 
aprofundar na multiplicidade de saberes que circulam de forma livre e não 
hierárquica, com abertura para a experiência, para os contextos, para as 
práticas e tecnologias existentes nas comunidades campesinas e quilombolas.

No território do Cariri paraibano temos desenvolvido uma 
experiência no assentamento Zé Marcolino, no qual a escola participou 
ativamente com a comunidade no plantio de algodão agroecológico, em 
todas as suas fases, até a comercialização, inclusive retomando uma prática 
que tinha desaparecido no território, com o envolvimento das famílias, 
da associação da comunidade, da escola, das empresas de pesquisa. Isso 
está trazendo de volta a esperança de uma produção com certificação 
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agroecológica, enfrentando, assim, a praga do bicudo que dizimou na região 
o cultivo do algodão.

A sistematização destas práticas educativas e produtivas, sua 
socialização, discussão e avaliação tornam-se fundamentais para que 
possamos ter mais consciência de como conseguimos reinventar os 
conteúdos, os tempos, os espaços de produção de conhecimento.

Na Educação do Campo, a necessidade de aproximação entre o 
currículo pedagógico e as atividades vivenciadas pelo estudante em suas 
práticas cotidianas como lazer, cultura e trabalho redimensionam os 
itinerários curriculares, o planejamento e avaliação.

Ao longo destes anos temos questionado a pedagogia da transmissão, 
do tecnicismo, das competências, da hierarquização de papeis dentro da 
escola, do paradigma seriado que fundamentaram a escola moderna, 
desconstruindo a ideia de neutralidade científica, disseminada sobre 
a produção das políticas curriculares, inclusive, na proposição para a 
heterogeneidade das classes multisseriadas e a organização da educação 
infantil do campo.

A heterogeneidade das práticas possibilitadas pelo diálogo questiona 
e aprofunda os conhecimentos existentes e geram novos conhecimentos. 
Tal contexto faz repensar os currículos das escolas de uma forma mais 
democrática, participativa, aberta para o diálogo com diferentes sujeitos seja 
com o eixo temático, com o tema gerador, com os complexos de estudos, 
os projetos didáticos, com a alternância, a auto-organização estudantil e a 
participação das famílias e dos movimentos sociais na escola.

O Movimento da Educação do Campo encontra-se desafiado neste 
momento a travar um debate sobre o que representa a BNCC para as escolas 
no campo brasileiro e, principalmente, o que acarreta para o trabalho 
docente do campo, a formação dos/as professores/as. Qual a visão de poder 
e de conhecimento que envolve esta proposta? O que isto acarreta para os 
itinerários curriculares que temos construído na Educação do Campo?
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Outro desafio para o Movimento da Educação do Campo é como 
estreitar os laços com o Movimento da Agroecologia, como referencial 
de luta, de ciência e de  metodologia na produção da vida, na produção 
de alimentos, no fortalecimento da sustentabilidade da agricultura 
familiar camponesa. A articulação das diferentes possibilidades de 
institucionalização em ações de educação agroecológica com preceitos na 
Educação do Campo parece ser a melhor estratégia a ser estabelecida para 
o fortalecimento desta relação.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

Reafirmamos, para encerrar, que as reflexões apresentadas 
neste texto estão postas para contribuir na continuidade do debate e da 
caminhada, de um paradigma que se encontra em construção, e com ações 
significativas no território campesino. Como nos relembra Paulo Freire, não 
se transforma o mundo somente com educação, mas também não se faz sem 
ela. Por isto, lutar pela escola no/do campo implica lutar pela democracia na 
sociedade, pelo acesso à terra, às águas, às florestas, pela soberania alimentar 
e convivência com os agroecossistemas. É preciso permanecer na luta por 
direitos e valorização do campo.

• Na crítica e resistência ao modelo de desenvolvimento hegemônico;
• Na defesa da democracia e dos direitos sociais; 
• Na defesa da permanência das escolas nas comunidades e 

assentamentos rurais – contra o fechamento de escolas no campo!
• Na busca da ruptura epistemológica com a ciência dominante 

fragmentadora e colonizadora das mentes e corações; 
• No fortalecimento e socialização das práticas educativas do campo; 
• Na participação ativa das crianças, jovens e adultos – estudantes 

da Educação do Campo nos debates e transformações da escola 
e universidades; 

• Na luta pela vida, pela escola pública, gratuita, laica e socialmente 
referenciada dentro e fora dela; e
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• Na centralidade da formação política de base, na vivência 
cotidiana da cosmovisão, do ethos identitário campesino e na 
resistência histórica.

Nenhum Direito a menos!
Educação é Direito, não é mercadoria!

“Não há uma liberdade perdida para sempre nem liberdade conquistada 
para sempre. A história é um dramático emaranhado de liberdade e opressões 
[...] cada época se caracteriza por suas formas de opressão e por suas lutas pela 
liberdade” (Norberto Bobbio).
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DEMOCRACIA EM RISCO  
E A EDUCAÇÃO DO CAMPO:  

O DIREITO A TER DIREITOS NAS 
EXPERIÊNCIAS DE MOBILIZAÇÃO  

DO FÓRUM PARAENSE DE  
EDUCAÇÃO DO CAMPO

Salomão Antônio Mufarrej Hage69

Este artigo explicita as principais reflexões realizadas na mesa de 
diálogos com o tema “Democracia em Risco: o Direito a ter Direitos!”, 
promovida pelo Fórum Nacional de Educação do Campo na Universidade 
de Brasília, em junho de 2018, durante o Encontro Nacional dos 20 anos da 
Educação do Campo e do PRONERA .

Integrando a Coordenação do Fórum Paraense de Educação do 
Campo, durante a minha apresentação, compartilhei um conjunto de 
informações que expressam o protagonismo do Movimento Social do 
Campo no Brasil e mais detalhadamente no Estado do Pará, em suas ações 
e demandas para afirmar a Educação enquanto Direito Humano e Social, 
entendendo-a como estratégia crucial para a transformação dos territórios 
dos povos tradicionais e camponeses em espaços de materialização da vida 
com dignidade.

Na sequência, reflito sobre a participação das Universidades Públicas 
no Movimento da Educação do Campo no Estado do Pará, ressaltando 
a experiência da Universidade Federal do Pará e, mais especificamente, 
a inserção do Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação do Campo na 
Amazônia (GEPERUAZ), como um coletivo de pesquisa e militância em 
Educação com os povos tradicionais e camponeses da Amazônia.

69 Doutor em Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), professor 
do Instituto de Ciências da Educação da Universidade Federal do Pará, coordenador do Grupo de 
Estudos e Pesquisas em Educação do Campo na Amazônia (Geperuaz) e integra a Coordenação do 
Fórum Paraense de Educação do Campo. E-mail: salomao_hage@yahoo.com.br
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 Por fim, compartilho as experiências que o Movimento de 
Educação do Campo no Estado do Pará tem acumulado com suas ações 
de enfrentamento ao fechamento de escolas do campo e a criação do Disk 
Denúncia; experiências essas que têm se ampliado e fortalecido por meio da 
articulação do Fórum Paraense de Educação do Campo com o Ministério 
Público Estadual e outras entidades defensoras de direitos humanos.

As articulações do FPEC são explicitadas no texto, a partir das 
principais ações, realizações e conquistas obtidas neste processo, como: o 
Seminário EDUPESq Amazônia - 2017: Educação e Pesquisa com os Povos 
da Amazônia”; o I Seminário de Combate ao Fechamento de Escolas do 
Campo; o Manifesto de Combate ao Sistema Educacional Interativo (SEI); 
e a Inclusão no Concurso Público da Secretaria de Educação do Estado do 
Pará de vagas para os egressos da Licenciatura em Educação do Campo.

Espero que essas experiências compartilhadas possam contribuir 
para fortalecer os nossos enfrentamentos a onda conservadora mercantil, 
ruralista, religiosa e paramilitar que vem desmontando as políticas e os 
direitos conquistados pelas classes trabalhadoras e povos tradicionais 
e camponeses, e criminalizando as lideranças dos movimentos sociais 
defensores desses direitos. E, ao mesmo tempo, alentem as nossas esperanças 
de construir uma sociedade socialista, sem opressão, exploração e exclusão 
dos seres humanos.

Temos uma utopia: A construção de um continente sem fronteiras, 
a Abya-Yala, terra de muitos povos, iguais em direitos e solidários entre 
si. Uma terra livre de toda opressão e exploração (Carta de Santarém -  
V Fórum Social Pan-Amazônico, 2009).

O PROTAGONISMO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS DO  
CAMPO NO BRASIL, NO ESTADO DO PARÁ E A  
AFIRMAÇÃO DO DIREITO À EDUCAÇÃO

Desde o final da década de 1990, os movimentos sociais e sindicais 
do campo protagonizam um amplo processo de mobilização, articulando 
as lutas pelo direito a terra, à educação, para transformar os territórios 
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do campo em lugares de garantia e efetivação de direitos, construindo o 
Movimento de Educação do Campo.

Desde sua criação, o Movimento tem a participação de universidades, 
organizações da sociedade civil, órgãos do poder público e instituições 
internacionais, compartilhando princípios, valores e concepções político-
pedagógicas e se articulando para reivindicar políticas públicas vinculadas aos 
interesses dos povos do campo, entendidos como: camponeses; assalariados 
rurais; assentados; quilombolas; extrativistas; ribeirinhos; pescadores, e os 
demais grupos que produzem suas condições materiais de existência a partir 
das diferentes expressões de trabalho nos territórios rurais (BRASIL, 2002). 

A primeira e a segunda Conferência Nacional de Educação do 
Campo, ocorridas em 1998 e 2004 em Luziânia-Goiás, são marcos 
históricos do Movimento da Educação do Campo na luta por afirmarem 
a Educação do Campo como política pública; demandando a presença dos 
órgãos públicos responsáveis pela educação no reconhecimento da dívida 
social, cultural e educativa que têm com os sujeitos que vivem no campo 
e na floresta; e das especificidades desses povos e de suas formas de viver e 
de ser, de formar-se, socializar-se, aprender, de produzir e relacionar-se com 
o conhecimento, com as ciências e as tecnologias, com os valores e com a 
cultura (II CNEC, 2004). 

A necessidade de afirmar a autonomia no debate com o poder 
público levou os movimentos e organizações sociais e sindicais do campo, 
universidades e institutos federais a criarem, em 2010, o Fórum Nacional 
de Educação do Campo (FONEC), visando fortalecer e consolidar essas 
mesmas políticas como estratégicas para a construção de um projeto contra-
hegemônico de campo, ao contribuir com a melhoria da educação no meio 
rural e superação do processo histórico de desigualdade educacional a que 
estão submetidas suas populações, refletidas nos dados educacionais e de 
políticas públicas inadequadas ou ausentes (FONEC, 2010, p. 1).

Em junho de 2018, o Movimento da Educação do Campo realizou na 
UnB em Brasília, um Encontro com a participação de mais de 1.200 pessoas:
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Camponesas e camponeses, educadoras e educadores da 
Educação Infantil, das escolas de Educação Básica, da 
Educação de Jovens e Adultos, dos Institutos Federais, 
dos Centros Familiares de Formação por Alternância, das 
Universidades, estudantes da Educação do Campo, gestoras 
e gestores no âmbito público, dos Movimentos Sociais 
Populares e Sindicais... Para celebrar os 20 anos da Educação 
do Campo e do PRONERA, demarcando o atual momento 
político pelo qual passa o País, seus efeitos sobre os direitos 
das/os trabalhadoras/es, especialmente sobre a educação do 
povo do campo, das águas e das florestas e apresentar seus 
compromissos e sua agenda de lutas (FONEC, 2018, p. 1). 

 Este encontro constituiu-se num espaço de

Afirmação do protagonismo dos Movimentos Sociais 
Populares e Sindicais do campo na construção de um 
imenso patrimônio de práticas educativas, que não pode 
mais ser apagado, porque fincou raízes dentro de nós...  
E, fundamentalmente, de reconhecimento de que a luta 
pela Educação do Campo, pública, gratuita, de qualidade 
e socialmente referenciada deve estar comprometida com a 
defesa da democracia e com a construção de uma sociedade 
igualitária, sem exploração do trabalho e da natureza, 
baseada na Reforma Agrária e Reforma Hídrica, com um 
projeto popular de agricultura, pesca artesanal, extrativista 
vegetal, gestão das águas, saúde e cultura para todas/os as/os 
trabalhadoras/es do nosso país (Ibid., 2018, p. 2-3).

 Na Amazônia Paraense, como parte desta mesma dinâmica, os 
movimentos sociais dos povos que vivem do trabalho no campo – agricultura 
familiar, pesca artesanal e extrativismo - estão demarcando o seu espaço 
político para impactar na estrutura agrária local, questionando o uso do 
território e dos recursos naturais de forma predatória, e reivindicando o 
reconhecimento de seus modos próprios de produzir a existência e de se 
relacionar com a natureza.

Esses coletivos estão construindo e fortalecendo o Movimento 
Paraense de Educação do Campo, que tem no Fórum Paraense de Educação 
do Campo (FPEC) sua expressão mais significativa de organização e 
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mobilização pela construção de um projeto popular de educação, de 
desenvolvimento e de sociedade. O FPEC, desde 2003, reúne movimentos 
sociais e sindicais, entidades da sociedade civil, universidades e instituições 
governamentais que, compartilhando princípios, buscam implementar 
e fortalecer políticas públicas, estratégias e experiências de Educação do 
Campo e desenvolvimento rural com qualidade social para as populações 
do campo (FPEC, 2004).

A necessidade de atuação em todo o território paraense tem motivado 
os atores que integram o Fórum Estadual na criação de Fóruns nas regiões 
de integração do Estado do Pará, aproximando o processo de mobilização 
e organização dos diferentes coletivos, instituições e povos do campo do 
espaço local, de modo a fortalecer sua incidência nos territórios do campo. 
Na atualidade, temos oito Fóruns Regionais criados e em atuação, conforme 
as demandas que se apresentam nas regiões. São eles:

• Fórum de Educação do Campo do Nordeste Paraense; 
• Fórum de Educação do Campo, das Águas e da Floresta da Região 

Tocantina;
• Fórum de Educação do Campo do Sul e Sudeste do Pará;
• Fórum de Educação do Campo da Tocantina II;
• Fórum de Educação do Campo da Transamazônica e Xingu; 
• Fórum de Educação do Campo do Baixo Amazonas; 
• Fórum de Educação do Campo da Região Metropolitana; 
• Fórum de Educação do Campo do Marajó. 

A participação de um conjunto ampliado e diversificado de sujeitos 
que integram e representam movimentos sociais, organizações sindicais, 
instituições governamentais e não governamentais, redes públicas de ensino 
e universidades na constituição do FPEC implica considerar a complexidade 
que configura o Movimento de Educação do Campo, suas afinidades e 
particularidades em termos de natureza, agenda, identidade, ideologia, 
campo de atuação e participação no movimento, ao assumir-se como:

- Propositivo, ao compartilhar e produzir saberes, conhecimentos, 
experiências e tecnologias sintonizados com a realidade e diversidade dos 
sujeitos do campo;
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- Reivindicativo, ao mobilizar os sujeitos para demandar do Estado 
ações de gestão para o coletivo, para atender as necessidades das classes 
trabalhadoras do campo;

- Epistemológico, ao contribuir com a produção de referências 
conceituais alternativas à perspectiva de conceber a educação rural como 
referência de políticas e práticas construídas para os sujeitos e territórios 
rurais, excluindo o protagonismo dos sujeitos do campo nos processos de 
construção dessas referências;

- Cultural, ao empenhar-se em promover alterações no imaginário 
social brasileiro, que ainda insiste em apresentar os sujeitos do campo como 
atrasados, sem cultura e sem futuro, desconhecendo o potencial criativo e 
inovador dos povos camponeses e tradicionais e suas contribuições para a 
sustentabilidade da vida;

- E de Controle Social, para acompanhar e intervir na definição e 
implementação das políticas e investimentos públicos, visando à garantia 
da universalização dos direitos humanos e sociais nos territórios do campo.

A constituição do FPEC implica, portanto, considerar as tensões 
e contradições, conflitos e convergências, dissensos e consensos que 
emergem nas ações protagonizadas pelos coletivos que o integram, com 
suas particularidades, concepções e intencionalidades. Isso forma uma 
sinergia, que fortalece seu caráter propositivo e alarga os projetos dos 
sujeitos, tornando mais abrangentes os processos de inclusão social, uma 
vez que não se restringem às conquistas socioeconômicas apenas, incluindo 
demandas por direitos de participação política e pelo reconhecimento da 
diversidade cultural, gerando redes de colaboração solidária de dimensões 
locais, regionais e internacionais que fortalecem a democracia em todas as 
esferas (WARREN, 2006).

Nesse momento de hegemonia dos processos de mercantilização 
da vida e da educação na sociedade e, especificamente, nos territórios do 
campo, por meio das parcerias público-privadas como referência para as 
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articulações entre instituições, entidades, órgãos governamentais e não-
governamentais, as experiências do Movimento de Educação do Campo 
têm se efetivado no território da contra-hegemonia, afirmando a relação 
público-público como central para o fortalecimento da esfera pública e para 
o confronto com o projeto dominante de educação e de desenvolvimento do 
campo e da sociedade, defendido pelo agro/hidro e mineral negócio.

A PARTICIPAÇÃO DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS NO 
MOVIMENTO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO NO PARÁ

O Movimento da Educação do Campo no Estado do Pará, desde 
sua criação, tem contado com a participação dos professores e estudantes 
das Universidades Públicas, num processo que fortalece a mobilização e 
o engajamento dos sujeitos nas lutas junto ao poder público; e amplia a 
produção do conhecimento sobre a Educação e a Escola do Campo, e sobre 
os povos tradicionais e camponeses, seus territórios e territorialidades. O 
processo também incide no interior das universidades e vai provocando 
mudanças na sua dinâmica e cotidiano, com a ocupação dos sujeitos do 
campo, demarcando seu espaço nas ações acadêmicas.

Entre as universidades que integram o Movimento no Estado, a 
Universidade Federal do Pará tem assumido um papel relevante, ao mediar 
a articulação entre o governo federal, especialmente por meio do INCRA 
e do MEC/SECADI, com os governos estadual e municipais e com os 
movimentos sociais e sindicais do campo, ampliando a oferta de políticas 
e programas educacionais, conquistados por meio da pressão junto ao 
Estado, para assegurar o direito à Educação dos sujeitos do Campo. Os 
programas apresentados a seguir são resultantes do processo de mobilização 
em discussão:

• Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária 
(PRONERA) –  oferece educação escolar aos jovens e adultos 
das famílias beneficiárias dos projetos de assentamento criados ou 
reconhecidos pelo INCRA, em todos os níveis de ensino.
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• PROJOVEM Campo - Saberes da Terra – oferece escolarização 
aos agricultores de 18 a 29 anos que não concluíram o Ensino 
Fundamental.

• Programa de Apoio à Formação Superior em Licenciatura em 
Educação no Campo (PROCAMPO) – oferece cursos regulares 
de Licenciatura em Educação do Campo nas IES públicas de 
todo o país, voltados à formação de educadores dos anos finais do 
Ensino Fundamental e do Ensino Médio nas escolas rurais.

• Programa Nacional de Educação do Campo (PRONACAMPO) 
– constitui-se no conjunto de ações articuladas com o objetivo 
de apoiar técnica e financeiramente os Estados, Distrito Federal 
e Municípios na implementação da política de Educação do 
Campo, visando ampliar o acesso e a qualificação da oferta da 
educação básica e superior aos sujeitos do campo.

A oferta desses programas tem mobilizado um conjunto ampliado 
de professores e estudantes das universidades públicas em todo o país e, 
particularmente no Estado do Pará, fortalecendo a criação de grupos de 
pesquisa engajados com o Movimento da Educação do Campo.

Entre os grupos que contribuem para o fortalecimento do Fórum 
Paraense de Educação do Campo, temos o Grupo de Estudos e Pesquisas 
em Educação do Campo  (GEPERUAZ), vinculado ao Instituto de Ciências 
da Educação da UFPA e cadastrado no Diretório de Grupos de Pesquisa do 
CNPq, com a seguinte descrição:

O GEPERUAZ objetiva realizar estudos e produzir 
conhecimentos sobre a realidade da Educação Básica e Superior 
nas multiterritorialidades da Amazônia cuja centralidade 
foca o trabalho nas suas diversas formas e organizações - 
ribeirinhos e pescadores, assentados, indígenas, quilombolas 
e extrativistas. Configura-se num coletivo de formação de 
pesquisadores / educadores / militantes, comprometidos 
com a uma concepção de educação e de ciência dialógica e 
intercultural crítica, que envolve professores e estudantes da 
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universidade, trabalhadores da educação e integrantes dos 
movimentos e organizações sociais e sindicais do campo e da 
cidade na disputa pela hegemonia de um projeto popular e 
emancipatório de sociedade, que assegure a todos os direitos 
humanos e sociais (GEPERUAZ, 2018). 

O GEPERUAZ é formado por um conjunto ampliado de docentes 
e estudantes de várias instituições de ensino superior e de profissionais, que 
atuam em diferentes espaços educacionais e sociais, com formação em diversas 
áreas do conhecimento e, desde 2002, vêm participando das atividades do 
Movimento Paraense por uma Educação do Campo, integrando o Fórum 
Paraense de Educação do Campo.

Por meio da participação no Fórum, o GEPERUAZ tem contribuído 
com a realização dos Seminários Estaduais de Educação e de Juventude do 
Campo, dos Encontros Estaduais, Nacionais e Internacionais de Pesquisa em 
Educação do Campo, como também com a criação do Portal da Educação do 
Campo do Pará http://www.educampoparaense.org/site/ e da Revista Eletrônica 
Maré: memórias, imagens e saberes do Campo http://educampoparaense.
eform.net.br/revistamare/, que constituem canais de comunicação com a 
comunidade científica e a sociedade como um todo, divulgando as ações do 
Movimento da Educação do Campo no Pará e no Brasil.

A criação do grupo ocorreu com a aprovação da pesquisa “Classes 
Multisseriadas: desafios da Educação Rural no Estado do Pará/ Amazônia”, 
em 2001, para financiamento pelo CNPq. O estudo diagnosticou a realidade 
educacional do meio rural no Pará, focando as escolas multisseriadas e os 
desafios nelas enfrentados por educadores e educandos. Nesse período, as 
escolas multisseriadas eram invisibilizadas nas estatísticas educacionais 
oficiais e muito pouco inseridas na agenda educacional do poder público, 
das universidades e dos movimentos sociais.

No início de 2005 o GEPERUAZ aprovou, por meio do Edital 
Universal do CNPq, a Pesquisa “Currículo e Inovação Educacional: 
Transgredindo o Paradigma Multisseriado nas Escolas do Campo na 
Amazônia”. O estudo apresentou referências para a formulação de propostas 
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de intervenção pedagógica que se constituem como possibilidade de 
transcender à “precarização do modelo seriado urbano” que constitui o 
traço identitário dominante das escolas rurais multisseriadas.

No período de 2008 a 2010, o GEPERUAZ desenvolveu a pesquisa 
“Políticas de nucleação e transporte escolar: construindo indicadores de 
qualidade da Educação Básica nas escolas do campo da Amazônia”, com o 
apoio do CNPq e da FAPESPA. A pesquisa analisou a política de nucleação 
e polarização que vêm sendo aplicada nas escolas rurais multisseriadas, 
vinculada ao transporte escolar e seus impactos na vida e na aprendizagem 
dos estudantes e das pequenas comunidades rurais, apresentando referências 
para orientar políticas e práticas para as escolas do campo. 

No final do ano de 2011, o GEPERUAZ aprovou o projeto 
“Movimento Paraense por uma Educação do Campo e seus impactos 
na Escola Pública”, por meio do Edital Universal do CNPq. A pesquisa 
investigou os impactos do Movimento Paraense por uma Educação do 
Campo nas Redes Públicas de Ensino, diagnosticando suas contribuições 
para a escola pública, a fim de que ela garanta a universalização da Educação 
Básica aos sujeitos do campo, com qualidade socialmente referenciada e seja 
afirmativa da diversidade sociocultural e territorial da Amazônia paraense.

Essas atividades todas têm ampliado o convívio com a diversidade de 
sujeitos individuais e coletivos que vivem nos territórios do campo da Amazônia 
e contribuído para redimensionar nosso modo de pensar, sentir e agir sobre a 
Amazônia, ao oportunizar o conhecimento com mais profundidade:

• Do protagonismo dos movimentos e organizações sociais 
representativos dos povos tradicionais e camponeses, que emerge 
em meio às lutas e ações de mobilização, envolvendo seus saberes, 
tradições, histórias e especificidades culturais e territoriais; e

• Das precárias condições de vida, de trabalho, de saúde e de 
educação que os sujeitos do campo vivenciam, resultantes do 
processo histórico de negação de direitos que tem sido imposto 
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a esses povos e que os impulsiona a assumir-se enquanto sujeito 
de direitos e a elaborar e apresentar sua pauta de reivindicação de 
políticas públicas.

Por meio desta pesquisa, fomos consolidando o entendimento da 
necessidade de produção de dados e informações para qualificar o diálogo 
com as secretarias municipais e estadual de Educação, com vistas à efetivação 
do controle social sobre o atendimento dos sujeitos do campo nas várias 
etapas da Educação Básica e Superior, assim como sobre a infraestrutura das 
escolas e a formação dos educadores do campo.

Em 2014, por meio do Edital Universal do CNPq, o GEPERUAZ 
aprovou a realização da pesquisa “Educação do Campo na Amazônia 
Paraense: Territorialidades diversas e implicações para as políticas 
educacionais e para a escola pública”, com a intenção de investigar as 
territorialidades do campo da Amazônia Paraense, buscando identificar 
as implicações para a afirmação da diversidade sociocultural nas políticas 
educacionais e na escola pública. 

Os objetivos desta pesquisa previam recolher e sistematizar dados 
do Censo Escolar produzidos pelo MEC/INEP, com vistas a configurar 
a realidade da Educação Básica nas redes públicas de ensino estadual 
e municipais, focando nos indicadores de atendimento, qualidade e 
diversidade que configuram os territórios rurais no Pará. Entre os resultados 
da pesquisa, inclui-se a criação do Banco de Dados “Realidades e Desafios da 
Educação do Campo na Amazônia Paraense”, com informações do Estado e 
dos Municípios em 2014, disponível no Portal da Educação do Campo do 
Pará: http://www.educampoparaense.com.br/publicacao/banco-de-dados. 
Este Banco de Dados constitui uma das produções acadêmicas do Grupo de 
Estudos e Pesquisa em Educação do Campo na Amazônia (GEPERUAZ), 
desenvolvida por meio de sua participação no Fórum Paraense de Educação 
do Campo (FPEC) e no Observatório da Educação Superior do Campo 
(OBEDUC), vinculado à CAPES e também à Rede Universitas/Br por meio 
do Sub-projeto 7, que investiga sobre as políticas de expansão da educação 
superior do campo e sobre os processos contra-hegemônicos de formação 



199

dos profissionais da Educação, considerando as mudanças econômicas, 
políticas e sociais em curso, advindas da Reforma do Estado brasileiro.

O Banco reúne informações sistematizadas a partir de micro dados 
disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
(INEP) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) do ano de 
2014, nas 12 Regiões de Integração do Estado do Pará: Carajás, Araguaia, 
Baixo Amazonas, Baixo Tocantins, Lago Tucuruí, Marajó, Rio Caetés, Rio 
Capim, Rio Guamá, Rio Tapajós, Xingu e Região Metropolitana.

Ele disponibiliza informações referentes à matrícula por etapa de 
ensino da Educação Básica, juntamente com a população residente em 
cada município, com a perspectiva de acompanhar o cumprimento ou não 
das metas do Plano Nacional de Educação (PNE) Lei 13.005/2014 (em 
consonância com o Plano Estadual e os Planos Municipais de Educação), 
que define diretrizes, metas e estratégias para o atendimento da escolarização 
obrigatória. Apresenta, ainda, dados de formação e vínculo de trabalho de 
professores, e de condições de funcionamento das escolas do campo.

A intenção do GEPERUAZ é que esse Banco de Dados seja um 
instrumento de referência para estudos e pesquisas sobre a Educação 
e Emancipação dos territórios do Campo da Amazônia Paraense e 
contribuam para que:

• O direito de todas as crianças, jovens e adultos do campo ao 
acesso, permanência e conclusão na escola pública, gratuita e 
de qualidade seja garantido pelo poder público em suas várias 
esferas, a partir da materialização do Regime de Colaboração;

• As escolas no Campo e do Campo possuam infraestrutura 
adequada e sejam autorizadas para funcionar nas comunidades 
onde vivem as populações do campo; que estejam aptas para 
acessar os programas educacionais e desenvolver ações pedagógicas 
sintonizadas com a diversidade sociocultural e territorial do 
Campo na Amazônia;
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• Os educadores do campo possuam formação adequada e 
condições dignas de trabalho, envolvendo concurso público e 
plano de cargo, carreira e remuneração implementados; e

• Os Territórios do Campo, das Águas e da Floresta da Amazônia 
Paraense sejam declarados livres do analfabetismo e que 
sejam ofertados pelo poder público, programas educacionais 
que articulem os processos de escolarização com a educação 
profissional e com a vida, trabalho e culturas dos povos e 
comunidades tradicionais e camponesas.

SOBRE O FECHAMENTO DE ESCOLAS DO  
CAMPO E A CRIAÇÃO DO DISK DENÚNCIA 

Nenhuma Escola a menos...
No campo e na cidade,

Na rede estadual e municipal,
Não ao Fechamento de Escolas no Pará e no Brasil!

O Brasil fechou mais de 100 mil escolas, em 15 anos, entre os anos 
de 2000 e 2015!

O Estado do Pará fechou 5.355 escolas, nesse mesmo período: 
4.411 no campo e 944 na cidade!

Os dados do Censo Escolar do INEP revelam um total de 1.080 
escolas extintas e 1.913 escolas paralisadas no Estado do Pará, entre os 

anos de 2014-2016!

(GEPERUAZ - Censo Escolar do INEP)

Entre os dados sistematizados e incluídos no Banco de Dados, o 
fechamento de escolas no campo se destaca pelos impactos que incidem sobre 
a vida dos estudantes do campo e sobre a sustentabilidade das comunidades 
rurais, contribuindo para o fortalecimento da migração campo-cidade e 
para o enfraquecimento dessas comunidades.
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Em nosso entendimento, o fechamento de escolas no Brasil e no Pará 
evidencia a falta de compromisso dos gestores públicos com a implementação 
de políticas públicas para manter esses estabelecimentos funcionando a fim 
de garantir o direito dos sujeitos estudarem próximos as suas residências, 
conforme estabelece a legislação vigente.

Quando se fecha uma escola nas pequenas comunidades rurais, 
os estudantes são obrigados a se deslocarem horas a fio caminhando, de 
bicicleta, a cavalo, em caminhão, trator, de barco, rabeta, casco e muitos 
outros meios de transporte precários, sem segurança, acordando de 
madrugada e retornando tarde da noite, sem realizar alimentação adequada. 
Enfim, são muitas situações que acarretam na desistência dos estudos ou no 
afastamento dos estudantes do convívio familiar e comunitário.

A ex-Presidenta Dilma Rousseff, em 2014, como resultado da pressão 
dos movimentos sociais do campo, sancionou alteração na atual LDB, “para 
fazer constar a exigência de manifestação de órgão normativo do sistema 
de ensino para proceder o fechamento de escolas do campo, indígenas e 
quilombolas”, acrescentando ao artigo 28 da Lei nº 9.394/2006, o Parágrafo 
Único prevendo que 

O fechamento de escolas do campo, indígenas e quilombolas, 
será precedido de manifestação do órgão normativo do 
respectivo sistema de ensino, que considerará a justificativa 
apresentada pela Secretaria de Educação, a análise do 
diagnóstico do impacto da ação e a manifestação da 
comunidade escolar (Lei nº 12.960/ 2014).

O Estatuto da Criança e Adolescente (ECA), no Artigo 53, 
determina que crianças e adolescentes têm direito à educação, visando ao 
pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania 
e qualificação para o trabalho, assegurando-lhes: acesso à escola pública e 
gratuita próxima de sua residência (V).

Num flagrante descumprindo da legislação educacional, as 
secretarias de educação estadual e municipais justificam o fechamento das 
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escolas do campo “pelo número insuficiente de alunos para manter uma 
escola funcionando nas pequenas comunidades rurais”; e para fazer parecer 
legal essa atitude, são criadas portarias de âmbito restrito a essas secretarias, 
definindo o número mínimo de alunos para que uma escola permaneça em 
funcionamento, sem nenhum respaldo nas legislações educacionais vigentes.

Em todos os casos as escolas são fechadas, contrariando os anseios 
da comunidade local e sem a manifestação dos Conselhos Municipais ou 
Estadual de Educação, que têm assumido posição omissa em relação a essa 
problemática, apoiando as secretarias municipais no descumprimento da 
legislação educacional.

Para permitir a denúncia dessas ações, que descumprem instrumentos 
legais, o Fórum Paraense de Educação do Campo criou, em 2016, o “Disk 
Denúncia contra o fechamento das Escolas no Campo” e divulgou a existência 
do serviço aos movimentos sociais e sindicais; aos órgãos de gestão pública; 
às organizações da sociedade civil; ao poder judiciário; às universidades e às 
populações afetadas pelo fechamento da escola em suas comunidades.

O “Disk Denúncia contra o fechamento das Escolas no Campo” 
funciona na Universidade Federal do Pará - Campus Universitário de 
Castanhal - Faculdade de Pedagogia, sob a responsabilidade do PIBID 
- Pedagogia/Castanhal e recebe denúncias de qualquer pessoa que tenha 
conhecimento do fechamento de escolas, por meio do telefone (91) 99191-
7282 (Vivo e WhatsApp). 

As pessoas podem ligar de qualquer telefone para fazer a denúncia, 
e ao denunciante é garantido sigilo absoluto. Ao ligar, deve fornecer as 
seguintes informações sobre a escola que está sendo fechada: nome da 
escola; endereço completo; município; quantidade de alunos; os motivos 
apresentados pela Secretaria Municipal de Educação para fechar a escola; 
e os motivos apresentados pela comunidade contra o fechamento da 
escola. As denúncias também podem ser feitas pelo Facebook - http://
www.facebook.com/Disk-Denuncia-contra-o-Fechamento-de-Escolas-do-
Campo-1834295310173308/. Após registro da denúncia, são adotadas as 
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medidas necessárias para evitar o fechamento da escola, acionando-se o 
Ministério Público e os órgãos normativos responsáveis pela educação no 
Estado e nos municípios.

ARTICULAÇÃO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO E  
OUTRAS ENTIDADES PARA O AVANÇO DO  
MOVIMENTO E DE SUAS CONQUISTAS

O processo de mobilização protagonizado pelo Movimento Paraense 
de Educação do Campo nesses dois últimos anos vem se fortalecendo com 
a articulação, inicialmente estabelecida com o GT Agrário do Ministério 
Público, formado pelos promotores de justiça que atuam na vara agrária das 
diversas regiões do Estado do Pará, ampliando a realização de audiências 
públicas, plenárias regionais, encontros com a juventude do campo, seminários 
com os povos tradicionais e camponeses e reuniões de trabalho envolvendo 
promotores e integrantes do Fórum Paraense de Educação do Campo.

No período mais recente, temos dialogado com promotores de 
outras varas, conseguindo envolver a participação dos Centros de Apoio 
Operacional Cível, da Cidadania, da Infância e do Núcleo Agrário do 
Ministério público em discussões que envolvem a negação do direito 
à Educação dos povos tradicionais e camponeses. Outras articulações 
também têm sido estabelecidas para o fortalecimento da mobilização que 
o Fórum Paraense de Educação do Campo tem protagonizado, incluindo o 
Núcleo Estratégico de Direitos Humanos da Defensoria Pública, a Ordem 
dos Advogados do Brasil, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB) e a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do 
Estado do Pará.

Como resultado, temos fortalecido os Fóruns Regionais de Educação 
do Campo e territorializado o Movimento nas diversas regiões do Estado 
do Pará, realizando inúmeras planárias para socializar as informações 
reunidas no Banco de Dados, procurando refletir sobre a realidade da 
Educação do Campo em cada município. A presença dos Promotores de 
Justiça e defensores públicos nessas plenárias tem nos motivado a apresentar 
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formalmente as irregularidades que constatamos em nossos estudos para a 
efetivação das políticas públicas de educação nos territórios rurais.

Apresentamos, a seguir, as principais atividades que temos realizado 
no Estado do Pará, protagonizadas pelo Fórum Paraense de Educação do 
Campo, por meio de suas articulações com os diversos coletivos, instituições, 
movimentos, entidades, organizações e universidades que o integram.

“SEMINÁRIO EDUPESQAMAZÔNIA - 2017:  
EDUCAÇÃO E PESQUISA COM OS POVOS DA AMAZÔNIA”

O EDUPESqAmazônia – 2017 foi realizado em dezembro de 2017, 
por ocasião das comemorações dos 15 anos do Grupo de Estudos e Pesquisa 
em Educação do Campo na Amazônia (GEPERUAZ). Ele constituiu-
se num espaço de articulação de pesquisadores, discentes de graduação e 
pós-graduação, educadores e gestores de instituições públicas e privadas 
de ensino, representantes de organizações sociais governamentais e não 
governamentais com coletivos e movimentos sociais e sindicais dos povos 
tradicionais e camponeses da Amazônia, para compartilhar/dialogar sobre 
as produções acadêmicas e experiências formativas construídas a partir 
dos desafios e demandas que configuram a realidade e diversidade socio-
cultural-produtiva-educacional e territorial desses povos.

No Seminário, discutiu-se a importância de construir uma aliança 
entre as universidades, o poder público e os movimentos sociais para assegurar 
o Direito à Terra, às Águas e à Floresta dos povos tradicionais e camponeses da 
Amazônia Paraense, entendendo que a garantia do direito ao conhecimento, 
à educação/escolarização e à vida com dignidade é estratégica nesse processo.

Buscou-se consolidar a Rede de Pesquisa comprometida com 
a Educação dos Povos Tradicionais e Camponeses, considerando sua 
sociodiversidade: indígenas, quilombolas, ribeirinhos/pescadores, 
extrativistas e assentados/acampados, para produzir conhecimentos e 
tecnologias que atendam suas demandas em termos sociais, produtivos, 
territoriais, culturais e educacionais, ampliando as articulações 
interinstitucionais e construindo agenda comum de pesquisa e intervenção.
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O Seminário também objetivou o fortalecimento dos grupos, 
núcleos e linhas de pesquisa envolvidas com a educação, territorialização 
e sustentabilidade desses povos, entendendo que a visibilidade dos estudos 
e investigações nesse campo de produção de conhecimento, assim como 
a ampliação da pesquisa nas universidades sobre a questão agrária, saúde, 
agroecologia, cooperativismo e movimentos sociais... podem incidir 
na implementação de políticas e ações que disseminem uma nova base 
conceitual sobre os povos tradicionais e camponeses, seus territórios e 
processos educativos.

O EDUPESqAmazônia – 2017 contribuiu para o fortalecimento do 
Movimento de Educação do Campo no Pará, ao primar pela interlocução ou 
dialogicidade entre conhecimentos científicos e saberes tradicionais, como 
referência para a superação de preconceitos, privilégios e relações de poder 
existentes; e apostar no processo de mobilizar instituições, organizações e 
movimentos sociais, universidades e poder público, como estratégico para a 
efetivação de políticas públicas e práticas educativas que garantam o direito 
à Educação, ao Território e à Vida com dignidade  dos povos tradicionais e 
camponeses da Amazônia Paraense.

I SEMINÁRIO DE COMBATE AO FECHAMENTO  
DE ESCOLAS DO CAMPO 

O Seminário de Combate ao Fechamento de Escolas no Campo 
realizou-se no Campus de Castanhal da UFPA, em janeiro de 2018, reunindo 
em torno de 650 pessoas de diversos municípios paraenses, representantes de 
71 entidades, instituições, grupos e coletivos envolvidos com a Educação do 
Campo no Estado do Pará, entre os quais destacamos: a reitoria da UFPA e 
da UNIFESSPA, CAO Cidadania e Núcleo Agrário do Ministério Público 
Estadual, Núcleo Estratégico de Direitos Humanos da Defensoria Pública, 
Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado do 
Pará, Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Pará, União dos Dirigentes 
Municipais de Educação, Secretaria de Estado de Educação do Pará, 
Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Agricultura, Movimento 
dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra, Associação Brasileira de Agroecologia 
e a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e 
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Inclusão do Ministério da Educação, que constituíram a mesa dos trabalhos 
ou encaminharam vídeos manifestando apoio ao Seminário.

Este Seminário integrou a agenda de lutas da Educação do Campo 
do ano de 2018, deliberada na Reunião Ampliada do Fórum Nacional de 
Educação do Campo, ocorrida em setembro/2017, em Brasília. Ele se realizou 
no mês de janeiro, considerando ser um momento propício para debater o 
fechamento de escolas no campo, uma vez que no início do ano as secretarias 
de educação tomam suas decisões quanto à permanência, fechamento ou 
abertura de turmas, lotação dos professores e matrículas dos estudantes.

O Seminário reuniu um conjunto ampliado de sujeitos e coletivos 
para fortalecer as ações de combate ao fechamento de escolas e de 
construção de escolas no campo, convocando ao debate os gestores estaduais 
e municipais de educação e recolhendo denúncias, críticas e sugestões para o 
cumprimento da legislação educacional vigente.

Durante o Seminário foi apresentado o resultado de um estudo 
detalhado sobre os dados do Censo Escolar do INEP nos anos de 2014, 
2015 e 2016. Estes dados mostraram que, após ser sancionada a Lei nº 
12.960/2014, que regulamenta as ações de fechamento das escolas do 
campo, indígenas e quilombolas, as escolas no campo continuam sendo 
fechadas, sem atender aos dispositivos legais vigentes, revelando um total de 
1.080 escolas extintas e 1.913 escolas paralisadas no Estado do Pará.

O Caderno de Instruções do Censo Escolar 2017 (p. 12) esclarece 
no item 1 a Situação de Funcionamento das Escolas, indicando que a Escola 
Paralisada “está com as atividades escolares temporariamente suspensas” e a 
Escola Extinta “está com as atividades escolares definitivamente encerradas”. 
As escolas públicas são consideradas extintas por meio do ato de extinção 
emitido pela secretaria de educação (INEP, 2017).
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MANIFESTO DE COMBATE AO SISTEMA  
EDUCACIONAL INTERATIVO (SEI)

Os docentes e discentes do Sistema Modular de Ensino (SOME), 
articulados ao Fórum Paraense e aos Fóruns Regionais de Educação do 
Campo, ao Movimento em Defesa da Educação de Jovens e Adultos do 
Estado do Pará e ao Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública 
do Estado do Pará (SINTEPP), promoveram o Manifesto de Combate ao 
Sistema Educacional Interativo no dia 20 de abril de 2018, no Município de 
Abaetetuba, com o objetivo de comprometer os gestores públicos estaduais e 
municipais com a garantia e universalização do Direito à Educação Pública 
que afirma a Diversidade Sociocultural e Territorial da Amazônia e a Secretaria 
de Estado de Educação, especificamente, com a oferta do Ensino Médio, com 
professores para regência das aulas nas próprias comunidades rurais.

O Manifesto ocorreu em virtude da Secretaria Estadual de Educação 
com o apoio do Conselho Estadual de Educação, descumprindo a legislação 
voltada para a educação dos povos tradicionais e camponeses, e sem 
estabelecer qualquer diálogo com a comunidade acadêmica, educacional 
e com os movimentos sociais representativos desses povos, estar ofertando 
Programas como o Mundiar e o Sistema Educacional Interativo. Estes são 
expressões da parceria público-privada, como estratégia de implementação 
das políticas educacionais que se limitam a realizar correção de fluxo e 
aumento dos índices educacionais, visando alterar as estatísticas, sem 
modificar de fato a realidade da educação ofertada pelos sistemas de ensino.

A SEDUC-Pará, em parceria com o BID, com o referendum do 
Conselho Estadual de Educação aprovou o Plano de implementação do 
Ensino Médio Presencial com Mediação Tecnológica denominado Sistema 
Educacional Interativo (SEI) e, em convênio com as Secretarias Municipais 
de Educação, estabeleceu a meta de implantar o SEI nos 145 municípios 
em 2018, com a oferta de vagas para 17.000 alunos somente neste ano. 
Entretanto, a aprovação deste Plano gerou grande insatisfação e reações por 
parte dos docentes do Sistema Modular de Ensino (SOME), do Sindicato 
dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Educação Pública (SINTTEPP), 
do Fórum Paraense e dos Fóruns Regionais de Educação do Campo, do 
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Movimento em Defesa da Educação de Jovens e Adultos do Estado do Pará 
e do Ministério Público Estadual.

Os docentes e discentes do Sistema Modular de Ensino e o Sindicato 
dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Educação Pública do Estado do Pará 
realizaram intensa mobilização nas comunidades rurais para pressionar as 
Secretarias Municipais de Educação a não aderir ao SEI. E nos municípios 
que havia celebrado o convênio para implantação do SEI, a pressão se deu 
pela ruptura dos convênios estabelecidos para este fim.

O Fórum Paraense e os Fóruns Regionais de Educação do Campo 
e o Movimento em Defesa da Educação de Jovens e Adultos do Estado 
do Pará realizaram plenárias e manifestações contrárias à Implantação do 
SEI denunciado: o irrisório atendimento do Ensino Médio no campo no 
Estado do Pará, que não atinge 10% dos jovens na faixa etária definida 
pela legislação; a precarização da infraestrutura de atendimento à Educação 
Básica nos territórios rurais, especialmente no Ensino Médio com a oferta 
do Sistema Modular de Ensino; e a aprovação do Plano de Aprovação do 
SEI sem diálogo com a comunidade acadêmica e com os povos tradicionais e 
camponeses, negligenciando todas as legislações educacionais vigentes, que 
pautam a Educação do Campo e a diversidade como referência fundante de 
configuração dos territórios rurais e da sociedade como um todo.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou Ação Civil 
Pública solicitando a suspensão da oferta do Ensino Médio pelo Sistema 
Educacional Interativo e assegurando a oferta do Ensino Médio, com 
professores para regência das aulas nas comunidades rurais. A Ação Civil 
Pública foi julgada, tendo o despacho do juiz deferido pela: 1) Manutenção 
da execução da proposta apresentada nos 7 municípios, em 19 salas de 
aula, onde já está funcionando o SEI, suspendendo a expansão para outras 
comunidades; 2) Aplicação nelas dos termos da PNEC e Resolução 169 
OIT, realizando consulta prévia, livre e informada; e 3) Definição de prazo 
para avaliação dessa experiência onde for admitido pelas populações-alvo 
(MPEP, 2018).
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INCLUSÃO NO CONCURSO PÚBLICO DA SECRETARIA  
DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ DE VAGAS  
PARA OS EGRESSOS DA LICENCIATURA  
EM EDUCAÇÃO DO CAMPO

A Secretaria de Estado de Administração – SEAD, gestora política 
de recursos humanos do Estado do Pará, atendendo a demanda da Secretaria 
de Estado de Educação, por meio do Edital n. 1/2018-SEAD, tornou 
pública em março de 2018 a realização do concurso para os cargos efetivos 
da carreira do Magistério da Educação Básica da rede pública de ensino, 
ofertando 2.112 cargos de professor para as diversas disciplinas, pressionada 
pela ação de execução de Termo de Ajustamento de Conduta firmado pelo 
Ministério Público Estadual com o Estado do Pará, autos n. 0104664-
66.2015.8,14.0301, fortalecendo o entendimento da regra constitucional de 
ingresso no serviço público.

Entretanto, o referido Edital estabeleceu como requisito de 
escolaridade mínima dos cargos, somente o curso de graduação em 
licenciatura plena das disciplinas específicas: Artes, Biologia, Educação 
Física, Filosofia, Física, Geografia, História, Inglês, Português e Matemática; 
excluindo os profissionais egressos do Curso de Licenciatura em Educação 
do Campo, que com a criação do Programa de Apoio a Formação Superior 
em Licenciatura em Educação do Campo – Procampo, passaram a ser 
habilitados pelo Ministério de Educação para o exercício do Magistério nos 
anos finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio.

No Estado do Pará, o Curso de Licenciatura em Educação do 
Campo foi ofertado em 2008 e 2009 pelo Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Pará nos campi de Abaetetuba, Altamira, Bragança, 
Castanhal, Conceição do Araguaia, Tucuruí, Marabá, Redenção, Tomé-
Açu, Portel, São Sebastião da Boa Vista e Santarém. E desde 2009, vem 
sendo ofertado pela Universidade Federal do Pará no Campus Universitário 
de Abaetetuba; em 2010 pela Universidade Federal do Sul e Sudeste do 
Pará (ainda enquanto Campus de Marabá da UFPA e atualmente como 
UNIFESSPA); e desde 2014, pelos Campi de Altamira e Cametá da UFPA. 
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Essa realidade evidencia a existência de egressos e estudantes do Curso de 
Licenciatura em Educação do Campo em todo estado.

O curso habilita os educadores para atuar como docente em 
disciplinas que se articulam em áreas de conhecimentos, assumindo o 
exercício e a busca da interdisciplinaridade como princípio para a formação 
dos educandos. As áreas específicas de formação são:

• Ciências Humanas e Sociais - habilita o docente a ministrar 
as disciplinas de Geografia, História e Estudos Amazônicos 
no Ensino Fundamental e Geografia, História e Sociologia no 
Ensino Médio;

• Ciências Agrárias e da Natureza – habilita o docente a 
ministrar as disciplinas Ciências ou Ciências Naturais no Ensino 
Fundamental e Química, Física e Biologia no Ensino Médio, 
além de atuar nos espaços educativos populares e comunitários;

• Ciências Naturais - habilita o docente a ministrar as disciplinas 
de Ciências Naturais no Ensino Fundamental e Química, Física 
e Biologia no Ensino Médio;

• Letras, Linguagens e códigos - habilita o docente a ministrar 
as disciplinas de Língua Portuguesa, Redação e Literaturas 
Portuguesa e Brasileira para o Ensino Fundamental e Médio;

• Matemática - habilita o Educador a ministrar a disciplina de 
Matemática no Ensino Fundamental e no Ensino Médio. (UFPA 
& UNIFESPA, 2018).

 A habilitação de docentes por área de conhecimento tem como um 
dos seus objetivos ampliar as possibilidades de oferta da educação básica 
no campo especialmente no que diz respeito ao ensino médio, articulando 
estratégias que maximizem a possibilidade das crianças, jovens e adultos do 
campo estudarem em suas localidades de origem e afirmem a diversidade 
sociocultural e territorial dos povos tradicionais e camponeses.
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As iniciativas de diálogo com a SEDUC-Pará para inclusão de 
vagas que atendessem aos egressos da Ledoc no Concurso Público foram 
muitas, protagonizadas pelos coletivos que integram os Fóruns Regionais 
e Paraense de Educação do Campo, especialmente onde a Licenciatura 
vem sendo ofertada (na Região Tocantina, no Sul e Sudeste do Pará e 
na Transamazônica), com o apoio e participação do SINTTEPP, e com 
a interlocução de parlamentares que integram a Comissão de Educação e 
Direitos Humanos da Assembléia Legislativa do Estado do Pará e promotores 
do Ministério Público do Estado do Pará, que integram o CAO Cíveo e 
a Promotoria de Justiça de Direitos Constitucionais Fundamentais e dos 
Direitos Humanos de Belém.

A resistência da SEDUC-Pará em dialogar e alterar a configuração 
de vagas de modo a atender aos profissionais licenciados em Educação 
do Campo levou os egressos do Curso da Ledoc a encaminhar pedido 
de providências ao Ministério Público do Estado do Pará, solicitando 
intervenção para que pudessem se habilitar ao concurso público C-173-
SEAD, para os cargos de magistério da Secretaria de Estado de Educação.

O processo de Mobilização em curso resultou na concessão de 
liminar para que o Estado do Pará não indefira as inscrições dos candidatos 
egressos das LEdoCs no concurso, e em caso de aprovação e classificação 
dentro do número de vagas ofertadas, a posse no cargo, atendida a área de 
conhecimento da formação dos candidatos que congregam as disciplinas 
dos cargos de magistério lá previstos, consoante anotação apostilada ao 
diploma apresentado pelo candidato. (MPPA, 2018b).

Esse resultado, motiva o Movimento Paraense de Educação do 
Campo a continuar sua mobilização para o reconhecimento do Curso de 
Licenciatura em Educação do Campo pelos sistemas estaduais e municipais 
de Educação, o que implica: 1) Inserção do perfil do Licenciado em 
Educação do Campo na Lei Orgânica do Estado do Pará, por meio da 
Secretaria de Estado de Educação (SEDUC) e dos municípios paraenses, 
por meio das secretárias municipais de educação, para que seja garantida 
a oferta de vagas nos editais de concursos públicos realizados pela esfera 
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estadual e municipais, para professores e professoras do campo, nas áreas 
de conhecimento mencionadas anteriormente; 2) garantir também o 
reconhecimento do Curso no Plano Estadual e Municipais de Educação 
e no Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) do Estado e dos 
municípios, respectivamente. (UFPA & UNIFESPA, 2018).
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O DESENVOLVIMENTO HUMANO  
E A REALIDADE EDUCACIONAL DE ÁREAS 

RURAIS NA REGIÃO OESTE DO PARÁ - UMA 
EXPERIÊNCIA COM O PRONERA

 Lilian Braga70

- O verão chegou né Seu José?
- Parece! Mas o Ipê tá desconfiado.

- Por que seu José?
- Ele ainda não botou suas flores.

Por aqui ainda está chovendo muito.
(diálogo com José Frederico Henn)71

INTRODUÇÃO

Os marcos normativos da Educação do Campo, estabelecidos pelo 
Ministério da Educação (MEC) indicam que a Educação do Campo, 
tratada como educação rural na legislação brasileira, tem um significado que 
incorpora os espaços da floresta, da pecuária, das minas e da agricultura, 
mas os ultrapassa ao acolher em si os espaços pesqueiros, caiçaras, ribeirinhos 
e extrativistas. O campo, nesse sentido, mais do que um perímetro não-
urbano, é um campo de possibilidades que dinamizam a ligação dos seres 
humanos com a própria produção das condições da existência social e com 
as realizações da sociedade humana.

70 Especialista em Direito Municipal (UFPA). Atualmente é Promotora de Justiça do Ministério 
Público do Estado do Pará na 8ª Promotoria de Justiça de Direitos Constitucionais e Fundamentais 
e Ações Constitucionais, Defesa da Probidade Administrativa e Fazenda Pública de Santarém - 
Saúde e Educação.

71 Sabedoria do homem do campo que sabe ler os sinais dos ventos, das chuvas, do calor e da 
terra. O sr. José Frederico Henn, foi um dos primeiros assentados da Amazônia, no tempo em 
que os sulistas, trazidos para BR 163, eram os homens para uma terra sem homens. O letramento 
formal para este homem o que seria?
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Tais marcos desafiam a orientação constitucional de que a educação 
é direito de todos e dever do Estado e da família.72

São novos paradigmas para as distâncias de um país como o 
Brasil e a peculiaridade da conformação geográfica da Amazônia, que 
desafiam a todo instante as instituições públicas, as corporações privadas 
e a organização do corpo social na busca de interrelações que consigam 
compor as respostas às necessidades interdisciplinares e multifacetadas da 
população, especialmente a população do campo, que em meio as suas lutas 
pela terra e por sua necessidade de continuar existindo como camponeses 
propõem o movimento de Educação do Campo.

Nesse contexto, diante do cenário de conflitos agrários e fundiários 
vivenciados no Estado do Pará, o Ministério Público do Estado do Pará, 
constituiu um Grupo de Trabalho de Questões Agrárias e Fundiárias que 
passou de modo mais detalhado e aproximado, a tratar as demandas do 
campo que se apresentavam, entre elas: EDUCAÇÃO DO CAMPO.

Alimentação e transporte escolar estavam na pauta do dia e ainda 
a denúncia do fechamento de turmas e escolas do campo. Estas realidades 
aproximaram o Fórum Paraense de Educação do Campo ao Grupo de 
Trabalho (GT) Agrário do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA).

Constatou-se a necessidade de regionalização do Fórum de 
Educação do Campo para uma atuação mais localizada, como estratégia a 
ser articulada em conjunto com o Ministério Público.

Por meio das 7ª e 8ª Promotorias de Justiça de Santarém/PA, 
em conjunto com as instituições de ensino, especialmente o Instituto de 
Educação - ICED da Universidade Federal do Oeste do Pará, sindicatos de 
trabalhadores e trabalhadoras rurais, Casas Familiares Rurais, Pastoral social 

72 Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
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da igreja Católica e diversas organizações do movimento social, encadeou-se 
a constituição do Fórum de Educação do Campo do Baixo Amazonas.

Nos municípios do Baixo Amazonas já havia discussões para que 
houvesse cursos através da política de educação para assentados da reforma 
agrária. Estas se aprofundavam, à medida que a temática da Educação do 
Campo, pedagogia da alternância tomavam assento nas rodas de conversas 
do fórum regional da Educação do Campo, discussões que desinstalavam 
a todos pelo que já estabelece a Lei de Diretrizes e Bases da Educação em 
seu art. 4º, segundo o qual o dever do Estado com a educação escolar 
pública será efetivado mediante a garantia de: (...) IX - padrões mínimos 
de qualidade de ensino, definidos como a variedade e quantidade mínimas, 
por aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de 
ensino-aprendizagem.

A aproximação com o Programa Nacional de Educação e Reforma 
Agraria (PRONERA), patrocinado pelo Instituto Nacional de Reforma 
Agrária, representado em Santarém pela Superintendência Regional (SR) 
30, era só uma questão de oportunidade. Essa, ocorreu quando o Instituto 
de Saúde Coletiva (ISCO) da Universidade Federal Oeste do Pará (UFOPA) 
e o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Santarém 
(STTR) surgiram com a proposta de uma especialização em estratégia saúde 
da família e comunidade voltado aos profissionais do campo, sendo assim, 
esses, os protagonistas deste ensaio.

O IDH DE UMA MICRORREGIÃO:  
SANTARÉM, BELTERRA E AVEIRO

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)73 é um forte indicador 
das condições socioeconômicas de uma localidade. São utilizadas nesse 
índice três dimensões: Educação, Renda e Longevidade. Esse indicador 

73 O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) vem sendo calculado, desde 1998, 
no Brasil, pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), pela Fundação João Pinheiro 
(FJP) e pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). O IDH-M de 2010 foi 
atualizado pelos dados do Censo Demográfico de 2010 do IBGE.
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tem como pressuposto de que o bem-estar das pessoas depende de uma 
boa educação, ao qual pode ter atrelado melhor renda, e consequentemente, 
menos enfermidade, o que pode se traduzir em uma vida mais longa e 
saudável. Ele parte do pressuposto de que para se medir o avanço de uma 
população deve se considerar para além da dimensão econômica, incluindo 
outras características como: sociais, culturais e políticas que influenciam a 
qualidade da vida humana (PNUD). Indicadores de educação combinados a 
outros, como saneamento básico, renda, expectativa de vida, são importantes 
ferramentas para o planejamento de ações em um município, auxiliando no 
monitoramento do desenvolvimento social e econômico do mesmo.

Com efeito, em 2010, enquanto o IDHM das cidades brasileiras 
(0,750) se encontra na faixa de alto desenvolvimento humano, o IDHM 
rural (0,586) não conseguiu ultrapassar a faixa de baixo desenvolvimento 
humano, e os piores estão nas localidades do Norte e Nordeste do País 
(AQUINO, 2018).

O IDH em Santarém, um dos municípios mais desenvolvidos do 
oeste paraense, no ano de 2010, estava calculado em 0,691. De acordo com 
a classificação do PNUD, o município está entre as regiões ponderadas 
de médio desenvolvimento humano (IDH entre 0,5 e 0,8), ocupando a 
2161ª, sendo que em 2000 estava na 2419ª posição em relação aos outros 
municípios brasileiros. Desmembrando o índice, podemos encontrar os 
seguintes valores: Educação, 0,648; Longevidade, 0,807; e Renda, 0,632. 
Percebemos que a renda está relacionada ao valor mais baixo dos índices, 
representando, no município, o vértice mais vulnerável do cálculo.74

O município de Belterra75 está interligado a Santarém por meio da 
rodovia BR 163 - Santarém/Cuiabá. Localiza-se na região oeste do estado 
do Pará, pertencendo a mesorregião do Baixo Amazonas e à microrregião 
de Santarém. A contagem populacional realizada pelo IBGE em 2010 

74 O Brasil atingiu, pela primeira vez, de acordo com o Relatório de Desenvolvimento Humano 
2015, publicado para o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), a 79ª 
localização, ficando atrás de países como Azerbaijão.

75 Dados de Belterra segundo Censo de 2010 e Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil.
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demonstrou uma taxa de urbanização de 41,9%, demonstrando que a 
maioria da população está distribuída na área rural.76

A população com mais de 15 anos não alfabetizada em 2010 
totalizava 11,8%. Entre as pessoas de 20 anos e mais se percebe um valor 
de alfabetização de 77,9%. Em 2010 o IDH-M correspondeu a 0,588 
estando em 4444ª. Desse número, 0,478 está relacionado à Educação; 0,775 
à Longevidade; e, 0,548 à Renda. Enfatiza-se que, o primeiro e o último 
componente apresentam baixo valor, diminuindo o índice municipal e 
representando um alerta quanto à questão da renda e seus desdobramentos 
para a população.

Em 2010 o IDH de Aveiro foi avaliado em 0,541. Com esse valor, 
o município classifica-se entre os de médio desenvolvimento humano, 
entretanto, quando comparado a outros municípios brasileiros, não 
apresenta uma boa situação, ocupando a 5306 ª em 2010, sendo que em 
2000 estava na 5184ª posição. Desmembrando o índice temos: Educação, 
0,450; Longevidade, 0,748; e Renda, 0,470, representando baixíssimos 
índices de educação e renda.

Pelos dados apresentados, nesta microrregião do oeste paraense, 
podemos pressupor que as condições do IDH nas regiões rurais, 
possivelmente, são ainda de valores mais baixos. Sabemos que para melhor 
renda e longevidade há necessidade de maior qualificação educacional 
dos jovens que vivem no campo, na floresta e nas águas dessa região, pois 
sem o qual, pode se comprometer o desenvolvimento de futuras gerações, 
consequentemente, da própria Amazônia.

EDUCAÇÃO NAS ÁREAS RURAIS

Projeto de Assentamento Agroextrativista (PAE) é uma modalidade 
de assentamento destinado à populações tradicionais, para exploração 
de riquezas extrativas, por meio de atividades economicamente viáveis 
e ecologicamente sustentáveis, introduzindo a dimensão ambiental 

76 A população urbana corresponde a 6.852 pessoas; enquanto que a rural perfaz 9.466.
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às atividades agroextrativistas (BRASIL, 1996), podendo esses serem 
encontrados em quase todo o território no Oeste do Pará (Figura 1).

Tais áreas, de domínio público, são administradas pelas populações 
assentadas através de sua forma organizativa, e que recebem a concessão de 
direito real de uso da terra. Em Cartilha do Instituto Nacional de Reforma 
Agraria (INCRA) (BRASIL, 1996) que trata destes projetos encontra-se o 
Plano de Desenvolvimento (PD) para esses territórios, no qual é observada a 
necessidade de equacionamento das questões sociais como saúde, educação, 
lazer. Neste também se pontua a necessidade de infraestrutura como estrada 
para escoamento e armazenamento de mercadoria, agroindústrias (mini-
usinas, indústria caseira) entre outros, tendo como referência para ambas as 
situações o levantamento socioeconômico. Além destas categorias presentes 
na Cartilha, o PD para educação diz que deve ser sugerido às instituições 
públicas responsáveis, uma metodologia adequada à cultura extrativista, não 
coincidindo o calendário escolar com o período de produção.

A capacitação deverá ser o instrumento base para proporcionar aos 
assentados as ferramentas teóricas e práticas, que possibilitem organizar de 
forma planejada as atividades produtivas e gerenciais dos PAE’s. Esta deve ser 
direcionada para as necessidades maiores da comunidade como: organização 
social, planejamento, gerenciamento e desenvolvimento de tecnologias que 
atinjam a melhoria da produção. Entretanto o diagnóstico para tal deve eleger 
os temas principais para a capacitação, tendo sempre em consideração o papel 
importante da educação na: alfabetização de adultos e jovens, treinamento 
de professores, formação de agentes de saúde, parteiras, nutrição, medicina 
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alternativa, plantas medicinais. Esta educação deve estabelecer uma concepção 
pedagógica de capacitação, a partir do nível de conhecimento da comunidade 
até alcançar estágios mais avançados do saber.

Em 2010 ao comparar a escolaridade entre a faixa etária de 18 a 
24 anos (Tabela 1) da população urbana (61,4%) e rural (38,6%) no 
Oeste do Pará (IBGE, 2010), pode se observar que apesar desta última ser 
proporcionalmente menor, nesta se concentra o maior percentual de jovens 
com o segundo ciclo fundamental completo ou mais (72,9%).

Já no município de Santarém, ao observar as pirâmides etárias nos 
anos 2000 e 2010 (FIGURA 2), a primeira sugere uma possível migração 
destes jovens, sejam do campo ou não, possivelmente após a conclusão de 
ciclos posteriores ao ensino fundamental e médio, para outras regiões em 
busca não somente de qualificação, mas também de trabalho. Entretanto a 
segunda pirâmide (2010), já revela uma possível permanência destes jovens 
na região. Estes últimos dados possivelmente podem estar relacionados com 
a criação da UFOPA que, possivelmente, vem possibilitando a permanência 
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desta população não somente no município mas em todos aqueles de 
abrangência dessa instituição.

A situação educacional experimentada na região Oeste do Pará, 
ainda sugere um possível déficit educacional desde o ensino fundamental 
ao médio, principalmente voltado às características e necessidade dos povos 
do campo, da floresta, e das águas. Há necessidade de ser observado o que 
realmente esta mulher e homem do campo necessitam para se desenvolver 
não os afastando da terra e de suas tradições. E por fim, na formação de 
nível superior o que se vem são perguntas como: Quais graduações são 
necessárias para desenvolver a Amazônia? Quais cursos são necessários para 
que ajudem os jovens das famílias camponesas no desenvolvimento da terra? 
E as formações após as graduações que qualifiquem os trabalhadores, quais 
são realmente as necessidades desses profissionais que trabalham com as 
populações do campo da floresta e das águas?

EXPERIÊNCIA DA IMPLANTAÇÃO DE  
UM CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO 

 A região Oeste do Pará é, atualmente, foco de muitos interesses 
e muitas ações de diferentes atores nas escalas local, regional, nacional e 
global. A região possui inúmeras características que a diferencia das demais 
do país, tanto no que diz respeito a aspectos socioeconômicos e demográficos 
como ambientais e geográficos. Dentre essas particularidades, destacam-se 
a baixa densidade demográfica e distribuição desigual da população e da 
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renda, hábitos de consumo e cultura diversificados, tudo associado a uma 
gigantesca biodiversidade (RODRIGUES et al., 2007).

Vários são os problemas relacionados à região tais como a dificuldade 
de circulação de pessoas e mercadorias e uma rede de transporte deficiente, 
em decorrência do extenso território e modificações ambientais que 
comprometem a saúde e a qualidade de vida da população destes lócus.

O I Fórum de Determinantes Sociais em Saúde (DSS) do Oeste do 
Pará - promovido pelo Instituto de Saúde Coletiva (ISCO) da UFOPA e o 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agriculturas Familiares 
do município de Santarém - teve como produto final o conteúdo que ficou 
conhecido como a Carta de Santarém (SANTARÉM, 2016). Nesta pode 
ser observado que a região passa por um avanço econômico que engloba 
grandes projetos desenvolvimentistas, dentre os quais: a expansão da 
monocultura da soja; a construção de portos; e a ampliação do complexo 
hidrelétrico. Além desses, há ainda questões que parecem insolúveis como: 
saneamento básico precário; problemas sociais trazidos pela mineração;  
e conflito de variadas dimensões motivados por disputas pela terra. Foram 
essas as principais problemáticas relatadas pelos participantes do evento.

Quanto à mineração na região e seus possíveis impactos sociais e na 
saúde da população, também foram observados relatos dos participantes do 
encontro sobre “Hidrelétrica e Mineração na Amazônia: Impactos sobre os 
Territórios Indígenas e Quilombolas de Oriximiná” (ORIXIMINÁ, 2016).  

Não obstante a essa onda de crescimento econômico, a população 
local, segundo participantes dos dois eventos, continua “sem vez e sem voz” e 
os planos de desenvolvimento não atendem os anseios locais e comprometem 
questões cruciais de planejamento de políticas públicas, especialmente, 
aquelas voltadas aos interesses coletivos, como a área da saúde.

A proporção de cobertura das Estratégias Saúde da Família (ESF) nos 
municípios do Baixo Amazonas é de 55% (DATASUS, 2014): eram apenas 78 
equipes de Saúde da Família. Além disso, essa estrutura não vem significando 
impacto positivo na mudança do padrão de saúde da população. Em suma, se 
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observa que há necessidade de intervenção mais qualificada, principalmente, 
pautada nos DSS do Oeste do Pará e na implementação da Política Nacional 
de Saúde Integral das Populações da Floresta (BRASIL, 2013). Para tanto, 
faz-se necessária a qualificação de recursos humanos no âmbito da saúde que 
poderão vir a integrar os Núcleos de Apoio à Estratégia Saúde da Família, 
e com isso, auxiliar na prevenção e reabilitação alicerçada na promoção da 
saúde das Populações do Campo, Floresta e das Águas (PCFA).

Diante das razões expostas é que se propôs o curso de especialização 
voltado à Estratégia Saúde da Família (ESF) e com foco nas políticas de 
equidade em saúde as PCFA. Perante as restrições orçamentárias na saúde 
e educação previstas para os próximos anos, se faz premente a necessidade 
do aprimoramento dos profissionais desta área, principalmente, em gestão 
e organização dos serviços com fundamental entendimento do processo de 
regionalização, de acordo com as necessidades locais.

A ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE DA  
FAMÍLIA E COMUNIDADE

O curso de Especialização em Saúde da Família e Comunidade 
é o primeiro, na área de saúde, em nível de pós-graduação, ofertado pelo 
PRONERA no país. O ineditismo do projeto também se dá em âmbito 
local: é o primeiro projeto da UFOPA aprovado pelo PRONERA, assim 
como é o primeiro curso acompanhado diretamente pelo INCRA no Oeste 
do Pará. Até então, os cursos lançados pelo PRONERA na região estavam 
sob a iniciativa e responsabilidade direta do INCRA com sede em Belém 
(PA).

O curso foi construído coletivamente pelo INCRA, UFOPA e 
movimentos sociais, com apoio de instituições como o Ministério Público do 
Estado do Pará (MPPA). O termo de execução descentralizada, documento 
que oficializa a parceria, foi assinado no dia 5 de dezembro de 2017 e publicado 
no Diário Oficial da União (DOU) no dia 7 do mesmo mês.

O curso foi formado, em sua maior parte, pelo público-alvo do 
Programa Nacional em Educação da Reforma Agrária (PRONERA), que 
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são os beneficiários do Plano Nacional de Reforma Agrária (PNRA). De 
uma turma composta por 40 alunos, 70% são público da reforma agrária, 
como assentados e quilombolas, não apenas de Santarém, mas também de 
outros municípios do Oeste do Pará.

Para as demais vagas, puderam se candidatar egressos de cursos 
superiores de saúde que tenham desenvolvido estágio, pesquisa ou extensão 
nas áreas de reforma agrária e trabalhadores em Unidades Básicas de Saúde 
(UBS), vinculados à Estratégia Saúde da Família, em atendimento às 
populações do campo, da floresta e das águas.

Para todos os candidatos, havia a exigência de diploma de nível 
superior em qualquer área reconhecido pelo Ministério da Educação. Em 
linhas gerais, pela natureza dos discentes, o curso tem uma importante 
contribuição na formação crítica de profissionais que já atuam no Sistema 
Único de Saúde (SUS) e de novos que venham atuar na saúde pública e com 
o diferencial de vínculo com o território, tendo em vista que a maioria reside 
em comunidades rurais que possuem grande carência de serviços de saúde.

O curso de Especialização em Saúde da Família e Comunidade se 
insere, ainda, no contexto de um desafio maior no país, o de superar as 
disparidades no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), pauta de artigo 
no site da revista Carta Capital, com o título “O desenvolvimento humano 
que não chega ao campo”, publicado em abril de 2018 (AQUINO, 2018).

HISTÓRIA DA IMPLANTAÇÃO DO CURSO DE 
ESPECIALIZAÇÃO NO OESTE PARAENSE 

 Em janeiro de 2017, houve a aproximação do INCRA através do 
ISCO da Universidade Federal do Oeste do Pará. Este encontro no ISCO 
contou com a participação de seus diretores, docentes e técnicos, neste 
explanou-se sobre o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária 
(PRONERA) e que seu objetivo central é de fortalecer as áreas de Reforma 
Agrária enquanto espaços de vida em todas as suas dimensões: econômicas, 
sociais, educacionais, políticas e culturais.



225

Sendo, o ISCO o mais jovem entre os institutos da UFOPA, o 
mesmo até então, não apresentava um quadro de docentes suficiente para 
realizar uma graduação, pois essa demandaria um corpo de professores 
não existente naquele momento. Assim, ficou decidido nesse encontro que 
o ISCO apresentaria um Projeto Político Pedagógico para um curso de 
Especialização em Saúde da Família e Comunidade com ênfase nas Políticas 
de Saúde Integral das populações do Campo, das Florestas e das Águas.

A partir dessa decisão iniciou-se o trabalho de estudar o manual do 
PRONERA e de vários projetos que apresentavam como foco a Educação 
no Campo como eixo norteador, pois essa apresenta especificidades 
metodológicas como os tempos, escola e comunidade, especificidades essas 
não comum ao meio acadêmico.

Dentre os princípios da Educação do Campo há aquele que norteou 
todo o processo de construção do projeto de especialização, o “Controle 
Social da Educação”. No manual pode ser observado que esse princípio 
deve estar pautado na efetiva participação social da comunidade e dos 
movimentos sociais.

Diante do direcionamento desse princípio, deu-se o início as 
discussões do projeto com a comunidade civil organizada. Em janeiro de 
2017 ocorreu a primeira reunião para apresentar a proposta de se realizar 
um projeto na saúde voltado para as populações do campo. Na reunião 
encontrava-se presentes: Ministério Público Estadual através da Promotoria 
de Justiça Agrária e a Promotoria da Educação e Saúde; Vice-diretor 
e Administradora do ISCO; Presidente e Delegado do Sindicato dos 
Trabalhadores e Trabalhadoras Rural (STTR) de Santarém; Vice-presidente 
do Conselho Municipal de Saúde de Santarém. Após esse momento muitas 
outras reuniões ampliadas se sucederam junto a Organizações Sociais, 
Representantes de Quilombolas, Prefeituras do Oeste Paraense, Reitora e 
Pró-reitores e Diretores da UFOPA, STTR e INCRA.

Importante salientar em todo esse processo a ampla articulação com 
todas essas organizações que criaram um movimento que impulsionou uma 
onda de muita energia para construção do Projeto Político Pedagógico. A 
participação da promotoria de educação e saúde foi de extrema relevância 
nos momentos cruciais em que se exigia do poder público a materialização 
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do direito à população do campo. Por outro lado, há de se destacar, que 
pensar em Educação no Campo no seio da Amazônia não se trata de uma 
tarefa simples, pois muitos foram e são os percalços.

Diferentemente de outras regiões rurais do país, muitas das estradas 
no oeste paraense são os rios. Há muitas populações que se encontram nas 
regiões de várzea, ribeirinha, assentamentos e quilombos, cada qual com 
suas especificidades social, cultural e econômica.

A experiência até esse momento vem demonstrando que Educação 
do Campo na região amazônica somente é possível com forte articulação 
com suas principais lideranças sociais, pois são elas as responsáveis pela 
conexão junto as populações que se encontram distantes dos centros e sem 
acesso aos meios de comunicação.

Importante salientar quando foi lançado o primeiro edital de 
convocação para inscrição no curso, houve apenas quatro pessoas de 
assentamento que se inscreveram para a especialização. Após intensas 
reflexões, dentre essas, questionamentos como: há público em nossa 
região para realizar essa especialização? Será que não deveríamos começar 
com a graduação e depois ofertar especialização? Os pensamentos e 
questionamentos realizados pela equipe de coordenadores da especialização, 
INCRA, Ministério Público e Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras 
Rurais de Santarém levou a decisão de reapresentação do edital. Entretanto, 
com uma diferença nesse momento, decidiu-se que sairíamos ao encontro 
das lideranças dos movimentos sociais dessas regiões, e também, nos 
reuniríamos com prefeitos e secretários na intenção de apresentar a proposta. 
Assim, de quatro assentados inscritos na primeira fase, atingiu-se no segundo 
momento oitenta e um inscritos, somado aos não assentados, se atingiu um 
total de cento e trinta inscritos.

O OLHAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

Dar cumprimento ao preceito constitucional da participação e 
controle popular foi o propósito do ISCO ao trazer a lume a demanda 
do curso de especialização eis que não há um protocolo para que este 
fundamento se estabeleça.
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Havia necessidade de compreender em que o Ministério Público 
contribuiria para a efetividade de um direito que se construía em perspectiva, 
uma vez que cuidavam de um projeto de curso

A Carta de Brasília77 já prelecionava a atuação do Promotor de Justiça 
tendo por fundamento o princípio da transformação social, consagrado no 
art. 3º da CR/1988, viga mestra da concepção de Estado Democrático de 
Direito. Tal concepção deve orientar as instituições de acesso à Justiça, como 
o Ministério Público, principalmente no plano da proteção e da efetivação 
dos direitos e das garantias constitucionais fundamentais.

Exatamente no recorte do acompanhamento da discussão e execução 
da política pública de educação para o campo foi que se pautou a intervenção 
ministerial. As reuniões ocorrem na sua maioria no Ministério Público 
em Santarém/PA e como resultado das reflexões sobre como deveriam 
se dar a participação e controle sociais, implementou-se o Conselho 
Gestor do PRONERA SR30, atendendo a necessidade de organização e 
acompanhamento das demandas do programa.

No Pará este foi o primeiro conselho implementado e auxiliou 
inclusive nos procedimentos administrativos do projeto do curso de 
especialização em Saúde da Família e da Comunidade, verificando as análises 
nas comissões internas do PRONERA e ainda nas seções administrativas e 
de desenvolvimento, até que o recurso para a realização do curso estivesse 
disponível para o início efetivo das aulas.

Havia uma grande ansiedade, pois no Baixo Amazonas este seria o 
primeiro curso implementado, realização efetiva da política pública que já 
solidificou a luta dos trabalhadores rurais em tantas regiões do Brasil e pra 
essas margens amazônicas era ainda uma singela novidade.

77 Carta de Brasília - Modernização do controle da atividade extrajurisdicional pelas corregedoriais 
do Ministério Público - http://www.cnmp.mp.br



228

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Não é novidade dizer que a região norte tem um dos mais baixos 
indicadores de desenvolvimento humano do país, entretanto, observa-
se que o que se tem realizado em ações não vêm demonstrando tanta 
efetividade, e por outro lado, o tempo de resposta entre uma ação na 
dimensão da educação e o resultado esperado, geralmente é de médio e 
longo prazo. Sabemos que as ações no campo da educação não podem ser 
isoladas, ou seja, tem que se articular com outras dimensões sociais como 
aquelas que são geradoras de renda.

Observou-se que a política pública de Educação do Campo ainda é 
uma “novidade” para região do Baixo Amazonas e Calha Norte. Novidade 
que não estava sendo tratada ou acompanhada, mesmo com a implantação 
de tantas instituições de ensino superior e técnico na região. Somado 
a esse processo, a apreensão da metodologia da alternância adicionado a 
compreensão do espaço amazônico são as realidades que mais desafiam a 
implementação de cursos novos que venham atender a essa realidade.

O desafio na implantação da especialização foi notório para todos 
do ISCO, entretanto, o maior, foi o de ter que se desconstruir para pensar 
Educação do Campo em um território “desconhecido” por muitos da 
universidade, como o Amazônico, neste caso em especial, o Oeste Paraense. 
O grande aprendizado para todos nesse processo, é que somente é possível 
pensar Educação do Campo “a muitas mãos”, principalmente, daquelas que 
nascem e vivem nos campos, na floresta e água, como os da região de várzea 
e os ribeirinhos.
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SÍNTESE DOS GT01 E GT02 
A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NOS 20 ANOS

Marli Clementino Gonçalves78

Esse texto sintetiza as profícuas discussões realizadas no Grupo de 
Trabalho (GT) de Educação de Jovens e Adultos (EJA), durante o Seminário 
Nacional dos 20 anos do Programa Nacional de Educação na Reforma 
Agrária (PRONERA) e da Educação do Campo no Brasil. Em função do 
grande número de trabalhos inscritos, as experiências sobre EJA ocuparam 
dois GTs, corroborando a necessária discussão que a temática requer, tendo 
em vista a dívida histórica para com os jovens e adultos do campo brasileiro 
que, em 2000, contabilizavam 29,7% de analfabetismo na faixa etária acima 
de 15 anos.

Diferentes esforços foram produzidos ao longo desses 20 anos de 
Educação do Campo e do PRONERA, visando a garantia de acesso e 
permanência de jovens e adultos em classes de alfabetização e escolarização, 
seja por intermédio deste ou de programas vinculados ao Ministério da 
Educação (MEC), a exemplo do Projovem Campo Saberes da Terra.

Nesse ensejo, foram apresentadas experiências socializadas no 
seminário, onde de um grupo de dez inscritas, sete versavam sobre os 
processos formativos desenvolvidos em seis Estados brasileiros, quais sejam: 
Ceará, Piauí, Maranhão, Bahia, Amazonas e Pará, além do Distrito Federal 
e entorno. Inicialmente, estas foram expostas e, posteriormente, constituída 
uma mesa para diálogo entre os participantes do GT. 

Contudo, para fins dessa síntese, foram investigados todos os 
trabalhos inscritos, a fim de extrair os principais elementos políticos 
e pedagógicos atinentes às experiências para a Educação do Campo, e 
desnudar as lições extraídas a partir dessas ações, tencionando engendrar 
estratégias de enfrentamento ao cenário atual de retirada de direitos.

78 Fórum Piauiense de Educação do Campo (FOPEC). Universidade Federal do Piauí (UFPI).
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Os projetos do PRONERA desenvolvidos nesses Estados alfabetiza-
ram e escolarizaram jovens e adultos do campo em mais de 70 municípios.
Nessa lógica, protagonizaram a construção destes projetos o Movimento 
de Mulheres Camponesas (MMC), Movimento dos Trabalhadores Rurais 
Sem Terra (MST), Federações Estaduais de Trabalhadores Rurais (FETA-
Gs/STTRs). Estes foram firmados em parceria com universidades estaduais 
e federais, secretarias estaduais e municipais de educação, e organizações 
da sociedade civil, a exemplo do Movimento de Educação de Base (MEB).  
Todos conveniados pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária – INCRA, nos diferentes Estados.

Nesse esteio, “uma das principais características e diferenças das 
políticas públicas de Educação do Campo pautadas pelos movimentos 
sociais e sindicais refere-se à sua participação e protagonismo, na concepção 
e elaboração de tais políticas” (ANTUNES; MOLINA, 2014, p. 227).

Nas especificidades dos relatos, consubstancia-se uma diversidade 
de estratégias que concorrem para questionamentos sobre os efeitos 
dos programas e projetos de EJA, seja na articulação para a execução de 
propostas formativas, seja na potencialização de sujeitos conscientes, críticos, 
participativos, que edificam suas próprias histórias.

Construídos a partir de demandas por alfabetização e escolarização, 
os projetos foram desenvolvidos com o objetivo de possibilitar e/ou 
ampliar a aquisição de leitura e escrita historicamente situadas, a partir dos 
problemas e das possibilidades verificadas na realidade, em um contínuo 
processo de mudanças que exige dos sujeitos mais do que a apreensão, mas 
uma posição consciente.

As atividades expressas sobre o Projovem Campo Saberes da Terra 
evidenciaram um processo formativo amplo que também teve como 
parâmetro a criação de parcerias e diálogos entre movimentos sociais e 
agentes públicos.
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A base epistemológica que orientou a concepção e o desenvolvimento 
dos projetos foi assentada no pensamento freireano, na Pedagogia da 
Alternância e na Teoria Pedagógica da Educação do Campo. As experiências 
patentearam que as atividades educativas desenvolvidas nos diferentes 
projetos oportunizaram práticas dialógicas de pesquisa-ação a partir da 
realidade, com o propósito de responder aos problemas da comunidade.

A produção intelectual de Paulo Freire foi mencionada em diferentes 
relatos como propulsora dos processos formativos. Ademais, a metodologia 
participativa, determinada com suporte em temas e palavras geradoras, 
facultou a construção e reconstrução de processos históricos e luta social 
dos sujeitos do campo.

O conhecimento, através da reflexão das experiências e práticas 
cotidianas, individuais ou coletivas [...], ancorado nos princípios filosóficos 
de Paulo Freire [...] foram desenvolvidas em via de mão dupla, em que se 
aprende no mesmo momento em que se ensina, numa práxis otimizada em 
estar no assentamento ou acampamento, valorizando os diferentes saberes, 
fomentadas por rodas de conversas com discussões e reflexões a partir de 
temas geradores, [...] culminando com “Jornadas Comunitárias”; ações 
conjuntas de intervenção na realidade, [...] visando à sustentabilidade de 
sujeitos emancipados e autônomos. (Movimento de Educação de Base).

Conquistas político-pedagógicas foram igualmente reveladas quanto 
ao desenvolvimento de projetos erigidos coletivamente nas formações 
continuadas das equipes de trabalho, com a participação de educadoras e 
educadores, coordenadores locais, estudantes e professores universitários, 
além das comunidades.

A perspectiva de continuidade dos estudos e desenvolvimento 
sustentável nas áreas de reforma agrária – nos assentamentos e acampamentos 
– enquanto “territórios de bem-viver nas dimensões econômicas, sociais, 
ambientais, políticas e éticas”, foi trabalhada em três Estados, mediante 
proposição do MEB.
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A preparação de material didático e paradidático específico 
materializou-se como uma ação imprescindível para subsidiar o trabalho de 
educadores(as), estimulando o conhecimento de educandos(as) e criando um 
acervo diversificado de fontes educacionais, de modo a atender às demandas 
locais. Exemplo disso foi partilhado pelo MEB que elaborou o Conjunto 
Didático Saber, Viver e Lutar, de concepção coletiva, composto por três 
volumes, a saber: Manual do Educador, Diário e Livro do Educando.

A gestão coletiva dos processos formativos foi destaque em todas 
as experiências, e conforme Molina (2003), no PRONERA, há uma 
organização demandada pelos movimentos sociais que constrói a política 
de baixo para cima, ou seja, é a partir das necessidades educativas dos 
sujeitos do campo que são elaborados os projetos formativos. Isso significa 
que não há um modelo a ser seguido e que em cada realidade, a gestão 
compartilhada – desde a elaboração à implantação dos cursos – integra a 
dinâmica de processos formativos mais amplos.

Na relação das atividades educacionais específicas com o calendário 
sociocultural das comunidades, a ênfase está na historicidade do sujeito, 
na autonomia, na postura crítica e criativa, no trabalho com os jovens no 
Programa Saberes da Terra, onde a interface com a agroecologia motivou 
arranjos educativos vinculados a processos formativos mais vastos, os quais 
incitam o inexorável debate acerca dos padrões de desenvolvimento, tendo 
como base material a sustentabilidade na produção de alimentos.

Para além das bonitezas que essas experiências desencadearam 
na ideação e reafirmação dos referenciais para a luta por uma Educação 
do Campo, a partir de seus princípios formativos, foram testemunhados 
diversos problemas relacionados à descontinuidade dos projetos em função 
de contingenciamentos de recursos, desestimulando os sujeitos coletivos 
constituídos e levando prejuízos contundentes especialmente a jovens e adultos 
do campo brasileiro.

Tais problemas prejudicam o percurso para que jovens e adultos do 
campo ingressem e permaneçam os estudos, e são amplamente debatidos no 
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cenário educacional brasileiro. O trabalho exaustivo na roça, as distâncias de 
suas residências às escolas, o fato de que quando conseguem acessar as salas, 
não dispõem de mínima infraestrutura para o trabalho escolar, além de 
problemas de saúde, como a deficiência visual, aliados à falta de expectativa 
de visualizar nos estudos mudanças reais nas condições imediatas de vida, 
são aspectos que convergem para a evasão.

DESAFIOS PRESENTES E FUTUROS

A superação do analfabetismo impõe um conjunto de ações coletivas 
nos diferentes lugares de atuação daqueles que se articulam na luta por 
Educação do Campo e pela EJA do campo brasileiro.

As experiências compartilhadas além dos processos formativos que 
delinearam projetam a continuidade da luta por uma EJA que se constitui como 
resultado de uma construção coletiva, tendo como referência uma formação 
que sobrepuje processos de alfabetização e escolarização descolados da 
realidade social, política, histórica em que se assenta a vida de camponeses(as).

O trabalho com a EJA postula a articulação com diferentes 
movimentos sociais e instituições públicas da sociedade. Assim, o vínculo 
com o movimento social com vistas à composição e ao desenvolvimento 
dos projetos de EJA imprime um diferencial na qualidade das experiências 
desenvolvidas, impactando a produção orgânica, tendo em vista os processos 
educativos e a redução da evasão no trabalho. Isso porque sem movimento 
social não é possível avançar em conquistas sociais na educação.

Isso posto, infere-se que a EJA assente a prática da cidadania, 
viabilizando a ampliação de discussões sobre gênero, trabalho com produção 
orgânica e fortalecimento de comunidades. Um aspecto fundamental para 
que os sujeitos da EJA frequentem a escola diz respeito à criação de condições 
básicas de acesso e permanência mediante a resolução de problemas locais 
e regionais, promovendo a integração de diferentes sujeitos do campo e 
originando uma rede de relações para a tomada de decisões.
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Concebe-se que houve um avanço nas questões pedagógicas que não 
foi acompanhado de condições de infraestrutura e de processos burocráticos 
orientados, o que institui a premência de um campo de socialização de 
saberes e partilhas para a resolução de problemas burocráticos comuns que 
atrapalham os processos educativos.

O arranjo estruturado de uma sistemática de memória coletiva 
sobre o que vem sendo produzido na EJA, a partir de um ciclo de formação 
que envolva pesquisadores, movimentos sociais, sistemas de ensino, 
comunidades, para o estabelecimento de parcerias mais estruturadas para 
o alargamento do direito de jovens e adultos acessarem a diversidade de 
práticas desenvolvidas cumina a necessidade de continuidade dos processos 
formativos e de lutas coletivas permanentes.
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SÍNTESE DO GT03 
EXPERIÊNCIAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E 
ENSINO MÉDIO NAS ESCOLAS DO CAMPO 

PARTE I 

Edmerson dos Santos Reis79

O GT 03 - Experiências de Ensino Fundamental e Ensino Médio 
nas Escolas do Campo contou com a participação de 50 pessoas oriundas 
de vários Estados brasileiros, garantindo uma participação ativa, reflexiva e 
propositiva a partir da inspiração da trajetória dos participantes e dos coletivos 
aos quais estão vinculados, bem como das próprias experiências socializadas.

O GT configurou-se num mosaico da diversidade das iniciativas 
de experiências da Educação do Campo espalhadas por todo Brasil, que 
não trazem um único formato, mas trazem os passos dados, quando não 
havia o caminho.

Das 12 experiências inscritas no GT, apenas 04 não se apresentaram, 
pois os expositores não compareceram, sendo elas:

1 - Crescer junto com os jovens das EFAS de Rondônia;

2 - Educação do Campo no Município de Seropédica: uma análise 
estrutural e pedagógica da Escola Municipal Professor Paulo Freire e da 
Escola municipal Bananal;

3 - Tempo Comunidade na Educação do Campo: conhecendo uma 
escola da transamazônica;

4 - Alternância: tempos e espaços de formação na/da Educação do 
Campo/ES;

79 Doutorado em Educação pela Universidade Federal da Bahia. Professor Adjunto do 
Departamento de Ciências Humanas – DCH III/Universidade do Estado da Bahia. E-mail para 
contato: esreis@uneb.br
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Apesar destas ausências, não foram comprometidos os tempos e as 
contribuições das experiências apresentadas e dos diversos participantes, 
sendo que ao final das apresentações previstas foi permitida a apresentação 
de uma experiência que não constava na relação do GT, tratava-se da 
experiência de Educação do Campo da Escola Antônio Conselheiro, do Rio 
Grande do Sul.

Considerando a primeira questão norteadora da sistematização que 
diz respeito “aos principais elementos político-pedagógicos que as experiências 
apresentadas puderam acumular para a Educação do Campo apontando lições 
que delas extraímos”, destacamos:

1 - Luta – As experiências reforçam o compromisso com a luta por 
uma Educação do Campo;

2 - A grandeza do PRONERA se manifesta ao demonstrar que 
estudantes de 20 anos atrás hoje são licenciados, pós-graduandos, pós-
graduados e profissionais diversos é a marca de que o programa mudou a 
história da Educação, esse é o maior avanço;

3 - As experiências mostram uma Unidade nos fundamentos da 
matriz pedagógica que desenvolvem, tendo a contextualização como um 
princípio comum;

4 - Trabalho como princípio educativo presente nas experiências;

5 - Relação escola comunidade – quando a comunidade compreende 
a importância da escola esta se organiza para defendê-la contra todos os 
ataques, inclusive o da escola sem partido;

6 - O coletivo e a organização como a chave para atingir os objetivos 
da Educação do Campo;

7 - O engajamento dos sujeitos do campo ao Movimento da Educação 
do Campo tem sido algo cada vez mais presente;
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8 - O estudo mais fecundo da Pedagogia Socialista é a maneira pela 
qual a Educação do Campo passará para a história;

9 - Educação compreendida não apenas pelos aspectos cognitivos, 
mas pelas práticas e pelo uso e desenvolvimento dos sentidos;

10 - Uma presença marcante das artes, das linguagens e da cultura 
nos processos de formação dos sujeitos do campo;

11 - O movimento social do campo foi abrindo as brechas e 
promovendo inúmeras propostas, como a garantia das licenciaturas, faltando, 
portanto, afirmar a luta para que os sistemas educacionais reconheçam os 
licenciandos e criem aberturas para na organização curricular das redes de 
ensino, absorvam os profissionais egressos das LEdoCs;

12 - O PRONERA ao longo dos 20 anos foi promovendo 
possibilidades de aberturas e fissuras nos sistemas, que passaram a absorver 
alguns fundamentos das experiências em Educação do Campo, como a 
alternância, escolas itinerantes nos sistemas, etc.;

13 - A Educação do Campo como marca da contextualização dos 
lugares onde ela se faz;

14 - A luta pela Educação do Campo e o rompimento dos estereótipos 
sobre o Semiárido e o projeto de convivência com Semiárido Brasileiro 
andam juntos e

15 - Compreensão de que a rotatividade das gestões municipais e 
estaduais atrapalha a proposta da Educação do Campo, sendo imprescindível 
fortalecer o empoderamento das comunidades para que as propostas não se 
percam com a mudança das gestões.
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Considerando a segunda questão norteadora da sistematização  
que diz respeito “o que estas práticas também nos apontam como 
estratégias de enfrentamento das contradições do atual contexto político”, 
destacamos a seguir:

1 - O evento e as experiências serviram de energia para que os 
presentes saiam fortalecidos para o enfrentamento das lutas nos coletivos 
em que atuam;

2 - Pressionar o CNE, o MEC e os conselhos estaduais para o 
reconhecimento dos cursos das licenciaturas em Educação do Campo;

3 - Lutar contra as iniciativas públicas estaduais que tentam definir 
o atendimento à Educação do Campo por meio da Educação à Distância 
mediado pelo uso das tecnologias;

4 - O campo de disputas continuará acirrado e por essa razão o 
Movimento deverá se preparar para os tensionamentos;

5 - O movimento da Educação do Campo deve assumir a discussão 
pela garantia da Educação Infantil e Ensino Médio no Campo com propostas 
concretas para esses segmentos que tem sido gargalos da Educação Básica;

6 - Aprofundar a discussão da Base Nacional Curricular Comum do 
Ensino Médio e sua relação com a Educação do Campo;

7 - Priorizar a luta pela garantia e permanência das LEdoCs;

8 - Garantir o PRONERA com avanço na promoção dos intercâmbios 
e sistematização das práticas e reflexão crítica destas;

9 - Provocar os sistemas na abertura para a reorganização curricular por 
áreas do conhecimento e absorção das licenciaturas da Educação do Campo;

10 - Mobilizar Conselhos de Educação para aprovação das propostas 
autônomas de Educação que se fazem inovadora na Educação do Campo;
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11 - Assumir o enfrentamento contra o fechamento das escolas do 
campo como algo a ser denunciado permanentemente;

12 - Fortalecer a luta comum pela manutenção das escolas para 
crianças e jovens do campo, no próprio campo;

13 - Compreensão da Educação do Campo como espaço de 
organização para a luta, fortalecendo os processos coletivos para afirmar e 
defender a escola do campo;

14 - Há uma necessidade de maior clareza das matrizes pedagógicas, 
metodológica que afirmam a luta dos povos do campo, vez que as experiências 
apresentadas trazem em si muitos fundamentos em comum;

15 - Vincular a Educação do Campo ao desvelamento dos outros tipos 
de violências veladas presentes no campo, denunciando as manifestações 
do patriarcalismo ainda presentes na sociedade como é o caso do papel da 
mulher nas comunidades do campo, pedofilia, entre outros e

16 - Pressionar o INCRA no que se refere ao cumprimento do 
compromisso com os programas que são abertos, garantindo os recursos 
para a finalização dos mesmos.
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SÍNTESE DO GT04 
EXPERIÊNCIAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 

E ENSINO MÉDIO NAS ESCOLAS DO CAMPO 
PARTE II

Gilberto Paulino de Araújo80

Em 1998, mais precisamente, nos dias 27 a 30 de julho, ocorreu a I 
Conferência Nacional por uma Educação Básica do Campo, realizada em 
Luziânia, Goiás. Muito mais do que discussões a respeito dessa temática, o evento 
impulsionou para os vinte anos seguintes muitos outros encontros, movimentos, 
ações, lutas de educadores/educadoras, trabalhadores/trabalhadoras do campo 
que ajudaram a construir novos cenários da educação no meio rural brasileiro.

Vale mencionar que esse foi também o ano da instituição do 
Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA), em 16 
de abril de 1998, por meio de uma portaria do governo federal, e (re)editado 
em 4 de novembro de 2010 pelo Decreto nº 7.352, que instituiu a Política 
Nacional de Educação do Campo e o PRONERA, mantido atualmente sob 
fortes tensões em meio ao contexto político brasileiro do pós-golpe de 2016.

Nesse sentido, o Encontro 20 anos Educação do Campo e 
PRONERA torna-se ainda mais significativo: se por um lado temos 
motivos para celebrar a trajetória de conquistas que nos trouxe até aqui, 
por outro é preciso projetar um conjunto de ações articuladas com vistas à 
permanência da garantia do direito à educação dos povos do campo e das 
muitas outras demandas sociais desses sujeitos para os próximos vinte anos 
de lutas. Dito de outro modo, os desafios se mantêm e os processos de busca 
pela materialização de uma sociedade mais justa e sustentável reiteram 
seu sentido ao considerarmos as contradições da realidade social brasileira 
e a materialidade da vida dos sujeitos do campo  — caracterizada pelas 
especificidades do trabalho, relação com a terra, constituição dos saberes, 
diversidade cultural e muitos outros fatores.  

80 Professor do Curso de Licenciatura em Educação do Campo: Artes Visuais e Música - Universidade 
Federal do Tocantins/ Campus Arraias (gilbertopaulino@uft.edu.br).
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É nesse contexto que compartilhamos as discussões socializadas no 
Grupo de Trabalho 4 - Experiências de Ensino Fundamental e Médio nas 
Escolas do Campo (parte II), tendo em vista as reflexões e práticas oriundas 
dos 20 anos de PRONERA e Educação do Campo. Cumpre ressaltar a 
relevância da presença dos participantes desse GT, as discussões realizadas, a 
partilha das experiências e as lições projetadas a partir de todo esse processo. 

A experiência "Lugar onde vivo" foi organizada pela equipe diretiva 
da Escola Luciano Alves da Silva e contou com a colaboração da Secretaria 
Municipal de Educação de Girau do Ponciano/AL e dos movimentos sociais 
e entidades religiosas dessa região. A responsável pela apresentação foi Maria 
Claudivânia da Silva, integrante do MST de Alagoas.

Em sua abordagem, a companheira Maria Claudivânia destacou 
que o projeto "Lugar onde vivo" envolveu a direção, coordenação, docentes 
e representantes de discentes com vistas ao levantamento de elementos 
históricos, sociais e culturais das áreas circunvizinhas da Escola Municipal 
Luciano Alves da Silva, a exemplo do Assentamento Dom Helder Câmara 
e do Núcleo 25 de Julho. Dentre os resultados, o estudo possibilitou o 
registro da memória sociocultural da comunidade e da luta dos assentados 
pela terra; a realização de um censo populacional com o intuito de obter 
maiores informações acerca do nível de escolaridade da população local; 
o levantamento dos problemas socioambientais da região; a definição 
de estratégias para a melhoria da organicidade dos/das educando/as; e 
a ampliação da participação da comunidade nas atividades da escola. 
Além disso, as ações tiveram como foco a elaboração do Projeto Político 
Pedagógico (PPP) desta unidade escolar. 

Posteriormente, a acadêmica da Universidade Federal Rural do 
Rio de Janeiro (UFRRJ), Fernanda Lopes, sob a orientação do Prof. Dr. 
Ramofly Bicalho dos Santos, compartilhou duas experiências: "Resgate 
das identidades, tradições e memória nas escolas do campo da Baixada 
Fluminense" e "a história da educação escolar do campo no município 
de Mimoso do Sul/ES: uma análise sobre as escolas rurais (municipais e 
estaduais)". A primeira resulta dos trabalhos do Programa de Educação 
Tutorial (PET/UFRRJ) em parceria com os movimentos sociais e a segunda 
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foi protagonizada pelas ações da Licenciatura em Educação do Campo da 
referida universidade, juntamente com os movimentos sociais da região. A 
respeito das experiências citadas, foi possível perceber um eixo estruturante: 
a valorização das identidades, saberes e culturas dos povos do campo como 
elementos integrantes da práxis pedagógica. Outro ponto de destaque diz 
respeito ao diálogo permanente que deve ser estabelecido entre as escolas do 
campo e os movimentos sociais com vistas à construção e/ou ampliação de 
espaços de fortalecimento de uma educação emancipadora. 

Em "Contribuição para a construção do Projeto Político Pedagógico 
da Escola Antônio Carlos do Assentamento Margarida Alves", a educadora 
Matilde Oliveira Araújo Lima (MST/MG) salientou a relevância do processo 
de construção do Projeto Político Pedagógico como um movimento de 
intervenção positiva na escola e em seu território de atuação. Para isso, é 
fundamental o compromisso dos atores sociais envolvidos nesse processo: 
gestores, docentes, discentes, familiares, isto é, toda comunidade escolar. 
Chamou atenção para o fato de que muitos discursos e/ou conteúdos tendem a 
ser revolucionários, mas as práticas permanecem conservadoras. Nesse sentido, 
é preciso manter a coerência entre o discurso e a prática, de tal modo que os 
referenciais teóricos das escolas sejam coerentes com as questões históricas, 
políticas e sociais dos trabalhadores/trabalhadoras do campo.

A experiência "Colheita dos frutos de uma pedagogia socialista: o 
engajamento social e político adquirido por estudantes da Escola Silvio 
Rodrigues no interior da Amazônia", apresentada pela militante e educadora 
Maria Estélia de Araújo (MST/CPT/RO), evidencia o percurso de 25 anos 
de luta e resistência da comunidade do “Acampamento”/Assentamento 
14 de Agosto (Ariquemes/RO) pela permanência e legalização da Escola 
Municipal Sílvio Rodrigues. A pesquisadora ressaltou que o processo de 
luta pela escola esteve presente desde o início da história do acampamento. 
Desse modo, as aulas no acampamento foram essenciais para a permanência 
das famílias. Isso quer dizer que a resposta para a questão que escola 
queremos? Possibilitou o fortalecimento e a formação das novas gerações de 
militantes, a (re)organização do assentamento e o reconhecimento do papel 
dos movimentos sociais e da comunidade nos processos produtivos. 
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A "EDUCAMPO: uma proposta inovadora nas escolas do campo na 
Rede Municipal de Ensino de Ji Paraná/RO", autoria de Janete de Araújo 
Pereira e Renato Eberson de Souza Silva, abordou os esforços da Coordenação 
da Educação do Campo (EDUCAMPO) desta Secretaria de Educação em 
auxiliar as unidades escolares a trabalharem com base numa pedagogia 
emancipadora, alicerçada nos princípios da Educação do Campo. Dentre as 
atividades propostas, encontra-se o Caderno de Acompanhamento, sendo 
utilizado como instrumento de comunicação entre a escola e a família. Outra 
estratégia empregada são as visitas pedagógicas que, segundo Janete Araújo, 
“possibilita a prática e/ou vivência do que é ensinado na teoria, ou seja, não se 
aprende somente dentro da sala de aula ou mesmo em atividades no âmbito 
escolar, mas também, e por vezes mais ainda, nas incursões às realidades do 
cotidiano (na comunidade, em espaços culturais, nas instituições públicas 
e privadas etc.)”. Sobre esse assunto, a Profª. Drª. Roberta Rocha Ribeiro, 
participante e colaboradora do GT, mencionou que a mística, o caderno 
de vivência/de acompanhamento (e/ou diferentes formas de registro) são 
elementos fundamentais para a leitura de mundo, para a reflexão crítica e a 
ampliação dos letramentos pautados nas práticas sociais dos sujeitos do campo.

As acadêmicas do Curso de Licenciatura em Educação do Campo 
da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Fernanda Stoeberl e 
Magdielly Kedma Taborda de Lima, sob a orientação do Prof. Dr. Danilo 
Piccoli Neto, apresentaram "Percepção Escolar Diante das Problemáticas 
Cotidianas na EEB Luiz Bernardo Olsen – Distrito de Volta Grande/
SC". As discentes discutiram as questões relativas à dicotomia campo - 
cidade ou rural - urbano, tendo como base o estudo realizado na escola de 
educação básica em tela. A problematização apoiou-se na abordagem de 
Munarim e Schmidt (2014)81:

De um modo geral quando alguém se refere ao campo 
o faz pela negação, como sendo espaço do ‘não tem’. Não 
tem atendimento de saúde; não tem emprego; não tem 
cultura; não tem terra; (quase) não tem mais gente. E não 
tem progresso. Ou seja, as formas de vida e o cotidiano “da 
roça” (caricaturadas nas representações das festas juninas) 

81 MUNARIM, Antônio;  SCHMIDT,  Wilson. Educação do Campo e as Políticas Públicas: Subsídios 
ao Dirigente Municipal de Educação.  Florianópolis: NUP, 2014.
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são vistas como sinônimos do atraso social. Essas referências 
foram se naturalizando e sendo reproduzidas nos meios de 
comunicação social, nos programas de governo e também nas 
escolas (especialmente nos materiais didáticos) (MUNARIM; 
SCHMIDT, 2014, p. 54). 

Todavia o trabalho das discentes centrou-se, justamente, no 
movimento contrário, isto é, demonstrar os valores que constituem os 
sujeitos do campo em seus aspectos sociais, culturais, ambientais, políticos, 
econômicos etc. Isso quer dizer, as escolas do campo são fundamentais para 
a compreensão e significação daquilo que acontece no meio em que elas se 
encontram inseridas.

Em "As lutas camponesas em Rondônia contra o ensino à distância 
nas comunidades do campo", José Carlos Maximiano Rodrigues,  integrante 
do Movimento dos Pequenos Agricultores/RO, versou sobre os desafios de se 
recusar programas e/ou políticas públicas que não dialoguem e/ou atendam 
as verdadeiras demandas dos povos do campo. A exemplo, citou o  Projeto de 
Mediação Tecnológica (MTec) voltado ao atendimento do que o governo do 
estado denominou demanda reprimida de estudantes, isto é, alunos/as que 
enfrentam dificuldades para cursar o ensino médio pelo fato de habitarem 
em locais de difícil acesso em relação aos centros urbanos. Na verdade, o 
relato, em tom de denúncia, revelou (e revela) o descaso de políticas públicas 
que desconsideram a realidade dos ribeirinhos, quilombolas, indígenas, 
ou seja, das comunidades campesinas. Cumpre destacar que, ainda hoje, 
muitas dessas comunidades não contam com uma infraestrutura básica: 
estradas pavimentadas, saneamento básico, energia elétrica, acesso à 
internet, postos de saúde, entre outros serviços. Nesse contexto, cabem os 
seguintes questionamentos: como as escolas do campo, sem infraestrutura 
adequada, poderiam receber um programa de mediação tecnológica? Os 
métodos de ensino e os materiais didáticos (apostilados) levariam em conta 
os diversos contextos ou realidades dos sujeitos do campo? Como resposta, 
compreendemos que programas como esses insistem em transformar a 
educação em mercadoria, de modo a negligenciar o projeto formativo da 
classe popular do campo, historicamente, construído na coletividade.
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O trabalho "Efetivação da Proposta Currícular Diversificada para 
as escolas do campo no município de Açailândia/MA" foi realizado pelos 
componentes do Coletivo de Articulação em Educação do Campo e, 
também, militantes do MST/MA: Deuselina Oliveira Silva, Maria Divina 
Lopes, Francisco do L. Andrade e Luis Antonio L. Silva. A apresentação 
ficou a cargo deste último integrante do grupo, que narrou o percurso de 
construção da proposta curricular diversificada para as escolas do campo no 
município de Açailândia. Segundo Luis Silva, esta proposta surgiu a partir 
da realidade das escolas vinculadas ao MST, com o intuito de construir 
a efetivação da pedagogia do MST em seus diferentes tempos e espaços 
pedagógicos. Nesse sentido, para pensar as propostas curriculares fez-se 
necessário a incidência de educadores militantes dentro do setor de “educação 
rural” existente na secretaria municipal de educação. A partir desse momento, 
começou a se efetivar o debate da Educação do Campo, consolidando-se o 
departamento de Educação do Campo, antes denominado educação rural. 
Em seu relato, o militante registrou que para se garantir e/ou ampliar os 
espaços da Educação do Campo, seja no currículo, seja no Projeto Político 
Pedagógico das escolas, é preciso discutir, debater, aprofundar e efetivar 
práticas pedagógicas que estejam fundamentadas na concepção originária 
da Educação do Campo. Dito de outra maneira, faz-se necessário também 
ocupar os espaços institucionalizados de modo a reafirmar a história, a 
cultura, a memória e a luta dos sujeitos que produzem e reproduzem a sua 
existência e de suas familias no e do campo.

Por fim, tivemos "Experiência formativa da Unidade Integrada Roseli 
Nunes/MA, relato compartilhado pela professora Maria Leomar Pereira de 
Sousa (MST/MA)". A apresentação teve início com a caracterização da escola 
que se encontra no assentamento Cigra, município de Lagoa Grande/MA. 
A maior parte da população dessa região vive da agricultura camponesa, em 
comunidades e assentamentos de Reforma Agrária, palco de lutas pela terra. 
A escola teve início em 2006 com instalações precárias  —  um barracão de 
taipa, erguido pelos próprios alunos. Maria Leomar fez questão de destacar 
outras conquistas dessa comunidade, além da criação da escola: ocupação 
da terra em 1994, seguida da desapropriação da área em 1996; a oferta de 
ensino médio no contexto de inauguração do prédio escolar Roseli Nunes, 
em 2009; e a ampliação da escola em 2017. Ressaltou, ainda, que a escola 
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vivencia a pedagogia do MST e a alternância pedagógica, tendo o trabalho 
como princípio educativo. Essa experiência nos revela que não existe 
Educação do Campo sem luta pela terra, sem a presença dos movimentos 
sociais no projeto educativo, sem a compreensão de que a educação deve ser 
promotora de um modo crítico de pensar, analisar e construir a realidade da 
qual fazemos parte.

A síntese das discussões realizadas no âmbito desse GT contou com 
a presença e colaboração da Professora do Instituto Federal de Brasília/
Campus Ceilândia, Micheli Suellen Neves Gonçalves. A docente salientou 
que a organização do trabalho pedagógico tem avançado nas escolas do 
campo (as que verdadeiramente se constituem como tal, isto é, pautadas nos 
princípios da Educação do Campo) rumo à superação da dicotomia campo-
cidade e, principalmente, na reversão da ideologia da supremacia da cidade/
urbano sobre o campo/rural.

Os relatos de experiências também enfatizaram o papel do 
PRONERA e da Pedagogia da Terra na formação de inúmeros/as educadores/
as ou acadêmicos/as que hoje atuam nas escolas de Ensino Fundamental 
e de Ensino Médio situadas no campo. Isso revela a necessidade urgente 
de os/as docentes formados pelas Licenciaturas em Educação do Campo 
ocuparem seus lugares de direito nas Escolas do Campo a fim de acabar 
com a permanente rotatividade de professores/as nessas unidades escolares.

Em suma, o PRONERA foi fundamental nesse processo dos 20 
anos de desafios e conquistas, mas não se pode esquecer que a luta dos 
movimentos sociais e as bases da Educação do Campo que promoveram 
a criação dessa política pública. Essa simbiose e/ou processo de 
retroalimentação é indispensável para os próximos 20 anos de desafios, lutas 
e novas conquistas. Por isso a permanência da luta por uma Educação do 
Campo é responsabilidade de todos nós, sujeitos do campo, educadores/
as do campo, das universidades, dos movimentos sociais, de todos 
aqueles comprometidos com a construção de uma sociedade mais justa e, 
verdadeiramente, democrática.
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SÍNTESE DO GT05 
EXPERIÊNCIAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 

E ENSINO MÉDIO NAS ESCOLAS DO CAMPO 
PARTE III

Celi Nelza Zulke Taffarel82

PROCEDÊNCIA DAS EXPERIÊNCIAS: As experiências relatadas 
vieram dos estados de Minas Gerais, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, 
Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Para, Bahia. Abarcaram as regiões 
norte, nordeste, centro oeste, sudeste e sul do Brasil.

PONTO DE PARTIDA: O ponto de partida de todas elas é a 
realidade, é o diagnóstico, e a problemática que diz respeito ao campo, os 
sujeitos do campo, a escola do campo, a luta pela permanência no campo, 
as condições desta escola, o fechamento das escolas, o transporte escolar, a 
formação dos professores, os contratos precários dos professores, a falta de 
condições de trabalho dos professores, a vida concreta das comunidades, 
as condições de subsistência, as condições de vida no campo e em áreas de 
reforma agraria e de território de quilombolas. A política pública e as relações 
entre escola e comunidade. A nucleação das escolas e os conteúdos escolares. 
Os currículos escolares afastados das problemáticas necessárias e vitais 
para os sujeitos do campo. Os professores e sua preparação pra tratar das 
problemáticas vitais para os povos do campo, povos tradicionais, indígenas, 
quilombolas, atingidos por grandes obras e pela mineração. A escola que não 
existe para atender o ensino médio. A formação de professores para os anos 
iniciais – Pedagogia da Terra, do Campo. Financiamento que foi cortado, 
o financiamento público que não veio. A estrutura burocrática do Estado, 
a criminalização dos professores e lutadores do povo que reivindicam o que 
é de direito. Crítica a ausência de instancias especificas, da Educação do 
Campo, na estrutura organizativa de entidades de apoio, órgãos públicos 
entidades de classes, o destaque no diagnóstico é o fechamento das escolas, 

82 Professora titular da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Pós Doutora pela Universidade 
Oldenburg - Alemanha. Membro do Fórum de Educação do Campo – FONEC.
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a criminalização dos lutadores do povo e dos movimentos sociais, as relações 
escola-comunidade, o financiamento da educação, a função social da escola, 
o projeto político pedagógico das escolas e a atuação dos professores.

FUNDAMENTOS DA INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA: 
Respondendo a problemas concretos, todas as experiências relatadas recorrem 
a uma concepção de sociedade baseada na crítica às relações capitalistas 
no campo – Critica ao agronegócio, crítica ao modelo de desenvolvimento 
da agricultura centrada na concentração de terras, na monocultura, no 
uso intensivo de agrotóxicos, na exploração e expulsão dos campesinos, 
dos trabalhadores do campo para a cidade, que é intensificado com os 
estudantes indo estudar na cidade onde as questões do campo os saberes do 
campo, o conhecimento do campo não encontra espaço. A crítica à política 
pública, crítica às condições da escola e crítica à forma tradicional da escola 
que não mantém relação com a comunidade, com o território. A crítica às 
milícias privadas que atuam junto à latifundiários contra a reforma agrária e 
consequentemente contra a Educação do Campo (também pelo fechamento 
das escolas do campo). A crítica à formação dos professores principalmente 
em processos formativos sem relação com o contexto campesino e os 
movimentos de luta social que defendem direitos sociais alienáveis. A crítica 
aos currículos e sua identidade com as problemáticas do campo - reforma 
agraria, agroecologia, território, sujeitos do campo, trabalho e cultura 
camponesa. Destaca-se ainda o trabalho com as cisternas.  A falta de água 
nas escolas no campo tem sido um desafio frequente, que inclusive pode 
interferir no aprendizado dos educandos, quando muitas não conseguem 
cumprir com o calendário escolar. Esse problema tem afetado não só as 
escolas do semiárido. Outra questão é a importância da convivência com 
a seca e não o combate. Neste sentido destaca-se a importância de colher e 
armazenar a água da chuva. Na temática sobre Agroecologia destacou-se o 
trabalho com as sementes crioulas.

Todas as experiências relatadas têm fundamentos em teorias 
pedagógicas mesmo que estas não tenham sido apresentadas com muita 
elaboração: As evidências das teorias subjacentes foram identificadas em 
palavras chaves utilizadas nas exposições. Todas as experiências demonstram 
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a luta e a resistência para manutenção das escolas do campo. Identificamos, 
portanto, as seguintes teorias pedagógicas: Educação Popular; Pedagogia 
do Movimento (Caldart), MST; Pedagogia do Oprimido (Paulo Freire), 
Pedagogia Socialista (Pistrak); Pedagogia Histórico-Crítica (Saviani). Os 
eixos comuns desta sinalização é a concepção de ser humano e de formação 
humana na perspectiva emancipatória, libertadora. A concepção de sociedade 
está na perspectiva das transformações dos modelos de produção com dois 
eixos básicos:  a Reforma Agrária e a Agroecologia. A concepção de escola 
é da permanência da escola no campo aberta, funcionando em condições 
dignas, com uma forte relação com a comunidade e seus problemas, uma 
forte relação com a subsistência da vida humana e da natureza, uma forte 
relação com a cultura agrícola. A concepção de escolarização está assentada 
no direito dos povos do campo de acesso a educação em todos os graus, 
níveis e modalidades, bem como na ideia de continuidade com qualidade, 
desde a educação básica ao ensino superior. 

As experiências evidenciam que os professores, educadores, que se 
envolvem na defesa da educação pública, na defesa da escola do campo, são 
militantes culturais, que provem de uma formação fortemente relacionada 
com os movimentos de luta social. A indicação das experiências relatadas 
sobre formação de professores sinalizam que além de uma consistente 
formação é necessário o relacionamento com a vida concreta dos campesinos, 
dos trabalhadores rurais e, que o exercício da profissão tem que ser exercido 
em boas condições de trabalho e não no trabalho precarizado, mas sim com 
carreira, salários e assistência social dignas. Vale destacar que nas experiências 
encontramos indicadores de que a função social da escola na perspectiva 
da Educação do Campo, transcende os muros da escola e interage com a 
comunidade e suas problemáticas. A educação para a convivência com o 
semiárido brasileiro foi um dos exemplos. 

Do relatado no GT podemos reconhecer que a experiência tem 
influências positivas para os estudantes, suas comunidades e para o 
território. São influências positivas as experiências em áreas de Reforma 
Agrária, as experiências do MST, as experiências dos Centros Familiares de 
Formação por Alternância (CEFFAs), as experiências da Rede de Educação 
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do Semi-Árido (RESAB), as experiências da Confederação Nacional do 
Trabalhadores da Agricultura (CONTAG), as experiências da Federação 
dos Trabalhadores na Agricultura Familiar (FETRAF), as experiências das 
Universidades Estaduais, das Universidades Federais, dos Institutos Federais 
de Educação, Ciência e Tecnologia, com as Licenciaturas em Educação do 
Campo, com diversos cursos em diversas áreas que vão do Curso de Direito 
à Agronomia, à Veterinária, à Agroecologia, à Pedagogia da Terra, à Escola 
da Terra, aos cursos técnicos relacionados ao campo que estão formando 
para a realidade do campo. 

Nas experiências relatadas podemos encontrar a implementação 
do marco regulatório estabelecido no decreto 7.352/2010, assinado pelo 
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 04 de novembro de 2010, que dispõe 
sobre a política de Educação do Campo e o Programa Nacional de Educação 
na Reforma Agrária – PRONERA. Podemos encontrar as experiências 
relacionadas às ações do Pronacampo – Programa Nacional de Educação 
do Campo (Portaria N. 86 de 1 de fevereiro de 2013) lançado durante o 
mandato da Presidente Dilma Rousseff. Podemos encontrar experiências 
exitosas das escolas comunitárias que lutam e defendem a Educação do 
Campo, defendem a manutenção das populações do campo, no campo, 
com qualidade de vida, com escola pública, laica, inclusivas, de qualidade, 
socialmente referenciada. 

Podemos identificar, relatar e teorizar sobre as relevantes experiências, 
que influenciam positivamente as crianças e jovens porque alfabetizam, 
porque elevam a capacidade teórica, porque ampliam referências culturais 
sobre Reforma Agrária Popular e Agroecologia, porque desenvolvem 
outro modo de vida que não o modo egoísta, individualista, capitalista. 
Em todas estas experiências podemos relatar, teorizar sobre as influências 
tanto na formação dos jovens quanto no desenvolvimento da comunidade, 
no desenvolvimento dos territórios onde elas acontecem. No entanto, 
estas influências positivas da Educação do Campo ainda estão limitadas, 
por falta de recursos orçamentários públicos em volume suficiente face 
aos desafios de um Estado de dimensões gigantescas como o Brasil. Estas 
experiências exitosas correm risco neste momento porque Ministérios foram 
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desmontados como o MDA (Ministério de Desenvolvimento Agrária) e 
MDS (Ministério de Desenvolvimento Social e de Combate a Pobreza e 
a Fome). Recursos públicos estão sendo cortados, orçamentos desviados, 
investimentos limitados em decorrência da política econômica entreguista e 
altamente destrutiva da soberania nacional e da democracia, implementada 
a partir de 2016 com o Golpe que instituiu no Brasil através do Governo 
Golpista de Michel Temer um Estado de Exceção.

INDICAÇÕES E ESTRATÉGIAS, A PARTIR DAS PRÁTICAS, 
PARA ENFRENTAR AS CONTRADIÇÕES DO ATUAL 
CONTEXTO POLÍTICO.

(1) A contradição principal sinalizada é que a escola reproduz em seu 
interior as relações mais gerais da sociedade capitalista e por isto ocorre o 
fechamento de escolas, a negação do conhecimento, o não financiamento à 
altura, o rebaixamento das condições de formação e atuação de professores 
e demais trabalhadores da educação. Consequência é a desumanização, o 
avanço da barbárie. 

(2) Como indicação para enfrentar  as contradições,  as experiências 
sinalizam para a inter-relação da escola com a comunidade, com a vida dos 
sujeitos concretos e as formas de subsistência que garantem a vida humana.

(3) Inter-relação com os poderes públicos, com as secretarias, com os 
programas projetos e ações de governos. Necessária a vigilância permanente e 
a atitude crítica e reivindicatória. Educação é direito e não esmola. 

(4) A formação e condições de trabalho dos professores que não 
pode ser rebaixada, precarizada, terceirizada, sem direitos trabalhistas, 
descontextualizada e sem conteúdos históricos imprescindíveis para o 
exercício da docência em complexas escolas do campo.

(5) Os montantes orçamentários para garantir a infraestrutura de 
escolas próximas as residências dos estudantes do campo, para evitar o 
precário e terrivelmente desgastante transporte escolar.
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(6) Criação de instâncias da Educação do Campo na estrutura 
organizativa e operativa de entidades de apoio técnico, de classe, órgãos 
públicos, municipais, estaduais e federais, para dar visibilidade e 
encaminhamentos específicos às demandas da Educação do Campo.

(7) Criação de cursos de licenciatura em Pedagogia da Terra, do 
Campo, que atendam os anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º 
anos, EJA, Educação Especial), garantindo a efetivação das políticas públicas 
da Educação do Campo a nível municipal (cerca 90% do atendimento das 
escolas do campo).

(8) A derrubada de todo o entulho autoritário aprovado pelos 
golpistas que tomaram o poder de assalto destituindo a Presidenta 
legitimamente eleita para entregar riquezas, patrimônio e fundos públicos 
para a iniciativa privada, para os estrangeiros, para os privatistas, para os 
rentistas. Tarefa imediata da classe trabalhadora, que tem um epicentro na 
defesa da democracia e do estado de direito a liberdade do ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva. Portanto, as experiências indicam para a luta 
unitária por LULA LIVRE e a retomada da democracia no Brasil, visto que 
o Golpe instituiu o Estado de exceção.
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SÍNTESE DO GT06 
GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS:  

A EXPERIÊNCIA DO PRONERA

Fabrício Souza Dias83 
Sônia da Silva Rodrigues 84 

Willian Simões85

A presente síntese resultou do conjunto de trabalhos apresentados, 
das reflexões e discussões que ocorreram no âmbito do Grupo de Trabalho 
(GT) 06, intitulado “Gestão de Políticas Públicas: a experiência do 
PRONERA”, que ocorreu durante do Encontro Nacional de 20 anos da 
Educação do Campo e PRONERA, entre os dias 12 e 15 de Junho de 2018, 
em espaços do Salão Comunitário da Universidade de Brasília (UnB). Neste 
GT, objetivamos debater experiências de implementação do PRONERA em 
diferentes partes do país, por meio de cursos voltados à Residência Agrária, 
Direito, Agronomia, Formação Tecnológica, Formação de Professores, entre 
outros.

Inicialmente, destacou-se que o aumento dos conflitos no campo 
da década de 1990 em todo o país, com destaque para a repercussão do 
assassinato de 19 trabalhadores rurais em Eldorado dos Carajás, no 
estado do Pará, pela polícia militar em 17/04/1996, pressionou a luta pela 
implementação de novas políticas públicas para a Reforma Agrária, entre 
elas, a Educação do Campo. Assim, reforçamos a compreensão de que a 

83 Geógrafo pela UNIFAP, Especialista em Educação do Campo pela UFMG, Especialista em Gestão 
de Políticas Agropecuárias pela ENAP e Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário do INCRA 
Sede Brasília. fabricio_geo@hotmail.com

84 Mestre em História Social pela PUC/SP, especialista em Educação do Campo pela FAE/UFMG, 
Asseguradora do PRONERA/ Servidora do INCRA.

85 Professor dos programas de Graduação e Pós-Graduação da Universidade Federal da Fronteira 
Sul (UFFS). Doutor em Geografia pela Universidade Federal do Paraná. Membro da Articulação 
Catarinense por uma Educação do Campo (ACECAMPO), do Grupo de Pesquisa Espaço, Tempo 
e Educação (GPETE/UFFS) e do Coletivo de Estudos sobre Conflitos pelo Território e pela Terra 
(ENCONTTRA/UFPR).
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emergência da Educação do Campo enquanto política pública, materializada 
no PRONERA, não pode ser vista descolada do contexto da questão agrária 
brasileira e suas múltiplas violências aos sujeitos do campo. 

Neste contexto histórico, pode-se dizer que as discussões sobre 
uma proposta de Educação do Campo para o público da reforma agrária 
tomaram corpo em 1997 com o I Encontro Nacional das Educadoras e 
Educadores da Reforma Agrária (I ENERA). No mesmo ano, constituiu-
se um grupo de trabalho formado por algumas universidades brasileiras, 
que se reuniram na UnB para discutir a participação das instituições de 
ensino superior no processo educacional nos assentamentos. Examinadas as 
possíveis linhas de ação, neste primeiro momento decidiu-se dar prioridade 
à questão do analfabetismo de jovens e adultos, sem ser excluído o apoio a 
outras alternativas.

Entre as principais razões para essa opção estavam: o alto índice 
de analfabetismo e os baixos níveis de escolarização entre os acampados e 
assentados da Reforma Agrária; a preferência do Ministério da Educação 
pela política de reforço do ensino regular e a tendência entre os dirigentes 
municipais em considerar os assentamentos áreas federais e, portanto, 
fora do âmbito de sua atuação. Assim, resultado das lutas dos assentados 
e acampados da Reforma Agrária, foi criado o PRONERA, por meio da 
Portaria Nº. 10 em 16/04/1998.

O analfabetismo sempre foi um gargalo nos projetos de 
assentamento. No estado de São Paulo, a I PNERA (Pesquisa Nacional de 
Educação na Reforma Agrária), realizada em 2004, apontou um índice de 
23,5 % de assentados analfabetos, 37,8% não haviam frequentado a escola 
entre a 1º e a 4º séries e 19,6 % não estudaram entre a 5º e a 8° séries do 
Ensino Fundamental. O Ensino Médio não tinha sido frequentado por 
8,9% dos assentados. 

A Pesquisa de Avaliação da Qualidade dos Assentamentos de 
Reforma Agrária realizada por amostragem pelo Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária (INCRA), em 2010, revelou que o tema 
da educação permanecia sendo um grande desafio para as populações 
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assentadas em todas as regiões do país. No caso da região Sudeste, que em 
2010 possuía 40.156 famílias assentadas, o índice médio de pessoas não 
alfabetizadas ainda era de 13,42%; 42,88 % possuíam nível de escolaridade 
de 1ª a 4ª série; 26,9% de 5º a 9 º série; 7,24%  tinham o Ensino Médio 
incompleto e 5,23 % completaram o Ensino Médio. Em relação ao ensino 
superior, apenas 0,51% havia completado algum curso de nível superior e 
0,77% tinham o ensino superior incompleto.

Em notícia veiculada pela Revista Nova Escola Nº 253 (junho/julho 
de 2012, p. 47), foi informado que dados do Censo Escolar 2011, divulgados 
em abril de 2012 pelo Instituto de Pesquisas e Estudos Educacionais Anísio 
Teixeira (INEP), mostraram que 47% dos professores do campo ainda não 
possuíam o ensino superior completo. O percentual era muito maior do que 
na zona urbana, que possuía 22% de professores sem nível superior.

Ao longo dos anos, foram incluídas outras atribuições ao INCRA, 
mas a Educação do Campo com o PRONERA foi afirmada no II Plano 
Nacional de Reforma Agrária (2003, p. 33), apresentado durante o governo 
do ex-presidente Lula, em 2003, com o objetivo de:

(...) reduzir o índice de analfabetismo de jovens e adultos 
trabalhadores(as) rurais, residentes nos acampamentos e 
assentamentos de Reforma Agrária e promover a elevação 
do seu nível de escolarização formal, ampliando o acesso 
ao ensino fundamental e médio, priorizando uma oferta 
associada à formação técnico-profissional.

O PRONERA foi instituído pela Lei nº 11.947 em 16/09/2009 e 
as normas de funcionamento, execução e gestão foram regulamentas pelo 
Decreto nº 7.352, de 04/11/2010, passando a integrar a política nacional de 
Educação do Campo.

Ao longo de seus 20 anos, o PRONERA buscou responder ao 
chamado dos movimentos sociais e sindicais para que o Estado brasileiro, 
por meio de políticas públicas, atendesse ao direito dos povos do campo 
ao acesso e permanência na escola em igualdade de condições, buscando 
garantir universalidade com especificidade. Conforme foi citado em outros 
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artigos deste livro, o PRONERA, ao longo de sua existência, atendeu 
muitos trabalhadores do campo em todos os níveis de ensino, apresentando 
também uma gama diversa de cursos.

Os dados da II PNERA apontam que entre os anos de 1998 e 2011 
registrou-se a oferta de 320 cursos em todo o país em diferentes níveis e 
modalidades de ensino, abrangendo “880 municípios, em todas as unidades 
da federação” (IPEA, 2016, p. 26). Segundo a pesquisa

[…] a maior parte dos cursos compreendeu alfabetização 
e escolarização dos anos iniciais do ensino fundamental.  
No nível médio, destacam-se modalidades técnico 
concomitante e técnico integrado. No ensino superior, a 
graduação aparece com 42 cursos e a pós-graduação com 
doze nas modalidades especialização e residência agrária.

Os trabalhos apresentados neste GT, nos permitiram evidenciar que 
nos processos de  articulação, diálogo e implementação do PRONERA, 
várias contradições e entraves foram vividos na sua gestão, sobretudo 
entraves de ordem legal (jurídica), administrativa e orçamentária.  
As discussões apontam ênfase em problemáticas ligadas ao financiamento 
e infraestrutura. Destacou-se que essas problemáticas também possuem 
impactos pedagógicos que podem ser considerados negativos, a exemplo de 
cursos que ficam muito tempo suspensos ou possuem etapas de formação 
em períodos longos. O orçamento do referido programa veio diminuindo 
ao longo desses últimos anos, assim, muitos projetos deixaram de ser 
implementados. Nesse sentido, reforça-se a necessidade de mobilização e 
luta pela permanência do programa e pela garantia e ampliação dos recursos. 
Vejamos o gráfico a seguir:
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Na casa dos setenta milhões de reais entre os anos de 2008 e 2009, a 
partir de 2010 esse orçamento cai praticamente pela metade e, em 2018, não 
chegou a 5% deste valor. A falta de recursos foi apontada pelos estudantes 
deste GT como limite que precisa ser superado, visando atender demandas 
das comunidades, pautadas no diálogo com os movimentos sociais e 
sindicais. Sobre este ponto, alguns estudantes também apontaram que as 
dificuldades na gestão são recorrentes e que nem sempre são superadas 
ao longo dos cursos. Este segmento apontou a existência de disfunções de 
entendimento e gestão entre o INCRA, as Instituições de Ensino Superior 
e o público demandatário.

Apesar disso, a articulação entre representações do INCRA (que não 
são muitos), das entidades coletivas (movimentos sociais e sindicais) e das 
Instituições de Ensino Superior engajadas com a Educação do Campo, em 
uma gestão tripartite, promoveram experiências positivas, buscando ampliar 
as possibilidades de gestão democrática, a conquista de direitos por meio de 
políticas públicas educacionais voltadas aos sujeitos do campo.

Marilena Chauí (2012, p. 151) destaca que a igualdade, tomada em 
seu sentido restrito, significa que, “perante as leis e costumes da sociedade 
política, todos os cidadãos possuem os mesmos direitos e devem ser tratados 
da mesma maneira.” No entanto, afirmar que todos são iguais não faz com 
que as pessoas de fato sejam iguais na sociedade, nas mesmas condições 
políticas, econômicas e sociais. Pois, em “seu sentido e importância 
encontram-se no fato de que ela abre campo para a criação da igualdade 
por meio das exigências, reivindicações e demandas dos sujeitos sociais” 
(CHAUÍ, 2012, p. 151), ou seja, se os direitos não existem, “tem-se o direito 
de lutar por eles e exigi-los. É esse o cerne da democracia: a criação de 
direitos.” Corroboramos com a compreensão que o PRONERA, desta forma, 
a partir de uma perspectiva coletiva e compartilhada de gestão, tornou-se, a 
partir da luta permanente, um direito dos camponeses das áreas de Reforma 
Agrária e um dever do Estado.

A Gestão Tripartite contribuiu para resolução de problemáticas 
de gestão que englobam a dimensão do legal, administrativa e/ou 
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orçamentária, como também ajudou a combater índices de evasão e/ou de 
baixo aproveitamento pedagógico. Vários movimentos foram realizados, 
em diferentes ritmos e cenários, objetivando ampliar bases demandatárias 
pelo programa: associações de assentados, mas também movimentos 
socioterritoriais (que englobam entidades coletivas de base política dos povos 
e comunidades tradicionais) ou colegiados territoriais, assim, também, 
agentes do poder público estadual e/ou municipal (como Secretarias 
Municipais e/ou de Estado da Educação), por exemplo.

O PRONERA criou espaços como os colegiados dos cursos e nos 
estados, garantindo que a gestão tripartite pensasse alternativas e soluções 
que advém nos cursos e na implementação desta política pública pelo 
país. Desta foram, a criação de colegiados do programa nos Estados pode 
contribuir para melhorar a gestão/implementação dos projetos. A partir 
desta perspectiva de gestão, visitas foram realizadas, visando, por exemplo, 
acompanhar ou divulgar cursos e seus objetivos pedagógicos, assim como 
esclarecer dúvidas. Grupos e/ou comissões foram organizadas para garantir 
validação de processos seletivos, análise documental, deferimento de 
matrículas, entre outros.

Relatos no âmbito deste GT permitiram evidenciar que a 
Agroecologia ganhou centralidade em projetos formativos, procurando 
respeitar saberes e fazeres do campesinato em sua diversidade, fomentando 
reflexões e experiências em torno dos desafios da proposição de uma matriz 
produtiva e tecnológica mais adequada ao projeto de Reforma Agrária 
Popular, que propõe uma relação sociedade-natureza mais sustentável no 
âmbito da produção de uma alimentação saudável e das lutas por soberania 
alimentar da população.

Asseguradores/as, como é o caso de Goiás, afirmaram que, 
com ancoragem no Manual de Operações do PRONERA, a relação 
com os movimentos sociais contribuiu para melhorar suas estruturas 
de acompanhamento e avaliação dos projetos. Segundo relato “o 
acompanhamento da execução perde valor quando se restringe aos aspectos 
formais e burocráticos abrigados na interpretação da lei”. Mas é necessário 
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reforçar que todos os agentes envolvidos nesta lógica tripartite de gestão 
precisam estar mobilizados e pensando estratégias conjuntas para superar os 
obstáculos e transtornos.

Alguns cursos do PRONERA pelo país sofreram ações civis 
públicas, como o de Direito, da Universidade Federal de Goiás (UFG), o 
de Agronomia, da Universidade Federal de Sergipe (UFS) e o de Medicina 
Veterinária, da Universidade Federal de Pelotas (UFPel). Evidenciamos que 
os cursos do PRONERA tencionaram forças conservadoras (reacionárias) 
e hegemônicas, justamente por ampliar o acesso à educação em diferentes 
níveis e modalidades de ensino – da Educação Básica ao Ensino Superior, de 
formação tecnológica em diferentes áreas do conhecimento e profissionais. 
Essas ações judiciais movidas contra os projetos representam de modo mais 
profundo a disputa por hegemonia, sobre a compreensão de quem é o sujeito 
de direito ao acesso ao ensino superior, por exemplo.

O PRONERA, desta forma, a partir de seus 20 anos de existência, 
pode ser considerado espaço-dispositivo que provoca um desequilíbrio nas 
correlações de poder no seio da sociedade de classes. Além disso, o referido 
programa, enquanto política pública, gerou aprendizado entre profissionais 
das instituições do ensino superior para além dos muros da universidade 
em interação dialógica com a comunidade regional. Este debate, a partir de 
seus resultados, que apontam para a significativa elevação do processo de 
escolarização dos sujeitos do campo, beneficiários da Reforma Agrária, reafirma 
a necessidade do fortalecimento desta política de Educação do Campo.
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SÍNTESE DO GT07 
RESIDÊNCIA AGRÁRIA, EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL E AGROECOLOGIA:

Kelci Anne Perreira86

ELEMENTOS POLÍTICO PEDAGÓGICOS ACUMULADAS 
PELAS EXPERIÊNCIAS E LIÇÕES APRENDIDAS:  
INTENCIONALIDADE, CONCEPÇÕES  
E MATRIZES FORMATIVAS

 As experiências apresentadas e analisadas no GT07 apontam 
a necessidade de retomada permanente da intencionalidade da EdoC, 
bem como da concepção de conhecimento, de ser humano e de realidade 
que a sustentam.

Nesse sentido, foi sublinhado pelos presentes que os camponeses 
não são uma população residual atrasada. As experiências do PRONERA 
elucidam um Brasil fortemente rural e os camponeses como sujeitos, cujos 
direitos são historicamente solapados pela burguesia e diuturnamente 
disputados pelos “levantados do chão”. Superar a exclusão dos povos do 
campo do plano democrático é uma das funções da Educação do Campo, 
a qual se configura como um projeto formativo ligado à um projeto de 
sociedade e de campo soberanos: a república brasileira do trabalho e a 
ruralidade socioagrobiodiversa do campoesinato em sua pluralidade.

Considerando a conjuntura do golpe, o GT realçou que o projeto 
societário e formativo da Educação do Campo traz como exigência de 
primeira hora a luta pela reforma agrária popular, pela qual se afirmam 
como dimensões indissociável o acesso à terra, à educação, ao trabalho e 

86 Doutora em Educação (UFSCar e USP). Professora da LEdoC da UFPI/CPCE e atualmente, 
coordena o Coletivo Cenas Camponesas de teatro político e vídeo popular (UFPI). Faz parte do 
grupo de pesquisa “Terra em Cena: teatro, audiovisual na Educação do Campo” (Diretório de 
grupos do CNPq).
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à cultural, a partir de uma perspectiva emancipatória. A reforma agrária 
popular, opondo-se ao agronegócio, traz consigo a agroecologia e a arte 
popular como fundamento para que os trabalhadores forjem o campo da 
Educação do Campo. Nesse sentido, o campo epistêmico e metodológico 
da agroecologia e da arte popular são temas do processo formativo ligado ao 
horizonte de uma ruralidade socioagrobiodiversa e democrática.

Sob tal prisma, os presentes salientaram o compromisso da Educação 
do Campo de formar pensadores e militantes, sujeitos que, compreendendo 
as contradições sociais, sejam motivados a se engajarem em processos 
organizativos orientados à superação da sociedade de classes e possam, para 
isso, mobilizar, o conhecimento historicamente acumulado pela humanidade.

O conhecimento foi realçado no GT como um conjunto de 
saberes, abstraídos dos processos reflexivos-interventivos intrínsecos ao 
trabalho humano (de caráter coletivo), seja no âmbito da reprodução da 
vida cotidiana, da ciência e técnica, da filosofia e/ou da arte. Conhecer, no 
sentido formativo da Educação do Campo, significa adquirir um escopo 
de saber/poder comprometido com a emancipação da classe trabalhadora e 
com a auto realização de cada sujeito, de acordo com as especificidades do 
desenvolvimento humano nas diferentes fases de sua vida.

Ao partirem de uma concepção histórico-crítica do desenvolvimento, 
os participantes do GT que, na Educação do Campo, é preciso alargar a 
compreensão sobre a(s) juventude(s) rural(is): ser jovem rural é mais do 
que encontrar-se em uma fase da maturação biopsíquica; é viver, além das 
transformações orgânicas, as contradições sociais de um mundo onde o 
estreitamente das oportunidades culturais é mais agudo do que nas cidades; 
onde as experiências juvenis vão sendo achatadas pela hegemonia de um 
único tipo de vivência cultural: a dos meios de comunicação de massa, 
cuja indústria cultural tenta invadir a juventude em seu nível existencial e 
impor um padrão de ser submetido ao consumo (padrão da mercantilização 
generalizada).
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Os jovens  do PRONERA manifestam a necessidade de serem vistos 
como agentes que, a despeito da indústria cultural, são capazes, sobretudo 
se estimulados, a recriarem suas culturas. E, nesse sentido, tão perverso 
quanto o fetiche da mercadoria, que jorra da mídia sobre o jovem como a 
medida de sua existência, é o discurso da “fixação” dos jovens no campo 
como solução mágica para os problemas da questão agrária brasileira.  
A Educação do Campo deve ajudar o jovem a ter o campo como uma escolha 
e não uma condenação e a estabelecer o trânsito campo-cidade, fundamental 
para a construção e pertencimento das juventudes que vivem do trabalho 
como classe. Mas, para que o campo seja um território interessante para 
a juventude, e para os trabalhadores de uma forma geral, é necessário que 
as condições de reprodução material e simbólica da vida no campo sejam 
dignas, plurais, democráticas.

Além da conquista da terra, a práxis da arte popular e da 
agroecologia, enfeixadas nos contextos formativos da Educação do Campo, 
foram apontadas como potentes para esse processo de melhoria da vida. 
Os presentes no GT salientaram que os movimentos camponeses não 
podem desperdiçar sua energia conquistando terra para propor um modelo 
agrícola e cultural dependentes da indústria, da mercadoria, dos bancos: 
ou assumimos a proposta da agroecologia e da arte popular, como matrizes 
formativas (do trabalho e da cultura) da Educação do Campo (ao lado da 
luta e da memória), ou sucumbimos.

A arte impacta a sensibilidade, educa para além da razão: ela toca e 
ensina a emoção. As linguagens artísticas são fundamentais para avançar na 
formação da juventude e promover a educação omnilateral. O tema, a forma 
e o conteúdo da arte popular, quando incorporados aos cursos da Educação 
do Campo, corroboram com a perspectiva de formação.

O agronegócio promove seus processos de dominação pelas vias 
materiais (da coerção, violência física, grilagem, expropriação, biopirataria 
etc), mas também pela dominação cultural, imaterial, simbólica. Há um 
processo de cooptação de mentes e corações que deve ser combatido nas 
experiências de Educação do Campo. As referências as experiências estéticas 
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do PRONERA, nas residências, com teatro do oprimido, muralismo e 
rádio popular, potencializam a descolonização das mentes, inalienável da 
formação crítica, configurando-se em vetores importantes para a inserção 
dos jovens na luta de classes (resistências juvenis).

Do mesmo modo, ao lado do trabalho com a arte e da aquisição 
dos meios de produção cultural, a formação omnilateral passa pela 
agroecologia87  como movimento, ciência e prática que, ao propor a criação e 
análise de agroecossistemas, questiona desde a propriedade privada da terra à 
biogenética, passando pela perda de soberania alimentar, e propõe a ecologia 
de saberes camponeses e científicos como fonte para uma relação sociedade-
natureza resiliente e biófila. Quando os cursos superiores de Educação do 
Campo incorporam (no PPC e em suas práticas) a agroecologia, a empreitada 
formativa ganha novo sentido. Novidade esta que se perde, se a agroecologia 
for esvaziada de seu caráter político e cultural de resistência, reduzindo-se a 
um mero modelo produtivo.

Precisamos entender que agroecologia e a arte são temas siameses.  
Um mestre rabequeiro compreende bem isso: para produzir sua arte antes 
manejou o ecossistema, colhendo e tratando a madeira com a qual fez seu 
instrumento. Ao tocar sua rabeca, ele reconta o seu trabalho e o ofício dos 
camponeses, positivando as formas de produção e organização da vida 
dos povos do campo. A indústria burguesa da cultura, quando adentra o 
mundo rural, o faz transformando modos de vida em alegorias passíveis 
de serem vendidas.

A aproximação das experiências formativas do PRONERA com a 
agroecologia e com as experiências de arte de resistência ajudam, por um 
lado, a mostrar que educação é mais que escola, embora dela não possamos 
prescindir. Por outro lado, esses temas exigem que a escola se desfie ao 
trabalho com inter e transdisciplinaridade.

87 A agroecologia foi tratada no GT como parte da práxis da permacultura. A permacultura indica 
um modo de vida em que se busca conectar cada vez mais profundamente as energias e matérias 
locais disponíveis em um sistema (uma casa, um lote, etc), considerando o saber-fazer das pessoas 
que o habitam para a consolidação de bioconstruções, agrofleorestas e outras técnicas capazes 
de produzir sinergias sociais e ambientais.
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PRINCÍPIOS, MÉTODOS E DESAFIOS

As experiências do PRONERA realçaram que o vínculo com a 
realidade (no ensino, na pesquisa e nas práticas) – visando compreendê-la 
e transformá-la, bem como o envolvimento da comunidade escolar com 
os movimentos sociais camponeses, é fundamental para concretizar a 
Educação do Campo, ao mesmo tempo em que realça a dimensão formativa 
da auto-organização dos estudantes (princípio). A organicidade com o meio 
e a luta dependem da alternância de tempos e espaços formativos e da 
compreensão de que tanto o tempo/espaço escola quanto o tempo/espaço 
tempo comunidade devem servir à reflexão e à ação: a teoria e a prática estão 
nos dois. O tempo comunidade é um momento importante para os sujeitos 
da Educação do Campo atuarem em mobilizações, atos etc, um tempo para 
formação de militância, muito embora essas atividades formativas possam 
compor os calendários de tempo escola: esse é um legado do PRONERA.

A pesquisa coletiva da realidade, envolvendo diagnósticos 
participativos como ponto de partida para a elaboração de TCCs e projetos 
interventivos (nas áreas camponesas e não em áreas de experimentação 
escolar meramente), mostrou-se uma estratégia importante de formação e 
de ação social no âmbito das Residências.

Outro princípio fundamental realçado pelas experiências é o conflito, 
intrínseco à luta social. Os cursos do PRONERA devem admiti-lo como 
material pedagógico, bem como devem admitir às pedagogias brutais do 
capital, as quais desencantam o mundo e roubam esperança ativa dos jovens. 
Precisamos tratar do conflito, do feminicídio, do etnocídio dos jovens negros, 
dos trabalhadores que morrem escravizados nos latifúndios dos que são 
seduzidos pela ideologia segundo a qual o agronegócio interessa a todos.

Para abordar tais questões com vitalidade pedagógica crítica, o 
método do desnudamento das contradições é essencial: é preciso conhecer 
a relação causa e consequência dos conflitos, os interesses que motivam os 
agentes envolvidos, as estratégias utilizadas e os impactos na vida da sociedade 
e da natureza. A cooptação parcial da agricultura familiar camponesa pelo 
agronegócio deve ser explorada nos cursos do PRONERA pela chave da 
contradição. Não podemos propagar o discurso de que a agricultura familiar 
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alimenta o Brasil sem, no interior do Movimento de Educação do Campo, 
questionar esse processo.

Como não se trata apenas de elucidar contradições, mas de tentar 
no conteúdo e na forma dos processos formativos superá-las, as experiências 
analisadas no GT reafirmaram como desafio da Educação do Campo a 
transformação da forma escolar atual. A organização da escola e do trabalho 
pedagógico a partir dos complexos de estudo, articulados aos tempos 
formativos do trabalho, da mística etc., materializam essa transformação, 
reafirmando o caráter contra hegemônico da Educação do Campo.

Além deste desafio,  o GT realçou a entrada das fundações do 
agronegócio nas escolas públicas do campo, coordenando processos de 
formação de professores com recursos públicos e oferecendo material didático 
cujo conteúdo e forma ideológicos obnubilam as contradições de projeto de 
campo e de classe defendidos pela burguesia e pelos trabalhadores.

Por fim, a institucionalização das experiências do PRONERA foi 
elencada como desafiadora, uma vez que com ela se engendram nos cursos a 
burocracia e a hierarquia das universidades, bem como ingressam docentes 
que muitas vezes não se identificam com a proposta político pedagógico 
da Educação do Campo. A perseguição do TCU ao modelo tripartite de 
gestão dos cursos do PRONERA se soma a este panorama de desafios, assim 
como se soma o aligeiramento da formação nas residências jovens, invocado 
superação necessária no GT.

ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO DAS  
CONTRADIÇÕES DO ATUAL CONTEXTO POLÍTICO

CONTROLE SOCIAL E POLÍTICAS PÚBLICAS

- Incidir sobre os conselhos de educação (com atos públicos envolvendo 
escolas, organizações camponesas) para que impeçam a atuação do 
agronegócio nas escolas do campo.

- Pressionar a câmera dos vereadores proibir o uso de agrotóxico próximo 
das escolas.
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MASSIFICAR PROCESSOS. PRODUZIR VISIBILIDADE

- Construir processos pedagógicos nas residências, articulados aos Fóruns 
de Educação do Campo -  para que os estudantes realizem ações educativas 
em massa junto aos professores das escolas públicas rurais (via extensão 
certificada), visando que conheçam o que, como e a partir de que marco 
legal se constrói a Educação do Campo. Aproveitar os projetos de extensão 
para estimular que os professores ingressem nas residências.

- Incorporar na agenda das escolas do campo campanhas de alimentação 
saudável articulada à agroecologia, bem como Mostras e Feiras de cultura 
e produção camponesas, para dar visibilidade ao projeto ético da reforma 
agrária popular, que inclui terra, alimentação sã, arte e educação como 
direitos, bem como produzir vivências contra hegemônicas nas escolas.

- Produzir documentos (cartas, notas de repúdio, etc.) e difundi-los em 
meios populares de comunicação, reivindicando das secretarias de educação 
compromisso com as diretrizes operacionais para as escolas do campo. Os 
estudantes podem ser autores desses documentos. 

- Nas residências agrárias, diversificar o perfil dos cursistas, aproximando 
professores da escola básica, militantes dos movimentos camponeses e dos 
urbanos, agentes de ATER. Essa pluralidade permite uma compreensão 
mais profunda da agroecologia em sua relação com a educação e reaviva 
o compromisso histórico de colocarmos o conhecimento a favor da 
emancipação da classe trabalhadora.
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SÍNTESE DO GT08 
RESIDÊNCIA AGRÁRIA, EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL E AGROECOLOGIA  

(PARTE II)

Silvana Lúcia da Silva Lima88 
Jonas Duarte89

O GT mobilizou seis trabalhos que representam o largo campo 
de atuação e inserção da Educação do Campo na sua relação intrínseca 
com a Agroecologia. Os trabalhos foram apresentados em dois grupos:  
1. Experiências de pesquisa com caráter extensionista; 2. Formação acadêmica.

1) EXPERIÊNCIAS DE PESQUISA COM  
CARÁTER EXTENSIONISTA

 Aqui tivemos três trabalhos, sendo uma experiência com a educação 
profissional via PRONERA no território do Médio Rio Uruguai, em 
Santa Catarina e; dois relatos vindos da Bahia, fruto da relação da UNEB 
com o MST. No Médio Rio Uruguai foi ofertado o curso Tecnologia 
em Agropecuária tendo como beneficiários os assentamentos do Crédito 
Fundiário e de Comunidades Quilombolas. O relato dos estudantes 
evidenciou como o PRONERA ajuda na recondução da vida pessoal dos 
egressos, tendo influência direta na organização política dos trabalhadores. 
Como disseram, “os sonhos dão trabalho” e agora “queremos a educação 
para mais pessoas e nosso compromisso é com o futuro do PRONERA” 
(estudante quilombola).

88 Professora Adjunta III da UFRB, doutora em Geografia, docente dos cursos de graduação e pós-
graduação ema Educação do Campo da UFRB. Líder do grupo de estudos e pesquisa Núcleo de 
Agroecologia e Educação do Campo.

89 Doutor em História Econômica pela Universidade de São Paulo. É professor Associado IV 
da Universidade Federal da Paraíba. Membro da Comissão Pedagógica Nacional do PRONERA. 
Coordenador do Curso de História PRONERA/UFPB.
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A primeira experiência da UNEB foi com a construção da Feira 
Agroecológica do Cabula, é um bairro periférico de Salvador, oriundo do 
quilombo do Kabula, construído pelo negro Beiru, escravizado de origem 
bakongos e angola. É também onde fica a sede da UNEB. Essa relação 
é significativa porque é uma construção histórica feita pela instituição,  
herança que a Feira tem ajudado a fortalecer. Baseado na metodologia 
“comunidade de aprendizes”, a feira promove o “bate papo agroecológico”, 
transformando todo o espaço numa “sala de aula popular e inclusiva” que 
também assume a forma de curricularização da extensão. A feira recebe 
produtos do projeto “Horta no presídio”, recebendo os impactos da grande 
rotatividade dos produtores, desafiando a equipe que trabalha na lógica da 
Economia Solidária a (re)pensar sempre o seu plano de produção e consumo.

O segundo projeto apresentado por pesquisadores militantes da 
UNEB nasceu de uma proposta de escolarização no Sul da Bahia e, ao se 
desafiar a trabalhar a realidade dos educando, teve que buscar financiamento 
(junto a Petrobrás) para construir saídas para a produção do cacau de cabruca 
(sistema agroflorestal) e discutir o desmatamento.

2. FORMAÇÃO ACADÊMICA

Numa caminhada que articula formação profissional, produção 
do conhecimento e construção do sentimento agroecológico para a vida, 
duas universidades (UFRB e UNEB) e, do Instituto Federal de Marabá 
no Pará. Ambos se desafiam na organização de processos formativos 
interdisciplinares emancipatórios.

A UFRB em articulação com a Escola Família Agrícola do Sertão 
(EFASE) e o PRONERA oferta o curso Tecnologia em Agroecologia. Por 
ter sido fruto da luta das comunidades de Fundo e Feixo de Pasto e das 
Pastorais Católicas – da Juventude  e Rural, é abraçada pelo Movimento 
dos Pequenos Produtores (MPA), possuindo mais de 300 estudantes, 
todos filhos de camponeses. Com a turma do PRONERA este número 
sobre para 370. O curso adotou a perspectiva do Diálogo dos Saberes que 
reafirma a relação da escola com as comunidades do entorno, criando outras 
possibilidades para a formação no ensino superior. Para além dos desafios 
cotidianos superados e os saberes construídos dentro da IES, a experiência 
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aponta para a construção da Escola dos Movimentos Sociais no sertão norte 
da Bahia, na região semiárida, no entorno da zona em acelerado processo 
de desertificação.

A UNEB parte da articulação interna do seu conjunto de 
pesquisadores da Educação do Campo (15 doutores) especializados em 
diferentes municípios da Bahia. A compreensão é de que fortalecendo a 
UNEB, fortalece a Educação do Campo na Bahia considerando dado a sua 
capilaridade. Nesse formulação e auto-organização política e pedagógica, 
a UNEB cria o Centro Acadêmico de Educação do Campo cujo o debate 
do desenvolvimento territorial traz como centralidade a Agroecologia. A 
criação do centro é um mecanismo de sobrevivência e resistência dentro 
da universidade potencializadora de várias ações: Feiras de Agroecologia, 
cursos, projetos de pesquisa e extensão, encontros e articulações com os 
Fóruns de debate.

O Instituto Federal do Maranhão (IFMA) traz a experiência com 
a educação profissional no campo da questão agrária e da Educação do 
Campo, fruto da intensificação do número de assentamentos rurais na região, 
é construído dentro de um assentamento de reforma agrária, fruto da luta 
em Eldorado dos Carajás. Adotando a pesquisa como princípio formativo e 
com foco na reprodução social das comunidades campesinas, a experiência 
construída junto ao PRONERA permitiu transformar as limitações 
em estratégias de formação curricular. Entre as limitações destacou-se a 
urbanização do entorno do campus de seu público. Entre as estratégias, os 
autores trazem os dias de campo cujo o objetivo é levar os estudantes do 
campus para vivenciar outras possibilidades formativas junto as comunidades 
campesinas na perspectiva de criar uma ambiência de (re)valorização do 
campo mediante a aproximação da Agroecologia e da troca de saberes. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 As experiências apontam questões que consideramos fundamentais 
na conjuntura atual:

1. Que o PRONERA tem conseguido alcançar um público de 
outros segmentos;
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2. Que os TCCs podem e devem ser projetos de vida profissional 
pessoal e coletiva, ajudando a construir um novo projeto de nação;

3. Que o PROEJA precisa ser integrado a educação profissional;

4. Que a Alternância vai construindo caminhadas diferentes frente 
aos desafios;

5. Os princípios da Agroecologia e dialógica freiriana no diálogo com 
as instituições de ensino promovem uma síntese baseada na práxis;

6. O resgate e o fortalecimento das Feiras de Agroecologia 
são estratégias fundamentais no enfrentamento à sociedade 
capitalista, pois, resgata a sociedade da lógica excludente imposta 
pelo capital que empacota e padroniza a produção de alimentos, 
excluindo o campesinato para fortalecer o agronegócio;

7. Os cursos e projetos de pesquisa e extensão promovem a 
reelaboração teórica, da produção do conhecimento tendo 
como base e raiz a cultura camponesa, criando perspectivas 
concretas de futuro;

8. Os jovens são resgatados das garras excludentes da educação 
urbanocêntrica, redimensionado a leitura do rural enquanto 
possibilidade de futuro;

9. As universidades se articulam com os movimentos sociais (e vice 
versa) num movimento de auto fortalecimento e de construção 
da unidade; e

10. A institucionalização da Educação do Campo é urgente porque 
é revolucionária.

Além de conhecer as experiências, nos questionávamos o tempo todo 
acerca dos impactos causados e das possibilidades de construção do novo. O 
certo é que de cada ação, novos homens e novas mulheres foram forjados e que 
as instituições de ensino estão sendo pintadas de povo e a agricultura camponesa 
não será mais a mesma depois da emergência da Educação do Campo.
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SÍNTESE DOS GT09 E GT10 
AS PRODUÇÕES DAS LICENCIATURAS EM 

EDUCAÇÃO DO CAMPO:  
20 ANOS EDUCAÇÃO DO CAMPO E PRONERA

Dulcinéa Campos90

As experiências socializadas no grupo de trabalho Licenciaturas em 
Educação do Campo (GT LEdoCs, 2018), evidenciam uma trajetória de 
reflexões e práticas realizadas no percurso de 20 anos de PRONERA e Educação 
do Campo, possibilitando uma síntese projetiva, por meio de uma visão 
ampliada dos principais elementos político pedagógicos que essas experiências 
acumularam para a Educação do Campo, destacando nelas as lições e as 
estratégias de enfretamentos das contradições do atual contexto político.

A experiência "Diálogos e experiências de Educação do Campo e 
agroecologia na Universidade Federal de Viçosa", apresentada por Fabrício 
V. Zanelli, iniciada desde a década de 1970, com o Pró-Jovem EJA, destaca 
as práticas de educação popular em agroecologia, articulado com os 
movimentos sociais, escolas famílias, por meio do PRONERA, Obeduc, 
e as LEdoCs desta universidade. Têm como referência a educação popular 
na orientação educativa envolvendo a mobilização e articulação de espaços 
de diálogos na construção do movimento agroecológico na região. Essas 
ações resultaram em práticas educativas efetivas nas comunidades e na vasta 
produção de conhecimentos, divulgados em diversos suportes como livros, 
materiais didáticos, eventos científicos, entre outros.

O Processo de implementação da Licenciatura em Educação do 
Campo/UFES, campi Goiabeiras e Ceunes, apresentado pelas educadoras 
Dulcinéa Campos, Débora Monteiro do Amaral e Vivian Megana Cornélio, 
é uma narrativa reflexiva sobre o processo de implementação das LEdoCs 
nesta instituição, que teve como destaque  o movimento real da organização 

90 Professora da LEdoc/UFES (dulacampos@gmail.com)
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coletiva do trabalho pedagógico (OCTP) no desenvolvimento articulado 
das atividades realizadas no tempo-comunidade e no tempo-universidade. 
Essa experiência destaca o desenho metodológico de atuação formativa dos 
cursos, que tem por fundamento a práxis, a saber: inventário da realidade, 
com ênfase no agroecossistema; auto-organização dos estudantes e Plano 
de Estudo. Emergiu desse processo, a construção coletiva do Plano de 
Gestão do curso, segundo os princípios da gestão democrática, apoiada na 
organicidade dos movimentos sociais camponeses.

"A Licenciatura em Educação do Campo, UFES/Goiabeiras, em 
regime de alternância: problematizando as ações formativas do tempo-
comunidade (TC)", apresentada por Dulcinéa Campos, Juliano Bicker 
Pereira e Rondilei Júnior Paixão, provoca reflexões sobre a importância 
educativa desta licenciatura no desafio da reconstrução agroecológica 
por meio de estudos e práticas, a partir dos conhecimentos das condições 
e potencialidades do agroecossistema das comunidades. Avalia o 
acompanhamento pedagógico dessas ações, por meio de visitas dos 
professores, onde analisam as situações e discutem as possibilidades de 
ação/intervenção por meio da prática docente. Esse movimento estabelece as 
bases orientadoras do planejamento dos processos formativos, referenciados 
pelos fenômenos da vida do campo.

Lucinete Gadelha da Costa e Maria Edeluza P. de Moura, da 
Universidade do Estado do Amazonas, socializaram a experiência 
"Formação de professores: uma trajetória na Educação do Campo das águas 
e das florestas", com foco no percurso histórico que vem se desenvolvendo 
no Curso Normal Superior na Universidade do Estado do Amazonas no 
período de 2004 a 2008. Evidenciam o processo de formação docente para o 
Ensino Fundamental em áreas de Reforma Agrária, nos Estados de Roraima 
e Amazonas, em convênio entre UEA/INCRA/PRONERA. Ressalta-
se nesse processo a contextualização com as comunidades amazônicas, 
de acordo com os princípios que fundamentam a Educação do Campo. 
A referida experiência ampliou as reflexões sobre a Educação no contexto 
amazônico que repercutiu na criação da primeira licenciatura permanente 
em Pedagogia do Campo, das Águas e da Floresta nesta universidade.
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"A Formação de educadores nos cursos de pedagogia pelo PRONERA 
na Universidade Federal da Paraíba: fortalecendo a identidade camponesa", 
socializada pela educadora Maria do Socorro Xavier Batista, traz uma 
rica síntese reflexiva da repercussão do Curso de Pedagogia - Licenciatura 
para educadores da reforma agrária, do Programa Nacional de Educação 
na Reforma Agrária/PRONERA (2008-2019), na vida social, política 
e profissional dos egressos do curso que proporcionou resultados sociais, 
políticos e profissionais, entre as quais destacam-se:  acesso ao trabalho nas 
escolas dos assentamentos como educadores ou gestores; continuidade dos 
estudos em Cursos de pós-graduação latu sensu, em cursos de Residência 
Agrária ofertados, em cursos de Mestrado em Educação Popular e maior 
engajamento  nos movimentos sociais.

Sobre a "Educação do Campo e PRONERA no Maranhão: a 
experiência do IFMA", Elias Rodrigues de Oliveira e Jandira Pereira 
Souza, descrevem o processo de formação de professores na LEdoc e nos 
cursos de Agronomia e Zootecnia. Tem em suas práticas e reflexões, a 
educação profissional focada na formação do cidadão, no desenvolvimento 
socioeconômico sustentável e nas parcerias com movimentos sociais do 
Estado e PRONERA, na oferta de cursos superiores para os povos do 
campo. São experiências de formação que seguem os princípios da Educação 
do Campo, fundamentadas na concepção de campo e de educação, cuja 
proposta político-pedagógica se amplia para a educação não-escolar e para 
os movimentos e formas de organização do campo, em alternância.

Em “Sentidos e significados de professores sobre a educação inclusiva 
no campo: reflexos na formação de graduandos da Ledoc/UFPA” – Cametá, 
Waldma Maíra Menezes de Oliveira e Ivanilde Apoluceno de Oliveira, 
discutem resultado de uma pesquisa sobre a educação inclusiva, a partir da 
análise de imagens e sentidos produzidos por professores e concluem, em suas 
análises, que os docentes entendem a educação inclusiva como um direito 
humano, mas apresentam dificuldades em problematizar a educação de 
pessoas com deficiências pela perspectiva da educação inclusiva, referindo-se 
a esta como uma política de integração. Nesse sentido, a questão da inclusão 
se revela em um conceito que contraria a concepção de sujeitos de direitos 
pelo qual a Educação do Campo luta.
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"O Curso de Licenciatura em Educação do Campo – Artes e 
Música da Universidade Federal do Tocantins/UFT/Campus de Arraias", 
socializado pela educadora Suze da Silva Sales, narra uma experiência de 
alternância, tendo como local de encontro dos estudantes as Comunidades 
Integradoras. Ali, realizam-se as aprendizagens por meio de vivências e troca 
de experiências dos diversos sujeitos (quilombolas, produtores familiares, 
trabalhadores rurais, dentre outros) que se responsabilizam, junto com a 
Coordenação do curso, pela organização/realização das ações relacionadas 
ao ensino, pesquisa e extensão.

Na descrição analítica sobre "PROCAMPO/UNEAL: uma 
experiência exitosa e transformadora na formação de educadores campesinos 
de Alagoas", socializada por Sara Jane Cerqueira Bezerra, Jhonatan 
David Santos das Neves e Gleica Maria Correia Martins, enunciam as 
conexões entre a Pedagogia da Alternância a uma proposta pedagógica, 
metodológica dialógica e problematizadora, a partir da realidade, com a 
proposição e construção de novos saberes, segundo a perspectiva freireana. 
Discutem que essa relação com a comunidade camponesa no Tempo-
Comunidade, desenvolve dimensões políticas, históricas, técnicas, culturais 
e socioeconômicas local. Desse modo, o êxito de suas ações educativas 
deve-se em grande medida, a relação que a universidade estabelece com as 
comunidades rurais, associações de trabalhadores do campo e assentamentos 
do MST, potencializada pelas ações do TC. Este trabalho contribuiu para a 
expansão da Educação do Campo, por meio do poder público, em diversas 
regiões de Alagoas. Preocupados com a continuidade dos estudos destes 
egressos, a instituição elaborou duas Pós-graduações (Lato Sensu), em 
Educação do Campo e Agroecologia.

Sobre “A luta camponesa na institucionalização do curso de 
Licenciatura em Educação do Campo em Rondônia/UNIR”, Catiane 
Cinelli, Márcia Maria de Oliveira e Renata da Silva Nobrega, apresentam 
uma descrição e reflexão sobre o desenvolvimento do potencial do 
protagonismo discente, por meio da Auto-organização dos estudantes do 
curso que, aos poucos, vêm se estruturando e ganhando espaços no interior 
da instituição. Destaca-se que os principais desafios do curso se relacionam 
à falta de recursos financeiros e à pouca identificação da parte do corpo 
docente com os princípios e concepções da Educação do Campo. Mediante 
os desafios, o curso persiste na busca de desenvolvimento de práticas 
pedagógicas, vinculadas às demandas sociais do povo do campo.
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Nessa mostra de experiências, lições gerais projetivas se sobressaem: 
a educação baseada na formação dos sujeitos coletivos é condição sine qua 
non para a continuidade da construção da Educação do Campo no Brasil; as 
diversidades das políticas e das práticas pedagógicas engendradas em diversos 
contextos do campo, possibilitam que a Educação do Campo se constitua 
a partir dos contextos e das análises dessas realidades, sem perder como 
isso, o seu caráter político unificador: a materialidade que lhe deu origem; 
a Educação do Campo tem como proposta central a territorialização da 
agricultura camponesa, associada ao projeto de campo e de sociedade que se 
quer construir e transformar; a importância da escolarização e da agroecologia 
em prol de práticas pedagógicas que se realizam na materialidade da vida 
dos sujeitos do campo e não somente dentro das escolas.

Aprende-se por meio dessas lições, que os desafios e tensões 
vivenciados no movimento real das Licenciaturas em Educação do Campo 
não impediram o crescimento da Educação do Campo em todo o país, 
lançando bases firmes para o seu avanço contínuo. Tendo em vista o atual 
contexto político que avança para o Estado do Não Direito, estratégias 
de enfrentamento precisam ser pensadas. Dentre elas, destacam-se: a 
organização de frentes permanentes de formação sobre a tríade campo-
educação-política pública; realização e proposição de ações e práticas 
desmobilizadoras de políticas e programas que insistem em transformar 
a educação em mercadoria; a ocupação em diferentes espaços coletivos de 
diálogos nas universidades em defesa das LEdoCs e da Educação do Campo; 
ações coletivas efetivas contra o fechamento de escolas do campo e de outros 
direitos da classe trabalhadora que estão sendo ameaçados, caçados ou 
negligenciados; centralidade na territorialização da agricultura camponesa 
na matriz formativa da Educação do Campo e das LEdoCs; e elaboração de 
projetos de cursos PRONERA/INCRA, de fluxo contínuo, evitando a cada 
novo curso, a repetição de trâmites burocráticos como reconhecimentos de 
PPC’s, entre outros.

As mostras de experiências de políticas e práticas pedagógicas 
socializadas, decorridas dos 20 anos de PRONERA e Educação do Campo, 
comprovam o processo histórico de consolidação de um projeto formativo 
da classe popular do campo, construído coletivamente.
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SÍNTESE DO GT11 
OS FÓRUNS DE EDUCAÇÃO DO CAMPO E AS 

ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO  
DAS CONTRADIÇÕES POLÍTICAS NO 

CONTEXTO BRASILEIRO

Hellen do Socorro de Araújo Silva91

Este texto apresenta um balanço oriundo das oito (8) experiências 
que foram socializadas no Grupo de Trabalho que retratou o envolvimento 
político dos sujeitos que se organizam nos Fóruns de Educação do Campo 
em várias regiões do Brasil.

Os relatos compartilhados no Seminário Nacional dos 20 anos da 
Educação do Campo e do Programa Nacional de Educação na Reforma 
Agrária (PRONERA) que ocorreu no período de 12 a 15 de junho de 2018 
em Brasília-DF teve como objetivo apresentar um resumo dos principais 
elementos político pedagógicos que as experiências puderam acumular 
para a Educação do Campo e identificar o que estas práticas também 
nos apontam como estratégias de enfretamento das contradições do atual 
contexto político.

Dialogar acerca das políticas de Educação do Campo para o 
enfrentamento ao poder público a partir dos Fóruns, tem sido um 
movimento que vem se expandindo por meio da parceria público-público 
na atual conjuntura política, visto que envolve uma ampla e democrática 
participação provocada pela sociedade civil organizada e que possibilita 
o envolvimento das universidades públicas, dos movimentos sociais, das 
secretarias estaduais e municipais de educação, além de outras entidades 

91 Professora da Universidade Federal do Pará, Campus do Tocantins-Cametá. Doutora em 
Educação pela UFPA. Pesquisadora do Grupo de Estudos em Educação do Campo, Agroecologia 
e Economia Solidária (GESOL) e do Grupo de Estudo em Educação do Campo na Amazônia 
(GEPERUAZ). Representante do Fórum de Educação do Campo, das Águas e das Florestas do Baixo 
Tocantins (FECAF). Participa da Rede Universitas-Br no Sub 7. E-mail: hellen.ufpa@gmail.com.
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e organizações sociais que apostam em um projeto de sociedade que busca 
fazer frente as lógicas de desenvolvimento, de agricultura, de educação e de 
sociedade impostas pelo sistema capitalista.

Nesse sentido, destacamos que o Grupo de Trabalho-Fóruns de 
Educação do Campo que estivemos coordenando como mediadora contou 
com: uma experiência de Roraima, três experiências do Pará, duas do 
Amazonas, uma experiência do Tocantins e do Paraná. A seguir apresentamos 
algumas reflexões sobre os conhecimentos compartilhados nesta articulação 
via fórum de Educação do Campo, suas conquistas e estratégias de 
enfrentamento neste cenário de perdas de direitos dos trabalhadores que 
existem e resistem na/pela terra, águas e florestas.

“O Fórum Estadual de Educação do Campo de Roraima (FOEEC) 
e sua luta em prol da Educação do Campo” foi a experiência submetida a 
este Grupo de Trabalho, em que pese não ter sido apresentada, consideramos 
importante registrar uma síntese do que o coletivo do estado de Roraima 
tem desenvolvido como práticas educativas por meio do Fórum Estadual de 
Educação do Campo.

É importante destacar que referido fórum foi criado em 2015 por 
meio da Federação dos Agricultores e Agricultoras do referido estado em 
articulação direta com os movimentos sociais e sindicais ligados ao campo, 
tiveram a iniciativa de discutir as pautas da Educação do Campo, por meio 
dos seminários e audiências públicas, com intuito de provocar a sociedade 
sobre a situação da Educação do Campo em Roraima para que as vozes dos 
povos do campo fossem ouvidas.

A experiência desenvolvida pelo FOEEC tem contribuído para 
denunciar os problemas enfrentados pelo curso de Licenciatura em Educação 
do Campo em funcionamento na Universidade Federal de Roraima (UFRR) 
pelo fato deste estar passando por vários problemas de infraestrutura 
e aspectos financeiros, o que tem inviabilizado o desenvolvimento da 
alternância pedagógica.
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As experiências desenvolvidas no Pará apresentam três contextos em 
articulação direta com o Fórum Paraense de Educação do Campo, a saber:

• Articulação política que tem configurado o Fórum de Educação 
do Campo, das Águas e das Florestas (FECAF) no território da 
Amazônia Tocantina; 

• Articulação do Ministério Público, por meio do GT - Agrário 
para assegurar o direito dos povos do campo à educação; e

• A criação do Disk denúncia contra o fechamento de escolas  
do campo.

A “Articulação política e formativa do Fórum de Educação do 
Campo, das Águas e das Florestas do território da Amazônia Tocantina 
(FECAF)” foi a experiência compartilhada pelo coletivo da Universidade 
Federal do Pará, Campus do Tocantins-Cametá, da Faculdade de Educação 
do Campo construída junto com os Sindicatos dos Trabalhadores Rurais 
do Baixo Tocantins com objetivo de compartilhar as práticas educativas 
que têm sido desenvolvidas desde o ano de 2004 junto a um conjunto de 
segmentos sociais, institucionais e organizações populares, o que provocou 
no movimento a construção de um caráter social, acadêmico/popular e 
pedagógico que tem se articulado direto com o Movimento Paraense de 
Educação do Campo.

O FECAF vem engajando-se na luta pela afirmação da Educação 
do Campo como um direito público que deve ser garantido pelo Estado e 
construído coletivamente na luta das famílias camponesas e dos movimentos 
sociais do campo, que lutam por seus ideais e projeto de sociedade (texto de 
criação do FECAF, 2004).

O protagonismo deste fórum procura se fortalecer pela resistência 
e afirmação da luta coletiva que se reinventa na articulação direta com os 
movimentos sociais populares, que de forma tensa e conflituosa procuram 
maior aproximação com o poder público para formulação e aprovação 
das políticas educacionais na perspectiva da mudança social (SCHERER-
WARREN, 1989).
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Nesse sentido, o diálogo com os movimentos sociais locais tem 
forjado na luta dos povos do campo o engajamento pela reivindicação de 
políticas públicas de educação básica e superior do campo na perspectiva de 
garantir a estes povos e comunidades tradicionais uma educação sintonizada 
com sua realidade social e cultural.

Afirmamos que neste cenário de reivindicações, o protagonismo dos 
movimentos sociais locais aparece articulado ao Fórum de Educação do 
Campo, das Águas e das Florestas do Território da Amazônia Tocantina, 
por pautar uma educação diferenciada aos povos do campo, além de se 
posicionar diante das políticas de exclusão, de vulnerabilidade social e da 
educação precária que tem sido ofertada nas comunidades rurais, desde a 
educação infantil até o ensino médio.

Neste contexto algumas conquistas foram sendo reveladas nas lutas 
destes movimentos sociais, entre as quais destacamos: a oferta de dez turmas 
de Licenciatura em Educação Campo na UFPA, nos municípios de Cametá 
(Vila do Carmo), Baião, Igarapé-Mirim, Limoeiro do Ajuru, Mocajuba 
e Oeiras do Pará, o que possibilitou o ingresso na educação superior aos 
homens e mulheres do campo, concretização da 1ª e 2ª Jornada Universitária 
em defesa da Reforma Agrária Popular, realização de seminários regionais 
e audiências públicas para pautar a luta pelo reconhecimento do curso de 
Licenciatura em Educação do Campo nos concursos públicos, luta pela 
permanência do Processo Seletivo Especial para ingresso dos sujeitos do 
campo na universidade, além de reivindicar a elaboração de diretrizes 
municipais e estadual sobre Educação do Campo, que reconheça a 
importância de se construir um currículo e os tempos espaços formativos 
referenciados pela Alternância pedagógica.

A experiência intitulada “Articulação Ministério Público Estadual 
e Fórum Paraense e Regionais de Educação do Campo para assegurar o 
Direito dos Povos do Campo à Educação” apresenta que a aproximação 
construídas entre o GT-Agrário do Ministério Público e os movimentos 
sociais e as Instituições Públicas de Ensino Superior tem potencializado as 
ações do Fórum Paraense e dos Fóruns Regionais de Educação do Campo, a 
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exemplo da instalação do Fórum Regional da Educação do Campo do Baixo 
Amazonas – FECRBA, criado em parceria com a Universidade Federal do 
Oeste do Pará – UFOPA e movimentos sociais envolvidos na luta pelo direito 
a Educação do Campo, juntos também criaram e tem conduzido o Curso 
de Especialização em Saúde da Família e da Comunidade via PRONERA 
no Oeste do Pará, além da articulação direta na luta contra o fechamento 
de escola e contra a implementação do Sistema de Educação Interativa-SEI, 
projeto coordenador pela Secretaria de Estado de Educação que tem sido 
direcionado para atender o Ensino Médio no campo, projeto este que vai 
de encontro a cultura, identidade e princípios dos povos e comunidades 
tradicionais do campo.

A prática que tratou do “Disk denúncia contra o fechamento de escolas 
do campo no estado do Pará: articulação Fórum Paraense de Educação do 
Campo – Ministério Público Estadual-PIBID/UFPA/Castanhal” apresenta 
suas argumentações ancoradas na Lei nº 12.960/ 2014 ao alterar o Art. 28 
da LDB 9.394/96 de que é preciso uma “manifestação do órgão normativo 
do respectivo sistema de ensino, que considerará a justificativa apresentada 
pela Secretaria de Educação, a análise do diagnóstico do impacto da ação e 
a manifestação da comunidade escolar”.

Com a intenção de contribuir com a organização social acerca do 
combate ao fechamento de escolas do campo no Pará, o Fórum Paraense 
cria de forma coletiva um instrumento de controle social chamado de 
Disk Denúncia, que é implementado em parceria com a Universidade 
Federal do Pará, Campus de Castanhal, o Programa Institucional de Bolsa 
de Iniciação à Docência-PIBID e o Ministério público. Este último tem 
acionado a Secretaria Estadual e Secretarias Municipais de Educação, a fim 
de exigir justificativas e o diagnóstico de impactos das comunidades que 
tem suas escolas fechadas pelo poder público. Isto também tem mobilizado 
as lideranças sociais a fazerem frente na luta pela garantia do direito a 
Educação do Campo, como resultado desta prática, realizou-se em janeiro 
de 2018 na cidade de Castanhal-PA o I Seminário contra o fechamento de 
Escolas do Campo, onde reuniu movimentos sociais e sindicais, educadores 
do campo, estudantes, pesquisadores e promotores de justiça do Ministério 
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Público que debaterem e pautaram que o fechamento de escola é um crime a 
sociedade brasileira e que é preciso engajar-se na luta pela garantia do direito 
a educação pública e de qualidade no campo e na cidade.

No Amazonas, duas experiências se fizeram presentes neste Seminário 
de Celebração dos 20 anos da Educação do Campo e do PRONERA. Uma 
protagonizada na cidade de Manaus intitulada “A experiência dialógica 
dos Fóruns Municipais de Educação do campo na Secretaria Municipal de 
Educação de Manaus” e teve como objetivo mobilizar o processo de escuta 
com todos os sujeitos envolvidos nas comunidades, escolas e secretaria, com 
a finalidade de elaborar as Diretrizes Pedagógicas da Educação do Campo 
na rede pública de ensino. Estes Fóruns foram organizados pelo Comitê 
Municipal de Educação do Campo, o qual foi instituído na Secretaria 
Municipal de Educação de Manaus no ano de 2015. As ações ocorreram nas 
comunidades ribeirinhas (rio Negro e rio Amazonas) e rodoviárias (BR 174 
e AM 010) onde estão localizadas as escolas.

Como resultado e conquista desta articulação ocorreram os pré-
fóruns que culminaram no 1º Fórum Municipal de Educação do Campo 
em 2016 e o 2º Fórum em 2017 e como resultado destes houve a elaboração 
e a promulgação das Diretrizes Pedagógicas da Educação do Campo na rede 
pública de ensino de Manaus, além de ter inserido na própria secretaria a 
discussão sobre o conceito de Educação do Campo de modo a diferenciar o 
tratamento dado pelo conceito deixado pela Educação Rural aos sujeitos do 
campo, das águas e florestas (MARQUES; PEREIRA; REIS, 2018).

A experiência enfatizada pelo Fórum Parintinense de Educação 
do Campo, das Florestas e das Águas Paulo Freire criado com o objetivo 
de fortalecer o movimento de Educação do Campo em Parintins (AM) 
está conectada à realidade dos povos do campo. A partir desse momento, 
movimentos sociais do campo, organizações populares como ARCAFAR, 
GRANAV, STTR/Parintins, instituições públicas como SEMED, SEDUC, 
UFAM, EMBRAPA, UEA, IDAM, coletivos de pesquisadores e estudantes 
formaram uma comissão ampliada, que passou a organizar e a realizar 
Rodas de Conversa em comunidades de várzea e terra-firme do município 
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de Parintins sobre Educação do Campo e Pedagogia da Alternância 
(ALBARADO; HAURADOR, RAMOS; VASCONCELOS, 2018).

Como resultado desta organização houve muitas conquistas entre 
elas a luta pela implantação de uma Casa Familiar Rural em Parintins, 
regularização da Associação da Casa Familiar Rural de Parintins, assessorias 
às escolas do campo na construção dos Projetos Políticos Pedagógicos, 
viabilização de formação continuada dos (as) professores (as) do campo, 
realização de intercâmbios com a Casa Familiar Rural de Boa Vista do Ramos 
(AM), estudos sobre formas de parceria/convênio para o fortalecimento da 
Educação do Campo como política pública e sobre o funcionamento da 
Casa Familiar Rural, mobilização das comunidades e de entidades públicas 
para construir uma Educação do Campo que reconheça e valorize os saberes 
do trabalho e da cultura dos povos do campo no currículo das escolas do 
campo de várzea e terra-firme de Parintins (ALBARADO; HAURADOR, 
RAMOS; VASCONCELOS, 2018).

A experiência do Fórum de Educação do Campo no Tocantins: 
Trajetória de Luta Por Uma Educação do Campo teve como objetivo 
apresentar a trajetória de luta por uma Educação do Campo no estado do 
Tocantins, a partir da organização do fórum de Educação do Campo, que 
tem na sua coordenação os movimentos sociais do campo.

Este fórum procura potencializar a Educação do Campo no estado 
do Tocantins, a partir da organização política dos sujeitos sociais, o que 
resultou na organização da I Conferência Estadual de Educação do Campo 
no Tocantins em 2013 e posterior a isso tem reunido sempre que aparecem 
as demandas apresentadas pela sociedade civil, em que pautam como agenda 
central a luta histórica pela terra e território. Vale ressaltar que o curso de 
Agroecologia, as disciplinas de saberes e fazeres quilombolas e saberes e 
fazeres da Educação do Campo, tem sido um dos espaços de enfrentamento 
pela garantia do direitos dos povos do campo continuarem a existir.

A experiência que expressou os Encontros de Educação do Campo, 
no Sudoeste do Paraná revela que a luta pela construção de uma escola do 
campo tem realizado junto a Articulação do sudoeste paranaense “Por uma 
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Educação do Campo” encontros na perspectiva de lutar pela resistência da 
permanência das escolas no campo, para isso foi de fundamental importância 
a aliança entre comunidade local e organizações populares.

As mobilizações a partir dos seminários de Educação do Campo 
possibilitaram a mobilização de trabalhadores da Educação básica e 
organizações populares, foi possível rememorar o histórico de construção e 
luta pela efetivação da Educação do Campo, a contramão dos interesses do 
avanço do capitalismo sobre o modo de produção da vida no campo. Assim, 
se fez e se faz a luta, ocupando a escola como espaço de direito de todos (as) 
(DEBORTOLI, 2018).

Como encaminhamento deste momento de reflexão e debate juntos 
aos fóruns de Educação do Campo, foi de que seria importante o estreitamento 
das potencialidades que pode ser estabelecida junto ao Ministério Público 
de cada estado. Além disso, houve a sugestão de que o Fórum Nacional 
de Educação do Campo (FONEC) possa junto com as universidades criar 
pesquisa que busque catalogar os comitês e fóruns de Educação do Campo 
presentes nos estados e nos municípios, e das produções já existentes sobre 
educação básica e superior do campo, além de propor canal de comunicação 
para acesso a todas estas informações, a exemplo da construção de um site.

As lições que tiramos destas experiências são de que a articulação 
feita acerca da educação básica do campo e da educação superior, apontam 
um conjunto de estratégias de como cada estado e município tem agido 
para enfrentar o desmonte das políticas de Educação do Campo, para 
isso, procuram por meio dos Fóruns e Comitês articular com o Estado, 
Movimentos Sociais e Universidades a fim de definir estratégias de 
intervenção política e pedagógica como direcionamento para a construção 
de práticas educativas que procure se contrapor as políticas movidas pelos 
modos de produção do sistema capitalista na atual conjuntura brasileira, 
neste cenário de pós-golpe de Estado que tem a cada dia retirado os direitos 
conquistados pelos trabalhadores do campo e criminalizado os movimentos 
sociais e sindicais.

Por fim, afirmamos que os fóruns de Educação do Campo tem sido 
um dos caminhos para forjar na luta dos movimentos sociais o protagonismo 
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coletivo na perspectiva de construir outra concepção de conhecimento, de 
agricultura, de campo, de escola, enfim, é o almejar de outra sociabilidade, 
que se traduz pelo movimento da superação dos modos de produção 
capitalista, tendo como horizonte a emancipação humana.
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SÍNTESE DO GT12 
EXPERIÊNCIAS E PRÁTICAS DE COMITÊS E 

OBSERVATÓRIOS DA EDUCAÇÃO DO CAMPO 

Salomão Antônio Mufarrej Hage92

A Coordenação do Fórum Nacional de Educação do Campo 
incentivou os Fóruns, Comitês e Articulações Estaduais de Educação do 
Campo a socializarem práticas e experiências educativas durante o Encontro 
Nacional dos 20 Anos da Educação do Campo e do PRONERA, com o 
objetivo de permitir uma visualização ampliada das ações de Educação 
do Campo que estão sendo construídas e vivenciadas em todo Brasil, bem 
como de oportunizar espaços de diálogos e troca de experiências formativas 
entre os diversos coletivos organizados que constituem o Movimento da 
Educação do Campo.

Entre os Grupos de Trabalho definidos, encontra-se o GT 12, cuja 
temática versou sobre Comitês e Observatórios, que realizou a socialização 
das experiências na sala 5 da FIOCRUZ, no dia 13 de junho de 2018, com 
19 participantes de diferentes estados brasileiros e com a apresentação de 
7 (sete) dos 8 (oito) trabalhos previstos para serem apresentados, conforme 
indica o quadro a seguir:

92 Doutor em Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), professor 
do Instituto de Ciências da Educação da Universidade Federal do Pará, coordenador do Grupo de 
Estudos e Pesquisas em Educação do Campo na Amazônia (Geperuaz) e integra a Coordenação do 
Fórum Paraense de Educação do Campo. E-mail: salomao_hage@yahoo.com.br
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As experiências e práticas incluídas no quadro foram selecionadas 
com base nos seguintes critérios, definidos pela Coordenação do FONEC: 

a) Expressar a diversidade de experiências e da construção curricular 
das concepções e práticas de Educação do Campo;

b) Representar as ações fomentadas pelo PRONERA e que ganharam 
escopo como continuidade na Educação do Campo nos diferentes cursos;

c) Reafirmar os princípios defendidos por esse movimento que 
constituiu o FONEC;

d) Representar a diversidades de sujeitos organizados em movimentos 
e povos que compõe a Educação do Campo. (Circular FONEC: Práticas 
Experiências _ nº01, 2018)

A seguir, apresentamos uma síntese dos trabalhos, construídas com 
as reflexões sistematizadas pela coordenação do GT, a partir da leitura dos 
resumos e das orientações recebidas pela coordenação do evento.
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1 - EDUCAÇÃO DO CAMPO NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE 
ESTADO DE EDUCAÇÃO EM SERGIPE 

Na Secretaria de Estado de Educação de Sergipe foi criado um Núcleo 
de Educação do Campo com a participação e pressão dos movimentos sociais 
do campo e a partir disso, inúmeros projetos tem sido implementados na 
Educação do Campo no Estado, em que se destaca o Projeto “Lê Campo”, 
que trabalha nas escolas a leitura dos estudantes envolvendo a participação 
da comunidade.

2 - COMITÊ ESTADUAL DE EDUCAÇÃO  
DO CAMPO EM SERGIPE 

O Comitê se constitui numa instância de controle social das políticas 
educacionais com a intenção de criar e acompanhar as políticas de Educação 
do Campo no Estado de Sergipe. Ele não se inclui na estrutura do Estado 
e neste momento está se empenhando na elaboração dos Projetos Políticos 
Pedagógicos das escolas do campo.

O Comitê se constitui numa ação de resistência que tem pautado 
a discussão sobre a Educação do Campo no Estado e promovido eventos 
sobre a realidade e desafios da Educação do Campo. No momento está 
empenhado na definição e aprovação das Normativas que estabelecem a 
Educação do Campo no âmbito do Estado e em parceria com o Ministério 
Público pretende realizar uma audiência Pública sobre o fechamento de 
escolas no campo.

3 - O COMITÊ ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO CAMPO E  
SUA CAMINHADA DE LUTA NO AMAZONAS

No início de sua criação, as ações do Comitê ficaram muito 
centradas na Secretaria de Estado de Educação, no momento o Comitê está 
se re-estruturando, procurando enfrentar a hierarquia entre os participantes, 
fortalecendo uma relação colegiada, evitando a personificação entre os seus 
participantes. O desafio é fortalecer a identidade do Comitê e dos povos que 
são do campo no Estado do Amazonas. 
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4 - AS LUTAS PELO FORTALECIMENTO DA  
EDUCAÇÃO DO CAMPO NO ESPÍRITO SANTO

No Estado do Espírito Santo foi criado o Comitê Estadual da 
Educação do Campo e entre as ações de destaque no Estado encontram-se a 
implementação do Programa Saberes da Terra, a Licenciatura em Educação 
do Campo, o Programa Escola da Terra e a aproximação com o Conselho 
Estadual de Educação, que permitiu a construção e definição das Diretrizes 
da Educação do Campo no Estado com a participação da Sociedade Civil.

No momento com a gestão do atual governo estadual, muitas destas 
conquistas estão ameaçadas e em conjunto com a Universidade Federal 
do Espírito Santo foi criado o Observatório da Educação do Campo que 
acompanha as políticas voltadas para Educação do Campo no Estado do 
Espírito Santo.

5 - 20 ANOS DA EDUCAÇÃO DO CAMPO EM ALAGOAS:  
UM PERMANENTE DIÁLOGO COM A SOCIEDADE OS  
PROCESSOS DE CONSTRUÇÃO COLETIVA DOS 
REFERENCIAIS PEDAGÓGICOS E DO MARCO  
REGULATÓRIO ESTADUAL

Em Alagoas não há Comitê de Educação do Campo, pois o Estado 
optou pela criação do Fórum Estadual de Educação do Campo, que não tem 
contado com a participação do poder público. O Fórum tem pautado a questão 
do fechamento de escolas do campo no estado e está em processo de definição 
dos marcos normativos da Educação do Campo para o Estado, priorizando os 
princípios da Educação do Campo. Destacou-se a necessidade de fortalecer a 
participação dos movimentos sociais nas ações do Fórum Estadual.

6 - EXPERIÊNCIAS COLETIVAS: A EDUCAÇÃO NO  
CAMPO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA

O Núcleo de Pesquisa em Educação do Campo é formado por um 
coletivo de sujeitos vinculados á Universidade do Tuiuti no Paraná e tem 
sua atuação em 29 municípios que integram a Região Metropolitana de 



313

Curitiba. Ele tem atuado com o desenvolvimento de pesquisas e práticas 
educativas com os sujeitos do campo, com as escolas multisseriadas e com as 
secretarias municipais de educação, na promoção de eventos que contribuam 
pra fortalecer a discussão sobre a Educação do Campo no Estado do Paraná. 
O Núcleo tem várias publicações sobre práticas pedagógicas na Educação 
do Campo, as quais foram sorteadas entre os presentes.

7 - OBSERVATÓRIO DA EDUCAÇÃO DO  
CAMPO NO ALTO SOLIMÕES  - AM

O Observatório da Educação do Campo foi um projeto aprovado 
no Edital da CAPES com o Objetivo de pautar a Educação do Campo na 
Região do Alto Solimões no estado do Amazonas. Ele realizou a formação 
continuada de professores que atuam na Educação do Campo no município 
e a produção de material didático sintonizado com a realidade rural dessa 
região. O Observatório também realizou o mapeamento da realidade local da 
Educação do Campo, construindo diagnósticos da realidade nos municípios.

As longas distâncias entre os municípios e a capital do estado e entre as 
comunidades é um traço muito característico dessa região e o principal desafio 
a ser enfrentado pelas políticas que são implementadas na Educação do Campo 
e o Observatório tem pautado as questão específicas do campo na Amazônia, 
em que as dimensões das Águas e Florestas precisam ser consideradas.  
O Observatório tem priorizado a participação das crianças nas atividades da 
Educação do Campo, tem realizado grandes eventos e tem pautado a questão 
da agroecologia, roça sem queimar e os impactos dos agrotóxicos. 

As experiências e práticas apresentadas suscitaram um intenso debate 
entre os participantes e muitas reflexões importantes emergiram na discussão:

- A necessidade de maior articulação entre os comitês e fóruns estaduais 
de Educação do Campo e a importância do FONEC assumir esta tarefa, 
ter mais visibilidade na internet, disponibilizando informações sobre os 
integrantes dos coletivos que lideram o Movimento da Educação do Campo 
nos estados e em nível nacional; para que as pessoas possam acessar seus 
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documentos, informes, ações etc., e com isso acompanhar o Movimento da 
Educação do Campo em nível nacional.

- Ampliação da articulação com o Ministério  Público nos estados e no país 
para fortalecer as lutas e conquistas da Educação do Campo e assegurar os 
direitos já garantidos nas legislações vigentes e nas políticas públicas.

- Motivar a elaboração de diagnósticos da realidade da Educação do Campo 
nos estados e municípios brasileiros, com informações sobre o atendimento 
dos sujeitos do campo nas várias etapas da Educação Básica e na Educação 
Superior, sobre a infraestrutura das escolas, sobre a formação e valorização 
dos educadores do campo, sobre o fechamento de escolas e acesso das mesmas 
aos programas e políticas incluídas no Pronacampo; para a qualificação e 
fortalecimento das lutas dos Comitês e Fóruns Estaduais de Educação do 
Campo junto ao poder público.

- No Estado de Sergipe, como em outros estados brasileiros, o poder púbico 
ainda não reconhece a Pedagogia da Alternância, apesar do Parecer de 
2006, aprovado pelo Conselho Nacional de Educação, e os estudantes, por 
esse motivo seguem enfrentando muitos problemas com o reconhecimento 
de seu processo de escolarização.

- O contingenciamento do financiamento público, advindo das 
contrarreformas implementadas após o golpe contra a presidente Dilma, 
termina por dificultar a atuação dos Comitês e Fóruns Estaduais de 
Educação do Campo, pois a ausência de recursos financeiros limita o 
acompanhamento e controle social das ações e políticas que estão sendo 
efetivadas nos territórios rurais, fazendo com que a abrangência de atuação 
de muitos comitês e fóruns se restrinja à capital do Estado. Neste sentido, se 
faz necessário o fortalecimento dos comitês e fóruns estaduais de Educação 
do Campo para que eles possam atingir todo o território do Estado, criando 
onde necessário, os comitês e fóruns regionais ou municipais de Educação do 
Campo, e ampliando a articulação com os diferentes povos e comunidades 
tradicionais e camponesas existentes nos estados.
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- A Segurança Alimentar em conjunto com a Agroecologia deve ser pauta 
prioritária do Movimento da Educação do Campo, em nível nacional e 
estaduais, para que se fortaleça o enfrentamento às ações e intencionalidades 
do Agronegócio, e para que se intensifique o combate à educação empresarial, 
empreendedora e mercantilizada que está chegando com muita força no campo.

O encerramento dos trabalhos ocorreu com a manifestação dos 
presentes expressando a satisfação pela oportunidade de compartilhar suas 
experiências e dialogar sobre as possibilidades de fortalecimento dos Comitês 
e Observatórios da Educação do Campo, a partir do conhecimento das 
experiências efetivadas em cada um dos estados. E por fim, fizemos o registro 
com uma foto coletiva dos participantes e deu-se início à criação de um grupo 
no WhatsApp, para dar continuidade à socialização de informações sobre os 
Comitês e Fóruns nos estados e para o fortalecimento das relações provocadas 
pelos diálogos realizados no âmbito do Grupo de Trabalho.
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SÍNTESE DO GT13 
EXPERIÊNCIAS DE FORMAÇÃO POLÍTICA 
DOS MOVIMENTOS SOCIAIS E SINDICAIS, 

ARTE E CULTURA

Erika Macedo Moreira93

Durante o Encontro Nacional 20 anos Educação do Campo 
e PRONERA, realizamos no dia 13 de junho de 2018, a reunião do 
Grupo de Trabalho nº 13, intitulado Experiências de Formação Política 
dos Movimentos Sociais e Sindicais, arte e cultura, com 08 trabalhos 
submetidos, sendo 4 apresentados. O fórum de discussão contou com cerca 
de 30 pessoas, entre representantes dos movimentos sociais e sindicais do 
campo, quilombolas, educadores, professores universitários e gestores de 
secretarias municipais.

O trabalho de Andre Luis Gonçalves Pereira e outros, Escola do 
Jovem Camponês, trouxe a experiência de integração dos conhecimentos 
diversos, tradicionais e formais, e tem como foco jovens de sete comunidades 
rurais de Belo Jardim, cidade localizada no semiárido pernambucano. Nestas 
comunidades destacam-se a agricultura de subsistência e a produção de um 
incipiente artesanato sendo uma renda bastante importante nas mesmas 
a aposentadoria dos trabalhadores rurais e os benefícios sociais estatais. A 
Escola consiste em encontros mensais realizados no IFPE Campus Belo 
Jardim e no Quilombo Barro Branco onde eram desenvolvidas oficinas e 
minicursos de língua portuguesa, conhecimentos agrícolas e agroindustriais, 
informática e língua espanhola para jovens estudantes em escolas públicas, 
estes jovens tem a função de repassar os conhecimentos aprendidos para as 
comunidades onde moram. Esta iniciativa procura se inspirar nos princípios 
da escola integral (GRAMSCI, FRIGOTTO e CIAVATTA) e no da 
pedagogia da alternância (CALDART).

93 Doutorado em Direito pela Universidade de Brasília (2014). Professora da Universidade Federal de 
Goiás (UFG). Coordenadora do Curso de Direito – Turma Fidel Castro/ Curso de Direito pelo PRONERA.
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O trabalho coletivo do setor de educação do Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra, A auto-organização na pedagogia do 
movimento MST/ES, demonstra a importância da auto-organização 
como princípio básico ao processo formativo. Na construção de sua práxis 
pedagógica, o MST vai buscar desde a Educação Popular de Paulo Freire, na 
Pedagogia socialista e no próprio jeito do MST, intrinsicamente vinculada 
à luta por um novo projeto de sociedade – contrário ao capitalista, uma 
educação livre das amarras da submissão e exclusão impostas pela escola 
burguesa. Assim, auto-organização na Pedagogia do Movimento é entendida 
como uma fundamental transformação histórica a ser realizada na escola se 
o desafio é uma participação ativa, coletiva e autônoma dos educandos e 
educandas em todo o contexto  escolar (estudo, trabalho, gestão) e para o 
MST, a forma que a auto-organização deve assumir deve possibilitar aos 
educandos se transformarem em sujeitos, lutadores, militantes que desde 
a mais tenra idade necessitam saber se auto organizar enquanto sujeitos 
coletivos para o desenvolvimento de pequenas e grandes tarefas.

O texto de Paulo Henrique, "Pé no chão: escola política de formação de 
lutadores sociais" apresenta a experiência concreta de um curso de formação de 
base que tem como proposta político-pedagógica a pedagogia do movimento 
e os pilares da Educação do Campo e que tem como metodologia a Pedagogia 
da Alternância, envolvendo centralmente os tempos educativos Tempo-
Escola Tempo-Comunidade. O processo tem três centralidades: a) Formação 
Política; b) Compreender Organicamente o Movimento e c) e Preparação para 
atuar na Organicidade do Movimento. Este curso, já formou mais de mil 
e duzentos militantes. Este trabalho foi fundamentado a partir do método 
do materialismo histórico-dialético como referencial teórico-metodológico. 
Empregou a pesquisa documental para coleta dos dados e para interpretação 
de categorias chaves para a compreensão desse processo.

O texto de Sandro Cipriano Pereira, "Proposta educacional de apoio 
ao desenvolvimento sustentável (SERTA)", aborda a prática educativa do 
SERTA (Serviço de Tecnologia Alternativa), uma ONG fundada em agosto 
de 1989, por um grupo de técnicos e produtores rurais. O SERTA assumiu o 
compromisso de construir uma proposta educacional para o meio rural que 
levasse alunos/as e as professores/as a uma produção de conhecimento que 
fosse útil às famílias, que incorporasse valores da identidade camponesa e que 
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dialogasse com a construção de um projeto alternativo de desenvolvimento. 
O enfrentamento deste desafio gerou, dentre outros processos e produtos, 
uma proposta pedagógica intitulada Proposta Educacional de Apoio ao 
Desenvolvimento Sustentável (PEADS) que inclusive serviu de inspiração 
para a elaboração das Diretrizes Operacionais para Educação Básica nas 
Escolas do Campo, promulgada no ano de 2002.

Todo esse acúmulo, construído a partir de uma intensa prática 
cotidiana e permanente reflexão, se constitui hoje em torno de um programa 
– o Programa Educacional de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável que 
contempla, dentre outras ações, a realização do Curso Técnico de Nível Médio 
em Agroecologia oferecido pelo SERTA desde o ano de 2010, com apoio 
do governo do Estado de Pernambuco. Nesses 08 anos de funcionamento, 
já foram formados 1.200 técnicos/as de 04 estados brasileiros. O presente 
artigo se destina a descrever e analisar esta experiência na qual uma prática 
fundamentada pela Educação Popular adentra e passa a se constituir como 
parte integrante do sistema formal de educação, contribuindo assim, para a 
qualificação da Educação do Campo em Pernambuco e no Brasil.

O trabalho de Olindina Serafim Nascimento "Quilombolas do 
sapê do norte: desvelando outras práticas educativas emancipatórias" 
apresenta a escola de formação política para as lideranças quilombolas, nas 
comunidades quilombolas do Sapê do Norte no Espírito Santo. A escola 
de formação política quilombola é um espaço de trocas e aprendizagens 
entre lideranças quilombolas e parceiros que apoiam a luta quilombola, a 
luta antirracista. O objetivo da escola de formação política é apresentar e 
fomentar nas comunidades quilombolas do território quilombola do Sapê 
do Norte, o contra ponto, transformando a realidade dos sujeitos por meio 
do questionamento, estudos dirigidos, intercâmbios com movimentos 
sociais e debate permanente com a produção cultural das comunidades e 
experiências que apresentam mudança da realidade.

O texto de Joana Carmem do N. Machado e outros, "Protocolo de 
consulta prévia livre e informada do território quilombola de Jambuaçu: 
mobilização de estudantes quilombolas do curso de geografia agrária 
do PRONERA frente a conflitos socioterritoriais", apresenta a prática 
pedagógica do Curso de Geografia Agrária do PRONERA-UFPA, pautada 
na luta e na problematização da realidade vivenciada pelos educandos do 
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PRONERA por meio da mobilização de estudantes quilombolas que estão 
enfrentado o processo de implementação da Ferrovia Paraense, cuja extensão 
será de 1.345 km, com um traçado ferroviário que irá recortar um total de 
23 dos 144 municípios paraenses, impactando, seja pelo pela intenção do seu 
traçado ou pelas áreas de influência do Território Quilombola de Jambuaçu, 
bem como os Quilombos Samauba, África e Laranjituba, e Moju-Miri, o 
Quilombo de  Piratuba, 71 assentamentos rurais e 3 aldeias indígenas. 
No processo de mobilização dos movimentos sociais, os quilombolas, 
articulados em conselhos de lideranças trans-territoriais, elaboraram o 
Protocolo de consulta prévia, livre e informada do Território Quilombola 
do Rio Jambuaçu, que consiste num instrumento de efetivação e orientação 
do Direito Fundamental à Consulta dos Povos Tradicionais, para realização 
e efetivação por parte do Estado do Pará, do art. 6° da Convenção 169 da 
OIT, internalizada pelo Direito Brasileiro através do Decreto nº 5051/2004.

O texto de Isabel Soares de Carvalho "O lugar da arte na escola 
do campo", teve como objetivo sistematizar o trabalho com as linguagens 
artísticas na Escola Crescendo na Prática e no Acampamento pedagógico 
da Juventude do MST, estado do Pará. No intuito de reforçar que a arte 
demanda diversidade de linguagens as quais possibilitam o desenvolvimento 
cognitivo, sensibilidade, ação critica entre outras habilidades na formação 
humana. Envolvem diversos sujeitos no âmbito escolar e no MST, 
estudantes, artistas do assentamento, juventude Sem Terra e artistas 
parceiros.  Os processos artísticos foram realizados de forma coletiva, tanto 
no âmbito escolar quanto nos demais espaços. Na escola, as atividades 
foram direcionadas por turmas especificas, nas quais realizam-se pinturas 
mural, tela, fotografia, enfim, de acordo com o planejamento das ações; 
no acampamento pedagógico da juventude Sem Terra realizam-se oficinas 
com a juventude, as quais propuseram formas de manifestações artísticas 
no campo das artes visuais. Essa experiência foi ancorada pincipalmente 
pelas discussões de CÂNDIDO (2006), sobre o direito a literatura e pelas 
inquietações de BARBOSA (2007), por mudanças no ensino da arte.

O texto de Anderson Gomes dos Santos e Rayane Oliveira da Silva, 
"Pé de Jurema: arte no campo", apresenta a ação de um grupo teatral que 
visa a produção, e a construção de espaços de Arte no campo. A proposta 
surgiu a partir da carência de momentos artísticos para os agricultores e 
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demais moradores de comunidades do campo e envolve a exibição de filmes 
brasileiros nas comunidades, bem como a produção de peças teatrais com 
conteúdos definidos e significados pela comunidade e também com o 
desenvolvimento de jogos e exercícios para uma verdadeira compreensão 
das Artes Cênicas.

Desta forma, pelo conjunto dos trabalhos apresentados e debatidos, é 
possível perceber a intensidade das práticas produzidas no diálogo constante 
entre os diferentes sujeitos e atores da luta contra hegemônica pela educação 
do e no campo. A criatividade permeada pela ousadia constitui fazeres, 
que na prática, se contrapõem à hegemonia do capital no campo e aos seus 
programas (des)educacionais.

Num contexto de necessária revalorização de outras formas de 
relação entre homem-natureza, pautada na diversidade cultural e ecologia 
dos saberes, o processo formativo aponta para a vivência na luta, como 
estratégia pedagógica de reconstrução dos sujeitos e da afirmação da 
identidade camponesa.

A Educação do Campo se constitui como lugar de trocas, saberes, 
metodologias e aprendizados, onde a identificação dos problemas e 
construção coletiva de estratégias de enfrentamento evidencia os limites do 
capitalismo no campo e permite consolidar outros modelos de produção, 
potencializando o uso de tecnologias instrumentais para a efetivação de 
práticas contra hegemônicas.

No entanto, é possível perceber grandes desafios para maior 
alcance e efetividade da Educação do Campo: 1) reconhecer o racismo 
institucionalizado e criar estratégias de valorização da diversidade social 
e cultural; 2) fugir dos referenciais teóricos eurocêntricos e valorizar a 
negritude teórica brasileira; 3) refletir o processo de formação dos educadores 
do campo e a formulação das políticas públicas; 4) partir das realidades dos 
sujeitos e reconhecer as múltiplas identidades dos povos do campo ajuda a 
construir o processo de consciência pela prática.
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GT14 - Gênero e educação infantil no contexto campo
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SÍNTESE DO GT14 
GÊNERO E EDUCAÇÃO INFANTIL  

NO CONTEXTO CAMPO

Sônia Fátima Schwendler94

As experiências que constituíram o grupo de trabalho Gênero 
e Educação Infantil, no Encontro Nacional dos 20 anos da Educação 
do Campo e do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, 
evidenciam as reflexões e práticas construídas pelos sujeitos do campo no 
diálogo com os movimentos sociais, as escolas do campo e as universidades 
parceiras, mas acima de tudo trazem para o debate o desafio das ausências 
em relação a temática em questão. Este texto busca apresentar uma síntese 
projetiva a partir dos principais elementos político pedagógicos que essas 
experiências acumularam para a Educação do Campo, destacando por um 
lado os aprendizados que delas extraímos, e por outro, as estratégias de 
enfretamentos das contradições do atual contexto político. 

Este GT foi organizado em torno de quatro trabalhos inscritos, 
sendo dois na temática de gênero e dois na temática da educação infantil em 
distintos territórios do campesinato. Os trabalhos em relação à gênero, ambos 
em contextos de reforma agrária, focalizaram a juventude da Educação do 
Campo e as mulheres camponesas. Enquanto o primeiro intitulado Gênero 
e diversidade sexual na Educação do Campo, de autoria de Sônia Fátima 
Schwendler, Mariana Ribeiro do Amaral e Aline Nunes dos Santos abordou 
os conflitos geracionais em relação a temática da divisão sexual do trabalho e 
da diversidade sexual no contexto do campo, a partir do olhar da juventude, 
no estado do Paraná, o segundo,  intitulado "Coletivo Jacinta Passos: trajetória 
inicial de uma organização produtiva de camponesas", de autoria coletiva de 
Representantes do Movimento Terra Livre, enfatizou a organização coletiva 

94 Professora do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Paraná, 
na linha de pesquisa diversidade, diferença e desigualdade social. PhD em Estudos Latino 
Americanos pela Universidade de Londres. Foi membro da Coordenação Nacional do PRONERA 
(1998-2000) e Coordenadora da Educação do Campo na Secretaria de Estado da Educação do 
Paraná (2003-2004). Integra a Articulação Paranaense por uma Educação do Campo.
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e a autonomia produtiva das mulheres de acampamentos e assentamentos, 
no estado de Goiás. Os trabalhos são frutos de um processo teórico-prático 
participativo, com ênfase no processo de formação em gênero a partir das 
situações especificas dos coletivos envolvidos. Os trabalhos da educação 
infantil se propuseram a analisar espaços distintos na realidade do campo. 

O trabalho "A educação infantil do campo nos enunciados e 
nas lutas do setor de educação do MST no Espírito Santo", de autoria 
de Marle Aparecida Fidéles de Oliveira Vieira e Valdete Côco toma por 
referência a Educação do Campo nos espaços da reforma agrária e foca na 
dimensão do direito das crianças no acesso à educação na infância. Já o 
trabalho "Protegendo o meio ambiente cuidamos de nós", de autoria de 
Maria Janailma Barbosa da Silva Tavares e Anderson Gomes dos Santos 
foi realizado numa escola do campo no estado de Alagoas,  com o objetivo 
de criar uma consciência nas crianças sobre a proteção ao meio ambiente e 
valorização do local em que vivem. 

Neste texto, abordaremos apenas os dois primeiros trabalhos de 
cada tema, os quais efetivamente foram apresentados no GT, bem como 
os debates e sínteses por eles gerados. O trabalho Gênero e diversidade 
sexual na Educação do Campo trouxe para a reflexão um estudo de caso 
envolvendo cinco etapas de oficinas pedagógicas desenvolvidas com 150 
jovens de duas escolas em áreas de assentamento de Reforma Agrária 
no Paraná: o Colégio Estadual do Campo Contestado, localizado no 
Assentamento Contestado, no município da Lapa (estudantes do 8º e 9º 
ano do Ensino Fundamental e do Ensino Médio) e o Colégio Estadual do 
Campo Iraci Salete Strosak, localizado no Assentamento Marcos Freire 
em Rio Bonito do Iguaçu (estudantes do Ensino Médio e Magistério). 
Estas oficinas integraram o Projeto “Gênero e educação em áreas rurais 
no Brasil”, desenvolvido pela Universidade Federal do Paraná e o Queen 
Mary, Universidade de Londres, com financiamento da Academia 
Britânica/Fundo Newton (2015-2017). Com base nos estudos feministas, 
de gênero e da diversidade este Projeto promoveu a inclusão de gênero no 
currículo escolar, bem como investigou as diferenças e tensões geracionais 
em relação a dois eixos: a diversidade de gênero e a divisão sexual do 
trabalho. Por meio das oficinas as/os jovens das Escolas do Campo 
tiveram acesso ao conhecimento sobre a temática, problematizaram 
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seu contexto e produziram recursos didáticos, como fanzines, poemas, 
músicas, desenhos que expressam o pensamento e a cultura juvenil. Em 
seu conjunto, as oficinas pedagógicas possibilitaram a socialização de um 
conhecimento sistemático que, por sua vez, contribuiu para a revisão de 
preconceitos e estereótipos de gênero e a promoção de atitudes em direção 
à igualdade e diversidade de gênero, notadamente, a partir da agência das 
jovens estudantes. O estudo em questão permitiu inferir que frente ao 
avanço do conservadorismo que busca silenciar não só o debate de gênero 
nas escolas, mas também as contradições sociais e o pensamento livre e 
crítico, faz-se necessário continuar resistindo com ações e reflexões que 
formem e transformem os sujeitos e a realidade em que estão imersos.  

Um dos aprendizados que este trabalho trouxe refere-se a necessidade 
de enfrentar as questões de gênero e sexualidade presentes na cultura 
camponesa, com ênfase no trabalho generificado, bem como na dificuldade 
da aceitação efetiva da diversidade sexual nas famílias camponesas. O 
debate revelou que embora a divisão sexual do trabalho ainda demande 
significativo trabalho formativo nas escolas e nos movimentos sociais para 
gerar uma consciência do enfrentamento da cultura machista e patriarcal, 
os movimentos sociais, a partir do protagonismo das mulheres, e as escolas 
do campo desenvolvem diversas iniciativas para fomentar a igualdade de 
gênero no campo. Já em relação a diversidade sexual, embora haja iniciativas 
recentes nos movimentos sociais, a exemplo do Coletivo LGBT Sem Terra, 
esta temática é fortemente silenciada no trabalho pedagógico escolar. A 
reflexão gerada permitiu que algumas pessoas socializassem suas próprias 
histórias de não aceitação da homossexualidade na família, ou da homofobia 
sofrida nos espaços escolares, o que leva muitas vezes ao silenciamento. 
Houve relato também demostrando o quanto a informação e a formação 
sobre a temática e o apoio dos familiares contribui para a autoafirmação das 
pessoas LGBT,  crucial para diminuir o  sofrimento.

O debate desta temática na Educação do Campo também contribuiu 
para questionar alguns mitos em relação à heterossexualidade, em especial, 
em relação ao mito de que o menino, ao fazer um trabalho tido como 
feminino ou ao brincar com um brinquedo tido como de menina e vice-
versa estaria propenso à mudança de identidade de gênero ou de orientação 
sexual. Esta é uma visão estereotipada, calcada na heteronormatividade  
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– onde a heterossexualidade se constitui como a norma social que rege a 
linguagem, os arranjos sociais e institucionais (BUTLER, 1990) –, que 
também se fez significativamente presente nos dados apresentados na 
pesquisa socializada em questão. No dizer de Guacira Louro (2001), a 
norma que se estabelece, ao longo da história em nossa sociedade, e se torna 
referência que não precisa mais ser nomeada, remete ao homem branco, 
heterossexual, de classe média urbana e cristão. “Serão os “outros” sujeitos 
sociais que se tornarão “marcados”, que se definirão e serão denominados 
a partir dessa referência. Dessa forma, a mulher é representada como “o 
segundo sexo” e gays e lésbicas são descritos como desviantes da norma 
heterossexual” (LOURO, 2001, p. 15-16).

Os trabalhos apresentados no GT permitiram de forma articulada 
gerar a percepção de que a escola tem um papel crucial no enfrentamento 
das hierarquias de gênero e da homofobia – um processo de discriminação 
que “envolve distinção, exclusão ou restrição prejudicial ao reconhecimento, 
ao gozo ou ao exercício em pé de igualdade de direitos humanos e liberdades 
fundamentais” (RIOS, 2009, p. 71). Esta percepção se solidifica mesmo 
diante de um projeto político, pedagógico e religioso ultraconservador em 
curso, que em nome de uma suposta neutralidade, e da defesa da Escola 
sem Partido, ou melhor, da Lei da Mordaça, procura coibir e silenciar as 
escolas no tocante a uma reflexão crítica sobre o contexto social, político 
e econômico, bem como sobre as relações sociais de gênero e diversidade. 
Com o intuito de promover uma agenda ultraconservadora, antifeminista e 
antagônica à democracia e aos direitos humanos a escola é acusada de fazer 
“ideologia de gênero”.

Este slogan, propagado pelos setores políticos e religiosos 
ultraconservadores, é um dispositivo de origem vaticana, que surgiu entre 
meados da década de 1990 e no início dos 2000, sob os desígnios do 
Conselho Pontifício para a Família e de conferências episcopais. A bandeira 
que levantam é da defesa e proteção da “família natural”, representada 
como a “única natural”, fundada no matrimônio heterossexual e destinada 
à transmissão da vida; da defesa da primazia (ou da exclusividade) da família 
na educação moral e sexual dos filhos; da proteção das crianças da influência 
de uma ditadura do gênero, por meio da escola que teria se convertido em 
espaços de reeducação e doutrinação (JUNQUEIRA, 2017). 
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O Grupo de Trabalho conseguiu perceber como o debate de gênero 
também envolve a infância, independente se a escola optar por trabalhar a 
temática em seu currículo escolar ou silenciar frente as questões de gênero 
que emergem do cotidiano escolar e de outros espaços de formação onde a 
criança constrói sua identidade, como na educação familiar, na socialização 
com os amigos, e a partir da mídia. Nestes espaços de formação, as 
crianças também aprendem desde muito cedo, através do lúdico, quais são 
os corpos e as experiências que importam, e quais tem menor valor. Elas 
mesmas cobram, muitas vezes, umas das outras, posturas que se adequam 
a uma norma padrão de ser e de se comportar na sociedade e na escola, 
mesmo que seja por meio do lúdico. No contexto do campo em especifico, 
a criança aprende desde muito cedo a conviver também com a divisão 
social do trabalho familiar, num cotidiano que associa a sua participação 
neste espaço, com relações de sociabilidade, manifestações lúdicas e a vida 
escolar. Elas aprendem papéis sociais nos espaços público e privado, em que 
se conformam regras, hierarquias, poderes, com recorte de gênero e geração 
(STROPASOLAS, 2012).

Uma das questões que emerge no debate do GT é a infância ocultada 
e invisibilizada do campo. Embora os estudos da infância tenham avançando 
no sentido da afirmação de uma nova cultura e história infantil, evidencia-
se uma lacuna em relação aos “corpos-infância ocultados, invisibilizados 
e inferiorizados em nossa história porque membros de coletivos sociais, 
étnicos, raciais, dos campos, quilombola, das periferias, jogados às margens 
como “classes perigosas” ou corpos não cidadãos” (ARROYO, 2012, p. 
12). Para Miguel Arroyo (2012), as concepções homogêneas da infância 
na educação contrasta com a presença de corpos-infância que revelam a 
diversidade e a desigualdade social ocultada em nossas sociedades e escolas. 
Portanto, olhar para esta infância em sua diversidade requer também outras 
práticas pedagógicas e outras epistemologias, construídas com base nas 
experiências vividas nas especificidades destes contextos.   

A Educação Infantil do Campo (EIC) foi debatida a partir do trabalho 
"A educação infantil do campo nos enunciados e nas lutas do Setor de Educação 
do MST no Espírito Santo". A partir do referencial teórico-metodológico 
bakhtiniano, da observação participante, de entrevistas e da roda de conversa 
com 23 sujeitos que integram o referido Setor, buscou compreender como se 
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efetiva a formação dos educadores que atuam em assentamentos do MST, e 
em especifico, como o setor de educação do MST tem pautado a Educação 
Infantil do Campo, no bojo da compreensão da educação como um direito 
das crianças. Para a autora, os dados evidenciam que, nas múltiplas demandas 
vinculadas à Educação do Campo, a EIC enquanto direito das crianças e dever 
do Estado pela sua oferta tem se concretizado nas pautas do Setor de modo 
incipiente, ainda que evidenciem a compreensão de que a Educação Infantil 
(EI) seja o alicerce para as lutas do MST, em especial, quando destacam a 
importância dos encontros dos Sem Terrinha e a organização das Cirandas 
Infantis nos encontros de formação articulados pelo Setor. Na defesa da 
EIC, os dados informam as lutas travadas pelo Setor para a garantia de uma 
educação para as crianças que materialize as especificidades do campo e os 
princípios da Educação do Campo.

Alguns avanços em relação à Educação Infantil do Campo se 
evidenciam nas políticas educacionais, pautados em leis, documentos, 
parâmetros e resoluções, o que não necessariamente se efetiva na prática, 
tendo em vista a falta de garantia do acesso, a falta de escolas no campo, 
com condições adequadas e profissionais preparados para trabalhar com 
a especificidade da cultura infantil camponesa. Em 2010, por exemplo, a 
Secretaria de Educação Básica do MEC, publica as “Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Infantil” (BRASIL, 2010) com base na Resolução 
n° 5, de 17 de dezembro de 2009, que fixa estas diretrizes. Neste documento 
consta um item sobre a “Proposta Pedagógica e as infâncias do campo”. 

As propostas pedagógicas da Educação Infantil das crianças filhas 
de agricultores familiares, extrativistas, pescadores artesanais, ribeirinhos, 
assentados e acampados da reforma agrária, quilombolas, caiçaras, povos 
da floresta, devem: Reconhecer os modos próprios de vida no campo como 
fundamentais para a constituição da identidade das crianças moradoras em 
territórios rurais; Ter vinculação inerente à realidade dessas populações, suas 
culturas, tradições e identidades, assim como as práticas ambientalmente 
sustentáveis; Flexibilizar, se necessário, calendário, rotinas e atividades 
respeitando as diferenças quanto à atividade econômica dessas populações; 
Valorizar e evidenciar os saberes e o papel dessas populações na produção de 
conhecimentos sobre o mundo e sobre o ambiente natural; Prever a oferta 
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de brinquedos e equipamentos que respeitem as características ambientais e 
socioculturais da comunidade  (BRASIL, 2010, p. 24).

As diretrizes pautam a necessidade de olhar para a infância do 
campo a partir de sua materialidade concreta, onde as crianças constroem 
suas existências e seus aprendizados. Esta postura é fundamental para se 
construir outras práticas pedagógicas e outras teorias para sua compreensão 
e problematização.

O trabalho pedagógico escolar com a infância, assim como com a 
juventude do campo, requer não somente a compreensão do contexto em 
que estas existências se materializam, mas também das próprias contradições 
que se colocam na luta pela humanização dos sujeitos, o que envolve o 
enfrentamento das hierarquias e desigualdades concretas em função da 
classe, da pertença a um território, da identidade étnico-racial, de gênero 
e da própria geração. São desafios que requerem compreender, a partir de 
uma perspectiva interseccional, como as relações de poder se constituem 
nos espaços macro e micro, nas políticas públicas, nas estruturas e práticas 
institucionais, assim como nas vivências do cotidiano. O enfrentamento 
das contradições da atual conjuntura política, econômica, social e cultural 
implica, entre outras estratégias, o debate do tema gênero na Educação do 
Campo e, em específico, nos espaços da Educação Infantil, assim como, nos 
demais níveis e modalidades de ensino.
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SÍNTESE DO GT15 
FORMAÇÃO CONTINUADA DE  

EDUCADORES - ESPECIALIZAÇÕES

Marcos Gehrke95

Os trabalhos socializados trataram da formação continuada, 
aperfeiçoamento, e também da formação inicial. Essa formação ligada a 
projetos de extensão, PRONERA, das redes municiais de ensino. Marcam 
o trabalho a formação em parceria, em rede, convênios, entre os sujeitos 
da Educação do Campo (movimentos sociais, universidades, governos). A 
formação se dá em forma de cursos, oficinas, seminários, redes de formação, 
círculos de diálogo, seminários integradores e outros. Ficou destacado a 
trabalho com planejamento interdisciplinar, revisão de currículos, os PPPs, 
o trabalho por área. A alternância é marca nos processos formativos. As 
referências para pensar a formação são fundadas na Educação do Campo, 
na Pedagogia do Movimento, na Pedagogia Socialista, na Pedagogia do 
Oprimido e a Educação Popular.

ELEMENTOS POLÍTICO-PEDAGÓGICOS

a) O trabalho de formação incorporou os elementos da pedagogia 
do campo, seus fundamentos, princípios, conteúdo na formação 
de professores, nas práticas da escola;

b) As parcerias demarcam o trabalho;

c) A alternância na formação, a relação teoria e prática ficou 
destacada. O conteúdo da formação articulado com a intervenção 
na realidade e a reflexão a partir desse processo foi o elemento 
bem destacado;

95 Doutorado em Educação pela Universidade Federal do Paraná (2014). Professor adjunto da 
Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO).
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d) A participação dos movimentos na formação foi considerada 
chave nos processos formativos e precisa ser ampliado.

ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO DAS CONTRADIÇÕES

a) Articular melhor a formação continuada ao processo de 
reorganização da escola, currículo, PPPs;

b) Urgente reflexão sobre a formação por área do conhecimento. 
Limites na compreensão dos formadores, das escolas, do objeto 
da área na relação com o objetos das disciplinas;

c) A formação inicial é precária e isso aparece na formação 
continuada. Demanda qualificar a escola do campo;

d) Seguir a luta por Reforma Agrária para ter Escola no Campo e 
formação continuada;

e) Fortalecer o PRONERA para viabilizar a formação de professores;

f) Alguns cursos ainda estão invisibilidades nas universidades e nem 
sempre os professores formadores colaboram para romper com 
essa lógica.
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SÍNTESE DO GT16 
PROGRAMA ESCOLA DA TERRA 

Graziela Del Mônaco96

Foram apresentados os relatos de experiências da ação Escola da 
Terra desenvolvidas nos estados do Tocantins, Santa Catarina, Pernambuco 
e Amazonas. As pessoas que apresentaram foram docentes das universidades, 
formadores, tutores e cursistas da Escola da Terra, um gestor público.

Este contexto já indica um elemento que aprendemos com esta 
experiência: a Escola da Terra tem uma organicidade que envolve as 
universidades e institutos federais, as secretarias estaduais, formadores/as que 
são educadores, tutores, que também são cursistas da formação. Por isso, a 
articulação entre todos esses atores potencializa a formação. Seja para garantir 
as condições necessárias para a efetiva participação dos/as professores/as para 
cursarem a formação, garantir que haja o mínimo de evasão, pois muitas vezes 
a não participação dos professores se dá em função das condições materiais, 
dentre elas a organização de calendários do ano letivo.

Foi destacado que no Amazonas, devido ao contexto geográfico, 
esta articulação entre município, estados e universidade garantiu que o 
calendário das aulas fosse organizado no período em que os professores (que 
por vezes levam 14 dias para conseguir chegar na sede do município ) se 
deslocavam para os municípios para receber o salário. Portanto, aprendemos 
que a Escola da Terra chega em municípios distantes e que esse movimento 
é fundamental.

Aprendemos que a formação continuada deve ser realizada nos 
municípios, deve haver a ida dos professores, da universidade, nas escolas 

96 Doutora em Geografia pela UFS. Docente da UFRB. Coordenadora do Núcleo de Estudos em 
Agroecologia e Educação do Campo da UFRB/CNPq. Coordenadora Pedagógica do curso de 
Tecnologia em Agroecologia (PRONERA-UFRB-Efase) e membro da Coordenação Pedagógica 
Nacional do PRONERA (CPN).
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do campo, nos municípios distantes, sair das universidades para conhecer 
a realidade das escolas do campo. E que a Escola da Terra possibilita 
pensarmos uma formação que possibilita uma formação continuada tendo 
como base uma epistemologia da práxis.

A alternância possibilita que isso aconteça. Estamos próximos 
da realidade de trabalho das/os professores/as. O diálogo entre o saber 
pedagógico desenvolvido a partir das práticas, do cotidiano do trabalho nas 
escolas, os aspectos culturais de cada realidade e os conhecimentos levados 
pelos formadores da universidade é fundamental para dar consistência à 
formação, supera a resistência para a participação.

Foram destacadas as dificuldades encontradas quando a articulação 
entre os atores não ocorre, e como foram superadas a partir do apoio do 
MEC. Aprendemos também que o fortalecimento dessas redes contribuem 
para que a formação Escola da Terra, ou a sua organicidade seja incorporada 
como uma política de estado, como vem se desenvolvendo no estado de 
Pernambuco. A partir da formação fortaleceu o núcleo de Educação do 
Campo na SEDUC.

Este núcleo conta com representações nos municípios, o que ampliam 
as chances da continuidade das ações da Escola da Terra. Lição essa que foi 
questionada, quando a formação finaliza, como se dá a sua continuidade. 
Foi então levantada a questão de as secretarias estaduais e as redes municipais 
incorporarem a formação continuada especifica para educadores do campo. 
Aprendemos que uma forma de fortalecer a continuidade das ações ou 
ampliar a formação pode ser a oferta de pós graduação.

Destaco a formação que o Amazonas está ofertando para egressos da 
Escola da Terra. Este grupo indicou sobre a importância e necessidade de haver 
uma equipe permanente de profissionais para garantir a formação continuada 
nas universidades, que depende muito do trabalho de estudantes de pós-
graduação. Aprendemos que a Escola da Terra fortalece a identidade do campo, 
o sentido de pertencimento do campo e a importância que a escola neste 
sentimento de valorizar o campo. E possibilita compreender a importância e 
necessidade de manter as escolas dos campo e evitar o seu fechamento.
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Os relatos das propostas pedagógicas nos mostrou que a formação 
possibilita aos professores desenvolvem práticas pedagógicas na perspectiva 
da Educação do Campo e a análise crítica da realidade. E que estas 
aprendizagens impactam no cotidiano das escolas, contudo, há uma 
realidade dos municípios que diz respeito à rotatividade de professores nas 
escolas, o que dificulta a continuidade das ações.

Como projeções para o futuro, indicamos a necessidade de ampliar 
a formação para além dos/as escolas multisseriadas, para as séries finais do 
Ensino Fundamental e Médio.

O representante do MEC destaca que é necessário criar estratégias 
para acessar os recursos do governo federal. Quanto mais for solicitado 
recursos para formação continuada, mais será entendido que há essa 
demanda, força uma decisão política para liberar os financiamentos.  
A intenção é que haja a ampliação da formação para outras universidades.  
E a criação de um mestrado em rede, pensando na ampliação da formação 
continuada dos e das professoras do campo.
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CARTA-MANIFESTO 
20 ANOS DA 

EDUCAÇÃO DO CAMPO
E DO PRONERA

LULA LIVRE!
EDUCAÇÃO É DIREITO
NÃO É MERCADORIA
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CARTA-MANIFESTO  
20 ANOS DA EDUCAÇÃO DO CAMPO E DO PRONERA 

LULA LIVRE! 
EDUCAÇÃO É DIREITO.  
NÃO É MERCADORIA.

Somos camponesas e camponeses, educadoras e educadores da 
Educação Infantil, das escolas de Educação Básica, da Educação de Jovens 
e Adultos, dos Institutos Federais, dos Centros Familiares de Formação por 
Alternância, das Universidades, estudantes da Educação do Campo, gestoras 
e gestores no âmbito público, dos Movimentos Sociais Populares e Sindicais. 
Reunidos na Universidade de Brasília, nos dias 12, 13, 14 e 15 de junho de 
2018 a fim de celebrar e demarcar os 20 anos da Educação do Campo e 
do PRONERA, nos dirigimos à sociedade brasileira por meio desta Carta-
Manifesto para tornar pública nossa leitura a respeito do atual momento político 
pelo qual passa o País, seus efeitos sobre os direitos das/os trabalhadoras/es, 
especialmente sobre a educação do povo do campo, das águas e das florestas e 
apresentar nossos compromissos e nossa agenda de lutas.

O momento atual é de crise estrutural da sociedade brasileira, com 
o aprofundamento do golpe imperialista, midiático-jurídico-parlamentar 
deflagrado em 2016. Trata-se de uma crise econômica, que acirra os conflitos 
de classe ao dirigir a maior parte da economia para o capital estrangeiro. 
A crise também é ambiental, hídrica, política do Estado burguês, que 
demonstra esgotamento na sua capacidade de assegurar direitos; há falta de 
representatividade da sociedade no bojo do Estado, impondo o Estado de 
Exceção em detrimento do Estado Democrático.

As medidas econômicas liberais adotadas pelo governo atual ratificam 
estas afirmações, como: a Emenda Constitucional nº 95, que congela os 
investimentos totais do País para assegurar os lucros ao capital financeiro; 
a entrega do Pré-Sal aos grandes conglomerados transnacionais, aliado à 
abertura do capital da Petrobras para o setor privado, causa principal da 
crise dos combustíveis; a Reforma Trabalhista e os ataques à Previdência 
Pública; os cortes orçamentários, contingenciamentos e criminalização das 
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ações das/os docentes, gestoras/es e das próprias Universidades e Institutos 
Federais, colocando em risco a autonomia universitária; a ofensiva da Escola 
sem Partido; a militarização das escolas; a criminalização das ações dos 
Movimentos Sociais Populares e Sindicais; e a judicialização dos projetos 
desenvolvidos com estes sujeitos coletivos. Tais medidas têm provocado um 
agravamento da crise social que recai sobre a classe trabalhadora do campo e 
da cidade, com o aumento dos/as desempregados/as, que já representam 13% 
da força de trabalho brasileira; a perda das condições de emprego e renda 
e a escalada crescente da violência, majoritariamente contra jovens, pobres, 
negras/os, LGBT ś e contra as mulheres. Dados do Atlas da Violência 2018 
mostram que, proporcionalmente, são em média 30,3 homicídios para cada 
100 mil pessoas – a maior taxa já registrada no Brasil. Cresce o número de 
mulheres assassinadas. O ano de 2017 registrou 4.473 casos de feminicídios, 
um aumento de 6,5% em relação ao ano de 2016. Isso significa que uma 
mulher é assassinada a cada duas horas no Brasil.

Acerca de questões diretamente ligadas ao campo, vale destacar 
que a suspensão da política de Reforma Agrária, a prioridade da política 
de titulação e consolidação de assentamentos, o desmonte da política de 
assistência técnica, as medidas que sinalizam a redução das áreas quilombolas 
e indígenas demarcadas, a permissão para aquisição de terras por estrangeiros 
revelam-se em favor da expansão do agronegócio. Tais pontos impedem um 
projeto de desenvolvimento comprometido com a soberania alimentar da 
população brasileira e impõem o acirramento das já históricas estatísticas de 
violência, em todas as suas formas.

De acordo com dados da Comissão Pastoral da Terra, o Relatório 
sobre Conflitos no Campo de 2017 destaca o maior número de assassinatos 
em conflitos no campo dos últimos 14 anos (foram 71 crimes desta 
natureza, 10 a mais que no ano anterior, quando foram registrados 61). 31 
destes assassinatos ocorreram em 5 massacres, o que corresponde a 44% 
do total. Além do crescimento no número de mortes, houve aumento em 
outras violências. Tentativas de assassinatos subiram 63% e ameaças de 
morte, 13%. Trata-se, por fim, de um modelo econômico ancorado no 
agronegócio, hidronegócio, mineronegócio e sua apropriação privada dos 
recursos naturais (água, minerais e biodiversidade), contra o qual devemos 



342

combater. O avanço do agronegócio se sustenta com o financiamento do 
Estado brasileiro, que garante sua expansão expropriando a terra, as águas, as 
florestas, territórios de camponesas/es, indígenas, quilombolas, ribeirinhas/
os, pescadoras/es e a diversidade de formas de existência.

O sistema do capital é uma forma necessariamente violenta que 
se estrutura sobre a exploração do trabalho humano, a opressão de classe, 
étnico-racial e de gênero, diversidade geracional e a depredação da natureza. 
Seu objetivo último é a reprodução ampliada do capital, apropriando-
se privadamente das forças e da capacidade humana e da natureza como 
mercadorias. Nesse sentido, a Educação tem sido uma área prioritária para 
expansão dos interesses do capital em nosso país. O empresariado impõe 
alterações significativas na legislação. Não à toa, a primeira medida pós-
golpe foi a reforma do Ensino Médio por meio da Medida Provisória 
746/2016, que revela o caráter antidemocrático da medida, instituindo 
uma lógica gerencialista à gestão escolar e um currículo de natureza 
neotecnicista, abrindo espaço para a entrada solene e formal das empresas e 
suas organizações na disputa pelo Fundo Nacional para o Desenvolvimento 
da Educação Básica (FUNDEB), que movimenta um orçamento anual de 
mais de 130 bilhões de reais.

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) do MEC e sua 
intencional invisibilização da Educação do Campo estão dentro de uma 
política educacional que propõe melhorar a educação brasileira por meio da 
articulação do ensino às avaliações censitárias de todas/os as/os estudantes 
em escala nacional. A BNCC terá a função de padronizar competências, 
habilidades e conteúdos de Norte a Sul, determinando o que as escolas 
devem ensinar e em que tempo. Em vários países onde esta política 
educacional foi implantada, inclusive nos Estados Unidos, não se observou 
melhoria nos níveis de educação. No entanto, floresceram tanto a indústria 
educacional quanto a privatização da educação. Tal medida, somada aos 
cortes nas bolsas das/os indígenas, quilombolas e pessoas de baixa renda, 
aos cortes nos recursos gerais das Universidades – em que as/os primeiras/
os a serem atingidas/os são as/os estudantes das periferias das cidades e 
estudantes do campo – indicam um período de fechamento do acesso das 
classes trabalhadoras do campo e da cidade ao Ensino Superior.
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O orçamento do PRONERA, reconhecidamente uma das mais 
importantes políticas de educação construída nos últimos 20 anos, desde 
o golpe vem sofrendo drásticas reduções. Em 2008, quando completou 
10 anos, executou um orçamento de R$ 70 milhões. Em 2018, chegou ao 
ponto mais crítico de sua história, com aporte de apenas 3 milhões de reais, 
agravado ainda pelo corte de 1,8 milhão antes do final do primeiro semestre, 
segundo dados do INCRA. Não bastasse o desmantelo, há o anúncio de 
Diretrizes Curriculares do Ensino Médio que determinem a oferta de 40% 
na carga horária do Ensino Médio e 100% da carga horária da Educação de 
Jovens e Adultos à distância, bem como que contabilizem as horas de cursos 
de qualificação profissional e de tempo de trabalho voluntário na carga 
horária do Ensino Médio e suas modalidades. Estas questões são medidas 
restritivas ao acesso e permanência com qualidade à Educação Básica em 
um País no qual apenas a metade da população jovem com idade entre 15 
e 17 anos está no Ensino Médio; aproximadamente 20 milhões de pessoas 
acima de 18 anos não concluíram a Educação Básica; registra um índice 
médio de 20% de homens e mulheres analfabetas no campo; fechamento de 
37 mil escolas no campo nos últimos 10 anos, onde o índice de escolaridade 
é de, em média, 4,5 anos de escolarização contra 7,8 da cidade.

Nestes vinte anos de luta da Educação do Campo e do PRONERA, 
escreveu-se um novo período na História da Educação em nosso país.  
Não é mais possível aos livros de História de Educação no Brasil não 
acrescentar mais um capítulo à sua periodização: a construção da Educação 
do Campo! O protagonismo dos Movimentos Sociais Populares e Sindicais 
do campo, aliados aos realizados pela Educação Básica e Superior de todo 
o país, juntos na luta pelo direito à educação dos camponeses, foi capaz 
de construir um imenso patrimônio de práticas educativas, que não pode 
mais ser apagado, porque fincou raízes dentro de nós: construímos juntos 
uma nova forma de educar.

Parte destas conquistas se materializa em políticas públicas e 
devemos lutar por sua manutenção. Parte relevante de nossas conquistas 
extrapola o Estado em ação e a nós pertence enquanto classe trabalhadora: 
a consciência de que somos sujeitos de direitos. São conquistas importantes 
as políticas públicas que juntos construímos nestes vinte anos de luta. Todas 
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elas: o PRONERA; a Residência Agrária; o Procampo – Licenciaturas em 
Educação do Campo; o PRONACAMPO; o Saberes da Terra; o PNLD 
Campo; o Observatório da Educação do Campo; o PIBID Diversidade; 
o Escola da Terra; o PET Campo; as bolsas específicas para estudantes 
indígenas e quilombolas, entre outras, ainda que com imensas limitações, 
significam a conquista de fundos públicos para a garantia do direito à 
educação dos/as trabalhadores/as.

Nossas práticas educativas compreendem a imprescindível 
necessidade de superação da sociabilidade gerada pela sociedade capitalista, 
cujo fundamento organizacional é a exploração do ser humano sob todas as 
formas, a geração incessante de lucro e a extração permanente de mais-valia. 
Ao contrário desta perspectiva, nossas práticas educativas têm como horizonte 
formativo o cultivo de uma nova sociabilidade, na qual o fundamento 
encontra-se pautado na superação da forma capitalista de organização do 
trabalho, na associação livre das/os trabalhadoras/es, na solidariedade e na 
justa distribuição social da riqueza construída coletivamente pelos seres 
humanos. Cultivamos exatamente estas concepções e ações nos últimos 
vinte anos, que afrontam classes dominantes – as quais elaboraram o “Escola 
sem Partido” e que objetivam barrar nossas conquistas, manter as condições 
de exploração das/os trabalhadoras/es e de sua alienação.

Com nossas lutas e ações da Educação do Campo, conquistamos 
um território há séculos bem cercado, protegido e isto tem ameaçado 
as classes dominantes, que tudo fazem para extinguir e se apoderar das 
nossas conquistas, dos fundos públicos dos quais nos apropriamos. Isso 
ocorre não pelo volume de recursos que as políticas públicas conquistadas 
pela classe trabalhadora representam, porque ele é ínfimo, quase ridículo 
no orçamento geral do Estado brasileiro. O que realmente está em questão 
é o potencial de multiplicação geométrica inerente às ações viabilizadoras 
da luta contra o capital.

Nós nos apropriamos da própria produção do conhecimento científico 
e sistematizado. Nós escrevemos nossa história e não aceitaremos mais que 
nos silenciem, que inviabilizem a nossa produção do conhecimento. Estamos 
na história, fazemos história e temos memória histórica – nós mesmos a 
registraremos, a construiremos com nossas lutas, escrevendo nosso futuro.  
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NOSSOS COMPROMISSOS DE LUTA E CONSTRUÇÃO DA 
EDUCAÇÃO DO CAMPO E DO PRONERA

A luta pela Educação do Campo, pública, gratuita, de qualidade 
e socialmente referenciada deve estar comprometida com a defesa da 
democracia e com a construção de uma sociedade igualitária, sem exploração 
do trabalho e da natureza, baseada na Reforma Agrária e Reforma Hídrica, 
com um projeto popular de agricultura, pesca artesanal, extrativista vegetal, 
gestão das águas, saúde e cultura para todas/os as/os trabalhadoras/es do 
nosso País. Defendemos um Projeto Popular para o Brasil que visa fortalecer 
a economia nacional, o desenvolvimento autônomo, soberano e que enfrente 
as desigualdades de renda e direitos.

Nós nos comprometemos:

1. Construir a Reforma Agrária Popular, com destinação das terras a 
quem nela vive, trabalha e a quem está impossibilitado de trabalhar 
porque delas foi expropriado. Construir a agricultura camponesa como 
modo de fazer agricultura e de viver das famílias que, tendo acesso à 
terra e aos recursos naturais que ela suporta, resolvem seus problemas 
reprodutivos por meio da produção rural, nos seus distintos modos de 
existência que lhes é própria, seja em relação ao modo de produzir e à 
vida comunitária, seja na forma de convivência com a natureza;

2. Afirmar a agroecologia como matriz tecnológica, princípio social/
pedagógico e projeto de agricultura camponesa/familiar e nosso 
engajamento com a produção de conhecimento e desenvolvimento da 
agricultura, da pesca, do extrativismo vegetal a partir da perspectiva 
da agrobiodiversidade, do agroextrativismo, da segurança e soberania 
alimentar dos territórios;

3. Lutar pela superação de todas as formas de exploração do trabalho 
humano e da opressão étnico-racial, cultural, política, de gênero, 
diversidade geracional, religiosa e de classe;

4. Ratificar os compromissos assumidos pela Conferência Nacional 
Popular de Educação contidos na Carta da Conferência Nacional 
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Popular de Educação (CONAPE) 2018, reafirmando nossa luta 
com as/os trabalhadoras/es na defesa da educação pública e gratuita 
com gestão pública;

5. Reafirmar veementemente que FECHAR ESCOLAS, TURNOS E 
TURMAS SÃO CRIMES! E nos mobilizarmos permanentemente 
contra as estratégias de desmantelamento da Educação, as iniciativas 
do Estado e do setor privado que impeçam o acesso das/os camponesas/
es à escola DO campo, NO campo;

6. Combater a privatização da educação pública em todas as suas formas, 
tanto na formação inicial/continuada quanto na gestão, e seguir na 
defesa de uma educação pública e gratuita desde a Educação Infantil 
até a Universidade;

7. Atuar contra as reformas empresariais instituídas por meio da reforma 
do Ensino Médio e da BNCC e as propostas de transformar EJA e 
Ensino Médio em Educação à Distância (EaD), que buscam subordinar 
a Educação Básica às exigências do mercado, reduzindo as dimensões 
formativas a exames de avaliação contínuos, aprofundando a exclusão;

8. Repudiar veementemente a militarização das escolas e lutar por 
políticas emancipatórias que visem a superação dos mecanismos de 
subordinação das/os camponesas/es;

9. Avançar com os princípios da Educação do Campo nas escolas do 
campo e na formação de educadoras/es. Buscar a construção de uma 
escola ligada à produção e reprodução da vida, que tome o trabalho 
socialmente produtivo, a luta social, a organização coletiva, a cultura 
e a história como matrizes organizadoras do processo formativo, com 
participação da comunidade e auto-organização de educandas/os e de 
educadoras/es;

10. Reafirmar a interface entre a Educação do Campo e a Educação 
Especial, garantindo ingresso, permanência, acessibilidade e inclusão 
das/os educandas/os com deficiência nas escolas do campo, das águas e 
das florestas;
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11. Fortalecer a luta em defesa do PRONERA e das Licenciaturas em 
Educação do Campo nas Instituições de Ensino Superior com as 
condições necessárias, como moradia estudantil;

12. Lutar pela inserção dos egressos dos Cursos de Licenciatura em 
Educação do Campo nas escolas do campo por meio de concurso 
público e editais que contemplem a formação de acordo com as 
habilitações da Educação do Campo;

13. Fortalecer a organicidade do FONEC por todo o território nacional, 
organizando Fóruns, Comitês e Articulações estaduais com 
representatividade de todos os sujeitos, com princípios e ações de 
resistência e de luta pelo direito à Educação do Campo, no campo.

Seguiremos lutando. Seguiremos resistindo. Seguiremos estudando. 
Não só na escolarização básica, limite que a ânsia do lucro dos capitalistas 
nos reserva. Seguiremos avançando como fizemos nestes últimos vinte anos. 
Seguiremos nos formando: agrônomas/os; historiadoras/es, advogadas/os, 
médicas/os, professoras/es e em todos os outros segmentos profissionais 
que um projeto popular de Reforma Agrária requer. Seguiremos também 
disputando as Universidades e os Institutos Federais. E nestes faremos 
não apenas mestrados e doutorados; nós também seremos seus docentes. 
Como assim já o são dezenas de estudantes nossos que passaram pelo 
PRONERA. A história nos pertence. A vitória, ainda que demorada, será 
da classe trabalhadora.  

     Educação é Direito. Não é Mercadoria. 
Viva a Educação do Campo e Viva o PRONERA! 

Lula Livre! 
Viva Marielle Franco! Viva Anderson! 

Fora Temer!

Brasília-DF, 15 de junho de 2018.
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