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APRESENTAÇÃO

Este livro materializa as experiências de pesquisa em formação de profes-
sores das escolas do campo do Ceará realizadas pelo Grupo de Pesquisa Onto-
logia do Ser Social, Educação e Emancipação Humana (GPOSSHE/UECE) 
e pelo Laboratório de Estudos sobre Ontologia do Ser Social, História da 
Educação e Práxis Educativa (LEPRAXIS), nos últimos três anos (2019-2022), 
por meio de dois projetos de pesquisa fi nanciados: 1) Formação continuada 
dos professores das escolas estaduais do campo em assentamentos da reforma 
agrária no Ceará (BPI – Edital FUNCAP n.º 02/2020) e 2) Políticas públicas 
de formação de professores para as escolas de ensino médio do campo no 
Ceará: avaliação em processo do Plano Estadual de Educação 2016-2024
(CNPq – Chamada Universal), coordenados pelo professor Frederico Jorge 
Ferreira Costa, da Faculdade de Educação de Itapipoca e do Programa de 
Pós-graduação em Educação da Universidade Estadual do Ceará.

A pesquisa intitulada Formação continuada dos professores das escolas 
estaduais do campo em assentamentos da reforma agrária no Ceará teve 
fi nanciamento da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científi co 
e Tecnológico (FUNCAP), por meio do Programa de Bolsas de Produtividade 
em Pesquisa, Estímulo à Interiorização e à Inovação Tecnológica (BPI – Edi-
tal FUNCAP nº 02/2020), e objetivou avaliar a contribuição de um curso de 
formação pedagógica para a prática dos professores das escolas estaduais do 
campo em assentamentos da reforma agrária no Ceará.

É importante ressaltar que o contexto pandêmico vivenciado no Brasil, 
principalmente a partir de março de 2020 com o decreto do isolamento social, 
impactou consideravelmente no desenvolvimento da pesquisa. Fez-se neces-
sário adaptar o modo de execução da pesquisa, com vistas a dar encaminha-
mento ao que foi proposto, buscando alternativas para isso. Nesse sentido, 
recorremos a reuniões e entrevistas remotas que puderam nos aproximar da 
realidade das escolas do campo, entretanto, indubitavelmente, tivemos muitas 
perdas pela impossibilidade do contato presencial com os professores das 
escolas do campo.

A presente obra é uma coletânea de 19 artigos de diversos pesquisadores 
engajados que contribuem com o debate a respeito da Educação do Campo 
no Ceará. O primeiro texto intitulado Contribuição sobre a importância 
do pensamento científi co no âmbito da educação do campo, de autoria de 
Frederico Jorge Ferreira Costa, apresenta a necessidade de uma postura cien-
tífi ca para a formação de sujeitos críticos no contexto da educação do campo.

O segundo texto, de autoria de José Romário Rodrigues Bastos, Patrícia 
Neto e Nohemy Rezende Ibanez, A educação do campo na rede estadual 
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do Ceará: percursos e desafi os, apresenta o percurso da política de edu-
cação do campo, no Brasil e no Ceará, expressando as contribuições dos 
movimentos sociais e as ações desenvolvidas no âmbito da Secretaria de 
Educação do Ceará.

Em seguida, Paulo Roberto de Sousa Silva, no texto A educação do 
campo no estado neoliberal brasileiro: contradições e possibilidades, 
realiza uma análise da educação do campo na conjuntura atual, demonstrando 
que há uma disputa de poderes que tem expressado as contradições em que 
a Educação do Campo está inserida.

O quarto texto, Formação continuada para professores de Organiza-
ção do trabalho e técnicas produtivas (OTTP) nas escolas do campo do 
Ceará de Alba Regina Andrade Mendes, discute e defende a necessidade da 
formação continuada para professores que atuam na disciplina de OTTP, nas 
escolas do campo do Ceará, visando qualifi car as práticas docentes ao possi-
bilitar um espaço de refl exão, visto que os professores que atuam nessa disci-
plina são agrônomos e, em sua maioria, não possuem formação pedagógica.

Oziel Barbosa Teixeira, no texto A importância da formação de pro-
fessores das escolas do campo como base da luta camponesa, discute como 
a formação continuada de professores que atuam nas escolas do campo do 
Ceará constituem uma base da luta camponesa, considerando que a formação 
não é apenas pedagógica, mas também política.

O texto de Maria de Jesus Gomes, intitulado Dez anos das escolas de 
ensino médio em áreas de assentamento da reforma agrária no Ceará,
é resultante de sua participação no I Seminário do GPOSSHE: Educação 
do campo e pedagogia histórico-crítica em contexto de crise e pandemia, 
realizado entre os dias 4 e 6 de outubro de 2021. Na ocasião, Maria de Jesus 
palestrou sobre a trajetória das escolas de ensino médio do campo do Ceará 
localizadas em áreas de assentamento da reforma agrária em comemoração 
aos seus dez anos de existência, apontando as conquistas e os desafi os que 
se apresentam.

Também resultante de palestra proferida no evento citado, o texto de 
Fábio Pereira da Silva, intitulado As lutas sociais no campo, apresenta como 
a educação do campo e a reforma agrária são frutos das lutas camponesas 
no Brasil e, para tanto, apresenta uma análise da luta de classes no país, na 
atual conjuntura.

Joel Gomes do Nascimento em A escola do campo que queremos, texto 
também fruto de palestra proferida no seminário, apresenta, a partir de sua 
experiência atuando numa escola do campo no Ceará, a organização peda-
gógica da escola, o processo de construção do Projeto Político Pedagógico 
(PPP) e as ações formativas desenvolvidas.
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EDUCAÇÃO DO CAMPO NO CEARÁ: uma forma de 
resistência à barbárie na perspectiva histórico-crítica 13

No texto Concepções de ciência e educação dos sujeitos da Escola 
de Educação do Campo Filha da Luta Patativa do Assaré no Ceará, 
Milena Aires de Ávila analisa as concepções de educadores e educandos 
sobre o signifi cado de ciência e educação, utilizando, para isso, entrevistas e 
questionários, bem como a análise do Projeto Político Pedagógico (PPP) da 
escola pesquisada.

No texto de Cybely Ribeiro de Oliveira, Marília dos Santos Vidal e 
Maria Aires de Lima, A participação da mulher na luta pela educação do 
campo, as autoras ressaltam o papel da mulher camponesa na conquista por 
um projeto de educação que condiga com as necessidades dos povos do campo.

O texto Educação do campo e a escola unitária de Gramsci: aproxi-
mações, de Milena Aires de Ávila, analisa as aproximações entre a educação 
do campo e as contribuições de Gramsci, a partir das concepções presentes 
no Projeto Político-Pedagógico (PPP) de uma escola do campo.

Os autores Antonio Marcondes dos Santos Pereira e Eduardo Ferreira 
Chagas discutem, em Formação humana, subjetividade e consciência de 
classe, como a formação dos indivíduos está diretamente relacionada à luta de 
classes; por isso, argumentam os autores, tal processo não pode estar apartado 
da infl uência das relações sociais que estruturam a vida cotidiana.

Em Humanismo, práxis educativa e didática em Paulo Freire, Fran-
cisco Glauber de Oliveira Paulino, Maria Núbia de Araújo e Jarles Lopes de 
Medeiros discutem a existência de uma didática em Paulo Freire, indicando 
as obras do autor analisadas para tal debate.

No texto O currículo como ideologia: algumas questões, Antonio Mar-
condes dos Santos Pereira apresenta o currículo como instrumento pedagó-
gico que pode contribuir com a conscientização dos sujeitos ao expressar as 
contradições da realidade.

Os autores Fábio José Cavalcanti de Queiroz, Maria Jéssica Moraes Rodri-
gues e Camila Gonçalves Santos, em Da lavoura arcaica à agroecologia: 
questão fundiária, reforma agrária e escola do campo no Ceará, discutem 
a questão agrária no Brasil e no Ceará e as possibilidades que se apresentam 
para a efetivação de um projeto agroecológico em superação ao modelo de 
lavoura arcaica, apontando ainda as contribuições e tarefas das escolas do 
campo do Ceará, nesse processo.

No texto Escola sem partido: obscurantismo contra a liberdade de 
ensinar, Alexandre Linares e José Eudes Baima Bezerra analisam o movi-
mento Escola sem Partido como sendo um instrumento de ataque à escola 
pública e à liberdade de ensinar. Defendem, portanto, a escola pública como 
espaço de formação e, para isso, livre de censura.

Karla Raphaella Costa Pereira e Kayline Macêdo Melo, em Psicofobia 
como sintoma de uma sociedade adoecida, apresentam artigo originado 
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da participação no projeto Pedagogia e Psicologia: formação humana em 
debate, realizado pelo GPOSSHE. No texto, as autoras discutem como o 
sistema capitalista tem diretamente infl uenciado o desenvolvimento de trans-
tornos mentais no mesmo passo em que produz concepções preconceituosas 
sobre esses transtornos. Explora, nesse sentido, o processo de adoecimento 
ocasionado pelas estruturas sociais que o sistema capitalista cria e alimenta 
na atualidade.

Marília Santos Vidal, em As matrizes pedagógicas do MST, analisa 
a pedagogia do Movimento, apresentando as concepções pedagógicas que 
orientam e fundamentam a educação no MST, aponta a importância do tra-
balho educativo para a efetivação dessas concepções.

Para encerrar, o texto Estado de contrainsurgência e doutrina de con-
trainsurgência no pensamento de Ruy Mauro Marini, de autoria de Emma-
noel Lima Ferreira, Kátia Regina Rodrigues Lima e Patric Anderson Gomes 
da Silva, analisa o conceito de estado de contrainsurgência e de doutrina de 
contrainsurgência, a partir dos contributos de Ruy Mauro Marini, buscando 
compreender o processo de redemocratização na América Latina.

Este livro possui uma diversidade de autores e de temas vinculados 
às lutas do nosso povo pela transformação radical do Brasil, o que o torna 
uma totalidade articulada. Por isso, seus eixos são sustentados numa análise 
profunda da realidade, no método materialista histórico, na concepção críti-
co-transformadora de educação e, principalmente, na perspectiva de superar 
a barbárie capitalista e construir uma sociedade emancipada.

Estamos muito felizes em publicar textos de intelectuais orgânicos acadê-
micos e acadêmicas, professoras e professores, estudantes e militantes. Orgu-
lha-nos a participação de profi ssionais da Secretaria de Educação do Estado 
do Ceará e, sobremaneira, de companheiras e companheiros do Movimento 
dos Trabalhadores sem Terra. Nós sonhamos o mesmo sonho.

Agradecemos a todas e a todos que fi zeram este livro.

Os organizadores
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CONTRIBUIÇÃO SOBRE A 
IMPORTÂNCIA DO PENSAMENTO 

CIENTÍFICO NO ÂMBITO DA 
EDUCAÇÃO DO CAMPO

Frederico Jorge Ferreira Costa

Faz escuro, mas eu canto
(Thiago de Melo).

Introdução

A ciência é um campo vasto e falar sobre formação científi ca não 
caberia num único texto, por isso pretendo enfocar, de forma introdutória, 
a importância da postura científi ca no processo pedagógico de formação 
de sujeitos críticos e autônomos no âmbito da educação do campo. Isso 
signifi ca, entre outras coisas, relacionar uma formação voltada para a estru-
turação de uma subjetividade emancipada no horizonte da luta de classes 
no espaço agrário.

Nos últimos tempos, além da tendência crescente das grandes corpora-
ções de subordinar o conhecimento científi co às necessidades da acumula-
ção capitalista, há um ataque variado de movimentos contra a ciência e sua 
aplicação tecnológica. Criacionismo, terraplanismo, movimento antivacina 
e pós-modernismo são exemplos de vertentes anticientífi cas, pseudocientífi -
cas e irracionalistas que gozam de alguma popularidade. Além da disso, há 
a defesa acrítica da economia de mercado, a revisão reacionária da história, 
as mentiras sobre os movimentos sociais e a surrada ideologia anticomunista 
das classes dominantes.

Para alcançar o objetivo, é importante indicar a existência de diferentes 
níveis de análise, uns mais abstratos, outros mais concretos, com categorias 
próprias em cada nível, mas inter-relacionadas e integradas numa totalidade 
concreta sempre aberta e historicamente determinada.

O grau maior de abstração entre os diversos níveis de análise indica a 
capacidade de apreensão de relações sociais e processos que fundamentam a 
realidade social, focando na compreensão da essência e sem abordar certos 
aspectos do movimento histórico ou fenomênico. Enquanto isso, nos níveis 
de menor abstração, ou seja, de maior concreção por ter uma maior riqueza 
de determinações, as relações e os processos apresentam-se mais complexos 
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e com mais características. Quanto mais concreta a análise mais angulações 
sociais e históricas emergem revelando que a essência dos processos reais se 
manifesta em diversas formas e particularidades.

Então, entre a natureza da ciência, como práxis social, e a constituição de 
indivíduos com uma postura crítica e autônoma própria de agentes de transforma-
ção social emancipatória há todo um processo de concreção, ou seja, um movi-
mento que vai de questões mais abstratas a realidades cada vez mais concretas.

Tentarei, portanto, identifi car, nesse processo abstrato-concreto, pontos 
de destaque para a necessidade da defesa da ciência e da formação de indiví-
duos com uma perspectiva científi ca engajada nos movimentos por profundas 
transformações sociais como a reforma agrária e a democratização da educação 
pública em todos seus níveis e modalidades.

Por que surgiu a ciência? Qual sua função social?

De acordo com o físico italiano Carlo Rovelli (2013), se entendermos 
por “ciência” a investigação sobre uma sistemática atividade experimental, 
então, seu início é mais ou menos com Galileu (1564-1642). No entanto, se 
compreendermos “ciência” como um conjunto de observações quantitativas e 
modelos teórico-matemáticos capazes de colocar ordem nessas observações, 
fornecendo predições corretas, então a astronomia matemática de Hiparco 
(190-120 AEC1) e de Ptolomeu (100-170) era uma atividade científi ca.

Isso signifi ca, numa primeira aproximação, que o termo “ciência” é bas-
tante genérico e depende do nível de amplitude dado a ele, porém, se olharmos 
do ponto de vista histórico, os dois momentos indicados revelam a aquisição de 
um novo instrumento socialmente construído para o conhecimento do mundo 
pelos seres humanos. Tal processo acompanha o desenvolvimento das forças 
produtivas, isto é, das capacidades humanas.

Chegando mais perto, é possível afi rmar que o núcleo da atividade cientí-
fi ca é a compreensão de como o mundo funciona, mas aqui surge uma pergunta 
essencial: por que os seres humanos precisam compreender como o mundo 
funciona? É algo opcional ou necessário? Essas perguntas exigem entender 
uma característica essencial dos seres humanos sintetizada na capacidade de 
transformar o mundo de maneira subjetivamente orientada. Noutras palavras, 
os seres humanos transformam a natureza por meio de uma prévia ideação 
que orienta sua prática produtiva e social, desde as comunidades humanas 
mais primitivas até o presente.

Essa característica humana, que não existe na natureza, Karl Marx 
(1818-1883) e Friedrich Engels (1820-1895) conceituaram como trabalho, 

1 Diante da diversidade de perspectivas religiosas e inúmeros sistemas de calendário, prefi ro assumir a datação 
histórica de AEC (antes da era comum) e EC (era comum), termos alternativos para a.C e d.C (antes/depois 
de Cristo).
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o fundamento dos seres humanos (antropogênese) e da sociedade (sociogê-
nese). Depois, o pensador marxista György Lukács (1885-1971) desdobrou 
a categoria trabalho em sua estrutura interna e nas suas diversas conexões 
sociais, na obra Para uma ontologia do ser social.

Agora, atenção, afi rmar que a atividade humana é teleologicamente ou 
conscientemente orientada não é sinônimo de um dualismo, isto é, de um lado, 
uma alma (sede da consciência) e, de outro lado, um corpo (agente no mundo 
material). Para o marxismo não existe um espírito imaterial que comanda o 
corpo material. O materialismo histórico é monista. Nesse sentido, os indi-
víduos concretos que transformam o mundo para satisfazer suas necessida-
des são produtos de um processo evolutivo natural, de um sistema nervoso 
complexo e de processos sociais cada vez mais avançados. A consciência é 
resultado da matéria orgânica e da vida social. Portanto, não há consciência 
fora do ser biológico e do ser social: não há espírito sem matéria.

Segundo a perspectiva aqui desenvolvida, a compreensão subjetiva da 
realidade é uma necessidade histórica e social de comunidades na busca de sua 
sobrevivência e da construção de um ambiente humanamente satisfatório. A 
atividade produtiva empurra os seres humanos a uma rudimentar, embrionária 
e não refl etida “práxis científi ca”, pois, de acordo com o pensador húngaro 
György Lukács (2013, p. 55),

[...] algo inteiramente novo surge dos objetos, das forças da natureza, 
sem que haja nenhuma transformação interna; o homem que trabalha 
pode inserir as propriedades da natureza, as leis do seu movimento, em 
combinações completamente novas e atribuir-lhes funções e modos de 
operar completamente novos.

Nesse sentido, o estudioso irlandês Benjamin Farrigton (1979) indicou 
progresso intelectual na crescente capacidade dos homens e mulheres pri-
mitivos realizarem a ação de escolher entre diferentes tipos de pedra. O ato 
de selecionar pedras de acordo com seus propósitos e adaptando-as às suas 
necessidades revela a relação ontológica entre a atividade consciente de trans-
formar o mundo e a necessidade de compreender as conexões da realidade.

O professor de psicologia, em Havard, Steven Pinker (2022) vai mais 
longe ao falar do povo Sã do deserto do Kalahari, na região sul da África. 
Essa comunidade é classifi cada como uma das mais antigas do mundo. Seu 
estilo de vida proporciona um vislumbre de como os seres humanos viveram 
como caçadores-coletores, na maior parte de sua existência.

Pinker parte dos estudos do cientista Louis Lienberg, especialista em 
técnicas de rastreamento e profundo pesquisador do povo Sã, o qual afi rma 
que a razão da sobrevivência desse povo deve-se a uma mentalidade cientí-
fi ca. Daí, Pinker sustenta que, a partir de dados fragmentados, os membros 
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do povo Sã encadeiam o pensamento até chegar a conclusões remotas com 
uma compreensão intuitiva da lógica, do pensamento crítico, do raciocínio 
estatístico, da correlação e da causalidade, assim como da teoria dos jogos.

Bem, afastando alguns indícios de retroprojeção, Pinker aponta para a 
gênese da práxis científi ca na própria atividade produtiva cotidiana que fez 
com que seres bípedes, com capacidade de se livrar do calor pela ausência de 
pêlos, com polegares opositores, com estrutura cerebral bem desenvolvida e 
vida social se tornassem o que somos hoje, humanos.

O povo Sã dedica-se à caça de persistência. Por meio de sua subjetividade, 
articulam suas capacidades sensíveis rastreando pegadas, emanações e dejetos 
dos animais, e outras pistas, perseguindo a caça até que desabe de exaustão 
e insolação. E, isso, de forma coletiva e organizada, articulando experiência 
acumulada, prévia-ideações e uma imagem aproximada do seu ambiente.

Essa imagem do mundo produzida pela atividade humana cotidiana é o 
fundamento para a atividade científi ca, que se baseia na exploração de modos 
sempre novos para entender a realidade em si mesma, sem acréscimos sub-
jetivos estranhos a ela.

Entender a ciência é compreender um pouco de sua história

O conteúdo de explicar a realidade natural para uma intervenção correta 
se deu sob diversas formas no decorrer do desenvolvimento da humanidade: 
no seio do animismo, da magia e da religião. Isso dependeu, em última ins-
tância, do grau de organização social e desenvolvimento das forças produtivas 
em diversas sociedades humanas. Nas comunidades tribais ou nas grandes 
civilizações (Assíria, Babilônia, Índia, China, Egito, grandes reinos africanos, 
sociedades pré-colombianas, por exemplo), essa atividade inerente à existência 
humana sempre esteve presente; e, mais ainda, mesmo de forma inconsciente 
ou embrionária, acompanhada do princípio revolucionário da imanência: a 
explicação do mundo pelo próprio mundo.

O conhecimento do mundo externo acompanha e condiciona o desen-
volvimento das próprias capacidades humanas, que, nesse processo, tendem 
a romper com uma visão antropomórfi ca ou personifi cadora da realidade. 
A postura antropomórfi ca projeta no universo os desejos, as vontades ou 
os modelos humanos de existência como forma de explicação de processos 
naturais e sociais. Um exemplo de antropomorfi smo é o fato de seres huma-
nos suporem comumente que todas as coisas na natureza agem, como eles 
próprios, visando a um fi m.

As narrativas míticas são uma forma histórica de consciência social, 
ainda impregnada de antropomorfi zações da realidade, que buscam explicar 
o mundo e situar nele os seres humanos.
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Zeus era o senhor dos deuses e dos homens no mundo grego. Também, 
era muito namorador. Zeus, certa feita, apaixonou-se por Io fi lha de um deus 
rio local. Para esconder seu namoro de Hera, sua esposa ciumenta, Zeus 
transformou Io numa novilha branca. Hera descobriu e reclamou para si a 
novilha, colocando-a sob a vigilância de Argos, monstro cheio de olhos. Zeus 
não desistiu e mandou o deus Hermes fazer Argos dormir e libertar Io. Após 
Argos adormecer, teve a cabeça decepada. Para honrar Argos, Hera retirou 
seus muitos olhos e os colocou na cauda do pavão, ave preferida da deusa. A 
esposa ofendida de Zeus não descansou, continuando a atormentar a jovem 
com um moscardo, que causou uma irritação enlouquecedora. Io galopou 
furiosamente pela Europa e Ásia. O Bósforo, que liga o Mar de Mármara 
ao Mar Negro, cujo signifi cado é “Passagem da Vaca”, foi batizado assim 
após Io o ter cruzado a nado. Finalmente Io mergulhou no Mar Jônico, em 
homenagem à jovem desesperada. Ao chegar no Egito, Zeus fez com que Io 
voltasse à forma humana e ela deu à luz a um fi lho, Épafo, mas, neste ponto, 
inicia-se outra narrativa.

Dessa versão do mito grego é possível situar a explicação para a bela 
cauda do pavão, a história do estreito de Bósforo, o nome do Mar Jônico e até 
a postura das mulheres gregas frente às traições dos maridos. Esse exemplo 
indica a função social dos mitos como explicação da realidade e estruturadores 
de relações sociais.

O pensamento mítico contém algumas coordenadas básicas: 1) pressupõe 
adesão e aceitação dos indivíduos de determinada comunidade, pois o mito 
não se justifi ca, não se fundamenta, não se questiona, não se crítica nem se 
corrige; 2) o mito exclui outras possibilidades de narrativa por estar vincu-
lado às experiências culturais próprias de estruturas sociais específi cas; 3) a 
forma mítica de explicar o mundo está ligada a uma perspectiva sobrenatural, 
sagrada, mística ou mágica, à qual somente sacerdotes, religiosos, gurus, 
xamãs ou iniciados possuem um acesso especial e limitado, por meio de 
rituais, porque, de fato, são os deuses, as entidades ou espíritos que governam 
o mundo; 4) a narrativa mítica traz em si um paradoxo: por um lado, procura 
explicar a realidade, por outro lado, recorre ao mistério e ao sobrenatural, 
isto é, ao inexplicável, que está fora do plano da compreensão humana, o que 
impossibilita o próprio conhecimento.

Foi no mundo grego que, no século VI AEC, segundo a historiografi a, 
emergiu a superação do pensamento mítico e antropomórfi co pelo pensamento 
fi losófi co-científi co, nas colônias gregas, na região Jônia, sudoeste da Anatólia, 
atualmente localizada na Turquia.

Mudanças substantivas aconteceram nos fundamentos econômicos, 
sociais e políticos da vida grega nessa região (NOVACK, 2015): 1) agressivos 
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e progressivos centros comerciais, com classes sociais em confl itos, que subs-
tituíram comunidades agrícolas autossufi cientes baseadas em laços familiares 
ou tribais e familiares; 2) mudanças no regime político com a ascensão de 
comerciantes frente à nobreza latifundiária e com tiranos que desencadearam 
o avanço democrático dos plebeus; 3) consolidação de forças sociais (mer-
cadores, artesãos, marinheiros) que suscitaram mudanças em diversas áreas, 
da tecnologia até à fi losofi a.

Nesse contexto histórico, na cidade jônica de Mileto, desenvolveu-se uma 
nova postura subjetiva que não se referia aos mitos ou aos seres sobrenatu-
rais, mas procurava, na própria natureza das coisas, respostas. Isso signifi cou 
uma revolução intelectual que reverbera até os dias atuais. Sistematizou-se 
uma nova modalidade de conhecimento, assinalando a aurora do pensamento 
racional-científi co. De acordo com o físico italiano Carlo Rovelli (2017, p. 20),

Os milésimos compreenderam que, usando a observação e a razão com 
propriedade, evitando procurar na imaginação, nos mitos antigos e na 
religião as respostas para aquilo que não sabemos, e sobretudo usando 
criteriosamente o pensamento crítico, podemos corrigir repetidamente 
nosso ponto de vista sobre o mundo, descobrir aspectos da realidade que 
são invisíveis um olhar comum e aprender coisas novas.

Essa perspectiva estabeleceu as possibilidades revolucionárias da práxis 
racional e científi ca.

A descoberta decisiva foi, talvez, a de um estilo de pensamento novo, 
em que o aluno já não era obrigado a respeitar e a compartilhar as ideias 
do mestre, mas podia construir sobre elas, sem hesitar em descartar e em 
criticaras partes que considerava passíveis de melhoria. Essa terceira via, 
em equilíbrio entre a adesão a uma escola e contraposição a ela, foi a chave 
mestra que abriu o imenso desenvolvimento do pensamento fi losófi co e 
científi co subsequente: a partir desse momento, o conhecimento começou 
a se expandir vertiginosamente, nutrindo-se do saber do passado, mas ao 
mesmo tempo também da possibilidade de criticar e, portanto, melhorar, 
esse mesmo saber (ROVELLI, 2017, p. 20-21).

A revolução grega não só implicou explicar o mundo por ele mesmo, 
mas representou a necessidade de elevação acima do nível do pensamento 
cotidiano, ingênuo e espontâneo, de forma metodológica, o que é uma exi-
gência da própria vida cotidiana e produtiva. Além disso, a elaboração de 
categorias e de métodos específi cos de fazer ciência signifi cou uma ruptura e 
uma luta contra as visões antropomórfi cas, míticas e religiosas da realidade, 
representando um grande avanço para o processo de desenvolvimento da 
autonomia humana.
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No entanto, houve um limite histórico para a ampliação das possibi-
lidades do pensamento científi co: o modo de produção escravista vigente. 
O desprezo pelo trabalho produtivo, fruto da economia escravista, trouxe 
consequências limitadoras para o desenvolvimento das forças produtivas, da 
ciência e de uma subjetividade racional. Uma sociedade escravista é avessa 
à racionalização do trabalho, como o uso de máquinas e de tecnologia avan-
çadas, por sua impossibilidade econômica decorrente da quantidade de tra-
balhadores escravizados, da resistência destes e da baixa produtividade do 
trabalho escravo.

Mesmo com as limitações impostas pelas relações de produção escravis-
tas, de acordo com Lukács (1982), os fundamentos metodológicos da ciência 
foram assentados pelos gregos, deste Tales de Mileto até Demócrito-Epicuro, 
embora os desenvolvimentos concretos sejam produto de uma fase posterior. 
Em síntese, partindo das refl exões gregas, temos que o sujeito do conheci-
mento deve elaborar seus próprios instrumentos e modos de proceder para 
fazer, com ajuda deles, que a recepção da realidade seja independente das 
limitações da sensibilidade humana, ao mesmo tempo em que automatiza 
esse autocontrole.

Isso ocorre por alguns pressupostos da práxis científi ca tornada meto-
dologicamente consciente. Primeiro, que uma captação realmente científi ca 
da realidade objetiva só é possível mediante uma ruptura radical com a con-
cepção antropomorfi zadora do mundo. Disso decorre que o refl exo científi co 
da realidade é uma desantropomorfi zação tanto do objeto quanto do sujeito 
do conhecimento: 1) para o objeto, torna-se necessário buscar limpar, na 
medida do possível, todos os traços de antropomorfi smo; 2) simultaneamente 
é exigido que o comportamento do sujeito em relação à realidade consista em 
criticar constantemente suas próprias intuições, representações e formações 
conceituais para evitar a penetração de atitudes antropomorfi zadoras que 
deformarão a objetividade na captação da realidade.

O segundo salto no processo de autoconstrução da práxis científi ca deu-
-se no período de transição do feudalismo ao capitalismo, na Europa, que 
teve como momentos importantes a generalização das relações mercantis, a 
ascensão da burguesia, a expansão islâmica, o advento das manufaturas, os 
movimentos de unifi cação monárquica, a consolidação de nações, o uso da 
pólvora e a organização de forças militares poderosas, a eclosão da Renas-
cença, a invenção da imprensa, a transferência do saber para camadas mais 
amplas da população, o desenvolvimento do humanismo, a Reforma Protes-
tante e a necessidade de uma maior compreensão racional do mundo com a 
necessidade de sistematização metodológica da observação e experimentação.

Desse processo todo, o importante a destacar é a emergência de uma 
classe, a burguesia, que conseguiu assimilar conquistas científi cas e fi losófi cas 
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de diversas partes do mundo no processo de superação do mundo medieval e 
estruturação da sociedade moderna, por meio das revoluções burguesas. Para 
o historiador francês George Lefebvre (2020, p. 70),

A burguesia ocidental – e a inglesa conscientizou-se em primeiro lugar 
– elabora uma concepção da vida e da sociedade que correspondia sem 
dúvida às suas origens e a seu papel, e ela considerava válida para toda 
humanidade. Na Idade Média, sem reprovar a busca do bem-estar, a Igreja 
frisava a preparação para a morte e para a vida futura, o caráter indiferente 
em si mesmo das condições materiais da existência, os méritos da renúncia 
e do ascetismo. Tratava-se de uma concepção da vida e da sociedade que 
poderia ser chamada de estática, pois os progressos técnico e científi co era 
inútil para a salvação das almas. A burguesia acentuou a felicidade terrestre 
e a dignidade do homem, a necessidade de realçá-las mediante o domínio 
das forças da natureza através da ciência, e utilizando-a, para o aumento 
da riqueza geral. Acreditou ter encontrado os meios de fazê-lo outorgando 
total liberdade ao espírito de pesquisa, de invenção e empresa, estimulado 
pela isca do lucro e pela atração da descoberta, da luta e do risco. Era uma 
concepção dinâmica que convocava todos os homens, sem distinção de 
nascimento, para uma concorrência universal da qual deveria resultar o 
progresso infi nito da espécie. A ideia apareceu confusamente na França, 
na época do Renascimento; posteriormente Descartes inaugura um novo 
humanismo abrindo a grandiosa perspectiva de um domínio da natureza 
através da ciência; incentivados pelas infl uências inglesa e americana, os 
escritores do século XVIII – deve-se pensar sobretudo em Voltaire, nos 
enciclopedistas e nos economistas – fi nalmente expõe de maneira brilhante 
os princípios da nova ordem e suas consequências práticas.

O dinamismo da superação do feudalismo pelo capitalismo rompeu com 
os limites impostos pelas coordenadas ideológicas centradas na hegemonia 
cultural da Igreja Católica. O Universo medieval era um amálgama peculiar 
de astronomia grega e teologia cristã. O franciscano Guilherme de Ockham 
(1285-1347), com sua tese de que se deve apenas admitir o número mínimo 
de entidades nas explicações ou modelos da realidade, a famosa “Navalha de 
Ockhan”2, proporcionou uma revolução contra a especulação escolástica e 
um impulso para a pesquisa científi ca. O padre e astrônomo Nicolau Copér-
nico (1473-1543) deslocou a Terra do centro do Universo para a posição de 
um dentre outros planetas girando ao redor do Sol. O protestante Johannes 
Kepler (1571-1630) elaborou as três leis fundamentais da mecânica celeste 

2 O princípio da Navalha de Ockham: “[...] não insiste que o mundo é simples; apenas afi rma que, ao racio-
cinar sobre ele, não devemos multiplicar entidades além da necessidade. Se as entidades existentes não 
conseguem dar conta da tarefa, então a navalha dá liberdade para adicionar outras mais, contanto que não 
sejam ‘além da necessidade’” (MAcFADDEN, p. 143, 2022).
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desabilitando a ideia de esferas celestes perfeitas. Essas e outras conquistas 
científi cas desaguaram na constituição da ciência experimental com Galileu 
Galilei (1564-1642 EC).

Experimentação não era algo totalmente novo. Arquimedes havia realizado 
experimentos famosos sobre empuxo e alavancas. O físico, astrônomo e 
matemático árabe Ibn al-Haytham (965-1040) conduziu experimentos 
ópticos conforme descrito no Livro de óptica. Em seu livro Sobre o imã, 
o fi lósofo inglês William Gilbert (1544-1603) descreveu uma gama de 
experimentos com imãs de magnetita e âmbar décadas antes de Galileu. 
No entanto, os experimentos anteriores foram basicamente observacionais: 
identifi car um feixe de luz refl etido em um espelho ou assistir a um pedaço 
de magnetita atrair uma agulha. O que tornou a abordagem de Galileu 
tão revolucionária foi seu cuidadoso projeto e a acurada manipulação do 
ambiente experimental para revelar as regularidades ocultas do movimento 
terrestres. Por essa razão, ele é frequentemente conhecido como o pai da 
ciência experimental (MAcFADDEN, 2022, p. 157).

Acompanhando a consolidação da burguesia como classe dominante e 
a expansão das relações capitalistas ao redor do mundo, a ciência moderna 
foi colecionando conquistas em diversos aspectos da realidade até os dias 
de hoje em diversas áreas. Sem a Física e a Química esse livro não existiria. 
A tinta e o papel são resultados da aplicação de conhecimentos químicos, 
biológicos (genética) e da agricultura. O próprio computador em que esse 
texto foi escrito não existiria sem a teoria matemática, da informação e a 
física quântica. A maior longevidade dos seres humanos, os diversos ramos 
da indústria, a crescente produtividade do trabalho humano, a erradicação de 
doenças, a possibilidade de alimentar o conjunto da humanidade, mesmo com 
oito bilhões de pessoas, são maravilhas postas pela ciência e pela tecnologia. 
Mas, há um problema. Todo desenvolvimento científi co, tecnológico e desan-
tropomorfi zador ocorre dentro do limite de determinadas relações de produção. 
Assim, como as relações de produção escravistas e feudais num momento 
dado, emperraram o desenvolvimento das capacidades humanas, hoje, no 
século XXI, as relações capitalistas de produção constituem uma barreira 
signifi cativa para a plena ampliação das potencialidades humanas. Tal com-
preensão é fruto do próprio desenvolvimento científi co das ciências sociais.

Nos séculos XVII e XIX, a sociedade humana passou a ser objeto de 
estudo sistemático por pensadores que tinham como horizonte a própria socia-
bilidade burguesa. Com os textos de François Quesnais (1694-1774), William 
Petty (1623-1687), James Steuart (1712-1780), Adam Smith (1723-1790), 
Pierre de Boisguillebert (1646-1714), David Ricardo (1772-1823) e Sismondi 
(1773-1842) estabeleceram-se as coordenadas da denomina Economia Política, 
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que segundo Netto e Braz (2006), não se tratava de uma disciplina particular, 
especializada, mas buscava compreender o conjunto das relações sociais que 
estava surgindo da crise do Antigo Regime3. Seu objetivo, além de estabelecer 
uma disciplina científi ca, era compreender o funcionamento da sociedade que 
surgia da superação do mundo feudal e, nesse aspecto, a Economia Política 
se apresentava como a fundante de uma teoria social que buscava oferecer 
uma visão do conjunto da vida social.

O processo de emancipação humana instaurado pela burguesia revo-
lucionária, sob a consigna de liberdade, igualdade e fraternidade chocou-se 
com os limites das relações de produção capitalista e com o caráter cada vez 
mais conservador das forças burguesas no poder:

Com efeito, o regime burguês emancipou os homens das relações de 
dependência pessoal, vigentes na feudalidade, mas a liberdade política, 
ela mesmo essencial, esbarrou sempre num limite absoluto, que é próprio 
do regime burguês: nele, a igualdade jurídica (todos são iguais perante a 
lei) nunca pode se traduzir em igualdade econômico-social – e, sem esta, 
a emancipação humana é impossível (NETTO; BRAZ, 2006, p. 19).

No mesmo período, entrou em cena um novo sujeito social, fruto da 
própria natureza do capitalismo: o proletariado, a classe dos trabalhadores e 
trabalhadoras assalariados que não possuem a propriedade dos meios de pro-
dução. O proletariado, que pela exploração de sua força de trabalho produz o 
mais-valor (fundamento do capital), historicamente tem interesses antagônicos 
aos da burguesia. A convergência da luta de classes proletariado-burguesia e as 
conquistas da ciência, tanto social como natural, possibilitaram a pensadores, 
situados a partir dos horizontes proletários, estabelecerem a necessidade de 
um novo salto científi co. Karl Marx e Friedrich Engels estabelecem as coor-
denadas do materialismo histórico e da Crítica da Economia Política como 
uma nova revolução científi ca referente à compreensão da história humana e 
aos mecanismos de funcionamento/superação do capitalismo.

No sentido histórico de longa duração, o proletariado, como uma classe 
em ascensão, é o herdeiro do que melhor produziu a humanidade no âmbito 
da Filosofi a, da Ciência e da Arte.

A formação cientifi ca: quando a rebeldia se torna virtude

Em termos mais abstratos e fruto de um longo, nem sempre retilíneo, 
processo histórico, podemos apresentar a ciência hoje como um conjunto 

3 Por Antigo Regime (em francês, Ancien Régime) designa-se o conjunto de instituições da feudali-
dade ocidental.
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altamente heterogêneo, às vezes contraditório, de defi nições, descrições, clas-
sifi cações, interpretações, leis modelos e teorias, visando ao conhecimento 
do Universo, em contínua correção, integração e renovação, e resultante da 
aplicação de uma metodologia ampla e efi ciente chamada método científi co 
(FREIRE-MAIA, 2008).

Para entender melhor a importância da formação racional e científi ca 
no processo de formação humana é preciso identifi car duas dimensões da 
ciência: 1) enquanto necessidade humana de compreensão da realidade e 
como condição de intervenção transformadora, possui um caráter emancipa-
dor que expressa o conhecimento do gênero humano sobre a natureza e sobre 
si mesmo; 2) mas, a práxis científi ca, imprescindível para a emancipação 
humana, realiza-se e se efetiva sempre no interior e por meio de uma forma 
específi ca de sociedade historicamente determinada. Daí sua natureza con-
traditória até agora, tanto nas Ciências Naturais como nas Ciências Sociais. 
Segundo os biólogos Richard Levins e Richard Lewontin (2022, p. 15),

Por um lado, a ciência é o desenvolvimento genérico do conhecimento 
humano ao longo de milênios, porém, por outro, é um produto cada vez 
mais mercantilizado da indústria capitalista do conhecimento. O resultado 
é um desenvolvimento peculiarmente desigual: crescente sofi sticação 
ao nível do laboratório e dos projetos de pesquisa, ao lado uma tam-
bém de uma crescente irracionalidade do empreendimento científi co em 
seu conjunto. Isso resulta em um padrão de discernimento e cegueira, 
conhecimento e ignorância, que não é ditado pela natureza, deixando-nos 
impotentes no enfrentamento dos grandes problemas que afl igem nossa 
espécie. Essa natureza dual nos dá uma ciência impelida – tanto por seu 
desenvolvimento interno quanto pelos variados resultados de suas aplica-
ções – a compreender a complexidade como o problema intelectual central 
do nosso tempo. Entretanto, esse movimento é bloqueado pela tradição 
fi losófi ca do reducionismo, pela fragmentação institucional da pesquisa e 
pela economia política do conhecimento como mercadoria.

Do aspecto emancipador da ciência o importante, para este texto, é sua 
natureza revolucionária. É comum identifi car a ciência com a capacidade de 
previsão ou técnicas de cálculo, ou seja, a uma simples instrumentalidade, no 
entanto a substância da práxis científi ca vai além disso, como afi rma Rovelli 
(2013, p. 111).

A ciência não se reduz às suas predições quantitativas, não é redutível 
a técnicas de cálculo, a protocolos operacionais, ao método hipotético-
-dedutível. Predições quantitativas, técnicas de cálculo, protocolos ope-
racionais, método hipotético-dedutivo são instrumentos, fundamentais e 
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extremamente relevantes. São elementos de relativa garantia, de clareza, 
modos de procurar evitar erros, técnicas para desmascarar presunções 
errôneas etc. Mas são apenas instrumentos e são apenas alguns dos ins-
trumentos em jogo na atividade científi ca. Eles estão a serviço de uma 
atividade intelectual cuja substância consiste em outra coisa.
Os números, as técnicas, as predições servem para sugerir, para experi-
mentar, para confi rmar, para utilizar as descobertas. Mas o conteúdo dessas 
descobertas nada tem de técnico: o mundo não gira em torno da Terra; toda 
a matéria à nossa volta é composta só de prótons, elétrons e nêutrons; no 
universo há centenas de bilhões de galáxias, cada qual feita de centenas 
de bilhões de estrelas semelhantes ao nosso Sol; a água da chuva é a água 
que evaporou do mar e da terra; há quatorze bilhões de anos o universo 
estava comprimido numa bola de fogo; as semelhanças entre genitores e 
fi lhos são transmitidos por uma molécula de DNA; no nosso cérebro há 
um milhão de bilhões de sinapses, que pulam quando pensamos; a com-
plexidade sem fi m da química é inteiramente redutível a simples forças 
elétricas entre prótons e elétrons; todos os seres vivos em nosso planeta 
têm ancestrais comuns... Todos esses são exemplos de fatos da natureza, 
que o pensamento científi co veio revelar, que mudaram profundamente a 
nossa imagem do mundo e de nós mesmos, e que têm um interesse e uma 
dimensão cognoscitiva que são humanos, diretos e imensos.

Nesses termos, é possível destacar que o objetivo da práxis científi ca é 
compreender como o mundo funciona, o que signifi ca construir e desenvolver 
uma imagem do mundo que corresponda à realidade. Noutras palavras, elabo-
rar uma estrutura conceitual que capacite os seres humanos a uma intervenção 
efi caz e consistente, baseada no conhecimento que se tem sobre a realidade, 
tanto natural como social.

A substância da atividade científi ca decorre da própria forma de ser do 
mundo: sempre em movimento, sempre contraditório, sempre inesgotável. 
Frente a isso, a práxis científi ca parte do fato dos seres humanos serem igno-
rantes e, por isso, terem prejulgamentos errados. Então a motivação científi ca 
nasce da consciência do não saber e coloca em discussão algo que se julgava 
correto, mas que não resiste à prova dos fatos ou a uma análise crítica. Os 
seres humanos já pensaram que a Terra era plana, depois que o Sol girava em 
torno dela. Pensaram que as espécies biológicas eram fi xas e que o gênero 
humano veio de um casal primordial moldado do barro. Porém, a cada novo 
conhecimento adquirido o mundo se amplia e se redesenha. Há uma nova 
forma de percepção da realidade, e melhor. Portanto,

A ciência consiste em olhar mais longe, em se dar conta que as nossas 
ideias muito frequentemente são inadequadas logo que passamos além do 
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nosso jardim. Consiste, pois, em desmascarar alguns dos nossos prejulga-
mentos. Em construir e desenvolver instrumentos conceituais novos para 
poder pensar mais efi cazmente o mundo.
O conhecimento científi co é o processo de modifi cação e melhoria contí-
nua da nossa conceitualização do mundo, pondo em discussão, de modo 
seletivo e contínuo, algumas premissas e crenças sobre as quais se baseia, 
para procurar modifi cações que se revelam mais efi cazes.
O pensamento científi co explora e redesenha o mundo, dando-nos a pensar 
o mundo e em que termos fazê-lo. A ciência é uma pesquisa contínua do 
melhor modo de pensar o mundo, de olhar o mundo. Então ela é acima de 
tudo uma exploração contínua de novas formas de pensamento (ROVELLI, 
2013, p. 113).

Por isso, a refl exão científi ca rompe com as estruturas e concepções 
rígidas do pensamento mítico ou religioso. Como imaginar Paulo de Tarso, 
grande organizador do cristianismo, criticando Jesus? Ou um rabino duvidando 
de Moisés? Ou Ananda, o devoto mais apegado, colocando em discussão os 
ensinamentos de Buda? Ou Omar, o segundo dos califas muçulmanos, ques-
tionando as ideias de Maomé?

No entanto, Anaximandro (610-546 AEC), discípulo de Tales (624-546 
AEC), considerado o primeiro fi lósofo, rompe com o padrão religioso. Ana-
ximandro parte da problemática do seu mestre Tales e de suas conquistas 
intelectuais, mas, critica as afi rmações do mestre a respeito da matéria do 
mundo: Tales afi rmou que o mundo é feito de água e que fl utua nela. Anaxi-
mandro nega; o princípio de tudo é o ápeiron, não a água, e a Terra, que ele 
considerava um cilindro, fl utua no espaço. Tales afi rmou que os terremotos 
são causados pela oscilação do disco da Terra sobre as águas em que fl utua. 
Anaximandro nega; eles são causados pelas fraturas da própria Terra.

Por esse fato verifi ca-se a instauração de um novo caminho entre a sim-
ples rejeição de quem pensa de forma diferente da sua e a adesão acrítica 
própria da reverência absoluta: a ciência é uma terceira via. A práxis científi ca 
se apoia nas conquistas intelectuais passadas, mas não hesita em demonstrar 
os limites dessas e tenta melhorar a compreensão do mundo:

[...] o credo fundamental de qualquer cientista moderno: é preciso estudar 
profundamente os mestres, compreender suas conquistas intelectuais fazen-
do-as próprias e, com base nesse conhecimento adquirido, encontrar os 
erros nos pensamentos desses mesmos mestres, corrigi-los, e desse modo 
compreender melhor o mundo (ROVELLI, 2013, p. 86).

É isso que é feito historicamente pela crítica racional e científi ca: Ana-
ximandro em relação a Tales, Aristóteles em relação a Platão, Copérnico em 
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relação a Ptolomeu, Einstein em relação a Newton, Marx em relação a Hegel 
e assim por diante. Eis um exemplo de postura científi ca e crítica racional 
contata pelo biólogo Richard Dawkins:

Já contei a história de um integrante respeitado do Departamento de Zoolo-
gia de Oxford, quando eu fazia a graduação. Por anos ele tinha acreditado 
apaixonadamente, que o complexo de Golgi (uma estrutura microscó-
pica no interior das células) não existia: era uma fabricação, uma ilusão. 
Era costume do departamento ouvir, toda tarde de segunda-feira, uma 
palestra de um convidado sobre alguma pesquisa. Uma segunda-feira, 
o visitante foi um biólogo celular que apresentou evidências totalmente 
convincentes de que o complexo de Golgi existia. No fi m da palestra, o 
senhor de Oxford foi até a frente da sala, apertou a mão do americano e 
disse, apaixonadamente: “Caro companheiro, gostaria de agradecer-lhe. 
Eu estava errado por todos esses quinze anos”. Aplaudimos até fi carmos 
com as mãos vermelhas. Nenhum fundamentalista jamais diria isso. Na 
prática, nem todos os cientistas diriam. Mas todos os cientistas pelo menos 
declaram que isso é o ideal [...] A lembrança do incidente que descrevi 
ainda me provoca um nó na garganta (2007, p. 364).

O pensamento racional e científi co é capaz de entender a totalidade 
concreta, inesgotável e dialética do Universo porque parte do pressuposto 
de que a verdade, a apreensão do real pelo intelecto, é acessível de modo 
aproximativo, gradual e por sucessivos refi namentos. A realidade é descon-
tínua, não correspondendo, muitas vezes, ao que aparenta. Apenas por meio 
de uma atividade de observação, debate, experimentação e crítica racional 
torna-se acessível. Na ciência, a rebeldia é uma virtude e a dúvida um dever. 
O conhecimento científi co é imanentemente totalizante, provisório e histo-
ricamente evolutivo: o que aparentemente é concluído sempre é posto em 
debate, sempre pode ser melhorado. Daí a variabilidade de seus métodos, 
modelos e técnicas de apreensão da realidade. Toda teoria científi ca se sustenta 
na imensa complexidade da imagem do mundo e toda mudança signifi ca um 
conhecimento novo que impulsiona uma melhor compreensão dessa imagem 
do mundo. Logo, diferentemente do pensamento mítico-religioso, a dúvida 
e a incerteza geradas por uma visão do mundo em constante mudança são a 
razão da confi abilidade da ciência e de seu caráter radical.

Esse aspecto da ciência nunca foi apreciado pelas estruturas de poder 
dominantes que tendem a apelar para ideologias que apresentem o mundo 
como uma estrutura fi xa, impermeável a mudanças fundamentais. Foi isso 
que aconteceu na Idade Média, por exemplo. É hoje o que ocorre quando 
a práxis científi ca está subordinada à lógica da acumulação capitalista, ao 
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controle das grandes corporações e aos paradigmas da razão instrumental, 
isto é, não dialética.

A história demonstra que apenas as classes em ascensão estão interes-
sadas na ampliação da compreensão do mundo e em sua transformação. Foi 
assim com a burguesia em luta contra a nobreza feudal, antes de se tornar con-
servadora com a conquista do poder político. No presente, apenas os trabalha-
dores representam os ideais progressistas da humanidade. A expropriação da 
burguesia em diversos países, no século XX, desatou potencialidades humanas 
imensas: pleno emprego, educação pública, sistema de saúde gratuito, direitos 
para mulheres, reforma agrária e desenvolvimento científi co-tecnológico, por 
exemplo. Por isso, a defesa da ciência, de sua natureza inquiridora, de sua 
radicalidade, de sua razão crítica e de sua vinculação aos interesses das grandes 
maiorias deve estar presente na pauta de todo coletivo, sindicato, associação, 
movimento e partido ligado às lutas dos explorados e dos oprimidos.
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A EDUCAÇÃO DO CAMPO 
NA REDE ESTADUAL DO 
CEARÁ: percursos e desafi os

José Romário Rodrigues Bastos
Patrícia Neto

Nohemy Rezende Ibanez

Introdução

Dessa história nós somos os sujeitos
Lutamos pela vida pelo que é de direito

As nossas marcas se espalham pelo chão
A nossa escola ela vem do coração

(Gilvan Santos).

A Educação do campo é fruto da luta permanente das trabalhadoras e 
trabalhadores do campo, sem terra, que entendem a Reforma Agrária como 
uma ação que enfrenta o latifúndio em todas as suas dimensões de exclusão e 
injustiça, pois são muitas as cercas erguidas pelas elites que integram o sistema 
capitalista a privarem os camponeses de terra, água, alimento, saúde, cultura 
e educação. Dentre os direitos a alcançar, a conquista da terra se vincula à 
garantia de condições dignas de trabalho, produção e vida no campo. No centro 
das reivindicações de um outro projeto societário, busca-se a construção da 
democracia com direito à terra, água e ao alimento, em que os camponeses 
participem de forma ativa da formulação e implementação da política agrícola 
e construam seus modos de produzir e de organizar sua produção. É nesse 
novo tempo que se insere o projeto de uma Educação do Campo, capaz de res-
ponder aos anseios e às necessidades de um projeto político, social e coletivo 
em construção. Para o MST, “O direito à educação se relaciona, também, ao 
acesso a diferentes tipos de conhecimento e de bens culturais”, deve fomentar 
“a participação política” e fazer com que os povos do campo pensem “o jeito 
de produzir e de se organizar; aprenda a se alimentar de modo saudável”; com 
apreço “à prática dos valores humanistas e socialistas [...]” (MST, 2014, p. 45).

Tais premissas indicam o papel central dos movimentos sociais campo-
neses na concepção e práxis da educação do campo. Nesse sentido, faz-se 
fundamental reconhecer que os educadores do campo, atores das permanentes 
lutas pela terra, em seus diferentes processos formativos, encontros, debates e 
proposições coletivas, contribuem decisivamente na construção dessa práxis 
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educativa, na medida em que seu papel vai além das ações pedagógicas, e 
assume também intencionalidades políticas e formas de organização de um 
novo fazer educativo.

Fincada na realidade, a Educação do Campo mais que ofertar o ensino 
em todos os seus níveis, etapas e modalidades da educação básica, intenta 
contribuir para a superação da pobreza, ampliando as condições de perma-
nência da população no campo e diminuindo os impactos das migrações 
forçadas que afetam até hoje a vida de milhares de camponeses nas diversas 
regiões do Brasil.

Nessa dimensão mais ampla em que se inscreve, a Educação do Campo 
precisa ser compreendida como parte de um projeto de sociedade que combate 
as desigualdades sociais na busca da equidade, compromete-se com o respeito 
à “diversidade do campo em seus aspectos sociais, culturais, ambientais, 
políticos, econômicos, de gênero, geracional e de raça e etnia” e ainda possi-
bilita que o “controle social da qualidade da educação escolar se efetive pela 
participação da comunidade e dos movimentos sociais do campo” (Art. 2º, 
Inc. I e V, Decreto 7.352/2010).

No campo mais específi co da educação e do ensino, a Educação do 
Campo deve promover a universalização da educação básica, a erradicação 
do analfabetismo, a ampliação do ensino técnico profi ssionalizante e supe-
rior, com atenção para a contextualização e para o exercício da cidadania. 
E mais, seus “projetos político-pedagógicos devem expressar a especifi -
cidade das escolas do campo, compreendidas como espaços públicos de 
investigação e articulação de experiências e estudos direcionados para o 
desenvolvimento social, economicamente justo e ambientalmente susten-
tável, em articulação com o mundo do trabalho”. Os conteúdos curriculares 
e as metodologias adequadas desses projetos precisam dialogar com as 
reais necessidades dos alunos do campo”, e serem fl exíveis “na organiza-
ção escolar, incluindo a adequação do calendário escolar às fases do ciclo 
agrícola e às condições climáticas”. Além desses aspectos, “as políticas de 
formação de profi ssionais da educação para o atendimento da especifi ci-
dade das escolas do campo” devem considerar as “condições concretas da 
produção e reprodução social da vida no campo” (Art. 2º, Inc. II, III e IV, 
Decreto 7.352/2010).

Durante a segunda metade do século XX, são notáveis as transformações 
ocorridas no mundo rural brasileiro. Nas últimas décadas, é de larga monta os 
índices de migração, quando milhares de trabalhadores enfrentando a fome 
e a miséria se dirigiram aos centros urbanos, da maneira que se conseguia – 
de ônibus, caminhões pau-de-arara, ou a pé – em fuga por sobrevivência, se 
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instalando de forma precária nos lugares que restava para reconstruir a vida4. 
Ao mesmo tempo em que esses camponeses eram expulsos, avançava sobre 
o campo um modelo agroindustrial orientado pelo cultivo extensivo, pela 
mecanização da agricultura e expansão das fronteiras agrícolas. Presente na 
estrutura agrária brasileira desde tempos coloniais, o latifúndio foi se adap-
tando ao formato empresarial, processo capitaneado pelos governos militares 
em franca aliança com organizações ruralistas que, como rolo compressor, 
tentaram subjugar os povos do campo (trabalhadores rurais, ribeirinhos, 
quilombolas, comunidades indígenas etc.) e impor uma lógica mercantilista 
à produção agrícola5. O mercado fi nanceiro ditaria as formas de produzir, 
baseado no cultivo de commodities, voltadas majoritariamente à exportação, 
enquanto o desemprego, a fome e a miséria se alastravam entre as populações 
do campo que resistiam6.

Nesse ambiente de mudanças, fi ca evidente o confl ito de interesses, os 
antagonismos de projetos; e o acirramento das contradições faz avançar a 
luta de classes no campo, pois se a força bruta do capital impõe seu modus 
operandi, os trabalhadores se recriam nos movimentos sociais camponeses e 
na luta por terra e direitos. Cumpre lembrar que o meio rural brasileiro, com 
frequência, foi arena de disputas onde se fez ver e ouvir a resistência dos 
pobres da terra, pois “são vários os exemplos que demonstram ser verdadeira 
a máxima pensada com certo espanto por Euclides da Cunha ao dizer que o 
sertanejo é, antes de tudo, um forte” (BASTOS, 2021, p. 109). Ao se considerar 
apenas os confl itos agrários após a proclamação da República como Canudos 
na Bahia (1987), Contestado na fronteira entre Paraná e Santa Catarina (1916) 
e Caldeirão no Ceará (1937), vê-se a atuação camponesa em luta por terra. 
Observando as décadas de 1950 e 1960, constata-se a ampla mobilização 
dos camponeses por direitos, quando milhares de Associações e Sindicatos 

4 Bernardo Mançano sugere que “Esse processo gerou uma extraordinária migração rural, por meio da expulsão 
de 30 milhões de pessoas, entre 1960-1980, sendo que 16 milhões migraram somente na década de 70” 
(ARROYO; FERNANDES, 1999, p. 44).

5 Segundo Leonilde Medeiros, “Para a compreensão desse complexo processo, é fundamental considerar 
as condições econômicas, sociais e políticas que levaram à emergência de novas categorias, identidades 
e demandas que reconfi guraram o campo da representação política não só dos trabalhadores do campo, 
mas também dos segmentos patronais. Elas se desenham num contexto em que se fortalece a discussão 
sobre o papel da moderna agricultura na economia, trazendo para o centro da disputa o signifi cado do 
agronegócio e os rearranjos que sua consolidação e legitimação provocam no conjunto dos embates políticos 
que ultrapassam, e muito, os limites do agro” (MEDEIROS, 2021, p. 1).

6 Nas últimas décadas, há estudos de relevo que aprofundam análises em torno das estratégias de fortale-
cimento e expansão do agronegócio nas esferas econômica, cultural e social, destacando-se: (MARTINS, 
2012; DELGADO, 2012; HEREDIA; PALMEIRA; LEITE, 2010; MENDONÇA, 2012; MEDEIROS, 2019; CHÃ, 
2016). Distintas reportagens têm sido publicadas abordando o avanço do agronegócio e dos ruralistas contra 
os camponeses e seus movimentos, com destaque para as produzidas pela “Agência Pública”, “De olho nos 
Ruralistas”, “Comissão Pastoral da Terra”.
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Rurais espalhados de norte a sul sacudiram a estrutura fundiária brasileira, 
denunciando as injustiças sofridas no campo, as privações aplicadas pelas 
elites agrárias apoiadas pelo poder público, rompendo o silêncio existente no 
latifúndio brasileiro. O grito pela “Reforma Agrária na lei ou na marra” se fez 
ouvir, acendendo os alertas entre as classes dominantes dispostas a barrarem 
esse movimento por direitos que avançava no campo e na cidade; junto com 
as forças militares e o capital estadunidense golpearam a democracia em abril 
de 1964, empurrando o país para uma ditadura que durante 21 anos perseguiu, 
prendeu, torturou e matou milhares de vítimas7.

Num contexto de violência e autoritarismo reinante no campo brasileiro, 
ampliado pela ausência do poder público que pouco agia para minimizar tal 
realidade, os trabalhadores seguiram em resistência, mantendo acesa a chama 
da esperança por terra e democracia, apesar do forte aparelho repressivo 
montado pelas elites ao lado dos governos militares. Com o fi m da ditadura e 
a redemocratização, os movimentos sociais camponeses continuaram apresen-
tando suas reivindicações, não deixando que a sociedade brasileira esquecesse 
a necessidade de enfrentar as desigualdades presentes no campo, dentre elas 
a superação do analfabetismo e a baixa escolarização dos camponeses. Para 
Roseli Caldart, a Educação do Campo é vista como “prática social ainda em 
processo de constituição histórica” (CALDART, 2012, p. 261), pois vinculada 
ao desejo de transformação social no campo, está em constante formação. 
Em síntese,

Constitui-se como luta social pelo acesso dos trabalhadores do campo à 
educação (e não qualquer educação) feita por eles mesmos e não apenas 
em seu nome. A Educação do Campo não é para nem apenas com, mas 
sim, dos camponeses, expressão legítima de uma pedagogia do oprimido. 
Assume a dimensão de pressão coletiva por políticas públicas mais abran-
gentes ou mesmo de embate entre diferentes lógicas de formulação e de 
implementação da política educacional brasileira. [...] Combina luta pela 
educação com luta pela terra, pela Reforma Agrária, pelo direito ao tra-
balho, à cultura, à soberania alimentar, ao território. Por isso sua relação 
de origem com os movimentos sociais de trabalhadores. [...] Defende a 
especifi cidade dessa luta e das práticas que ela gera, mas não em caráter 
particularista [...] Suas práticas reconhecem e buscam trabalhar com a 
riqueza social e humana da diversidade de seus sujeitos [...] A Educação 
do Campo não nasceu como teoria educacional. Suas primeiras questões 
foram práticas. Seus desafi os atuais continuam sendo práticos, não se resol-
vendo no plano apenas da disputa teórica. [...] Seus sujeitos têm exercitado 

7 Sobre as mobilizações do campo no pré-golpe de 1964 e os efeitos da repressão política no campo, ver: 
(DEZEMONE; 2016; MONTENEGRO; 2019; WELCH; 2010; BASTOS; 2021; ALVES, 1968; CARNEIRO; 
CIOCCARI, 2010).



E
di

to
ra

 C
R

V
 - 

Pr
oi

bi
da

 a
 im

pr
es

sã
o 

e/
ou

 c
om

er
ci

al
iz

aç
ão

 

EDUCAÇÃO DO CAMPO NO CEARÁ: uma forma de 
resistência à barbárie na perspectiva histórico-crítica 35

o direito de pensar a pedagogia desde a sua realidade específi ca, mas não 
visando somente a si mesmos: a totalidade lhes importa, e é mais ampla 
do que a pedagogia (CALDART, 2012, p. 261-262).

Nessa ebulição política, econômica e cultural, onde múltiplas determi-
nações se entrecruzam, a Educação do Campo como tradução desse contexto, 
reúne práticas, metodologias, experiências e saberes, vindos do campo em 
diálogo com o conhecimento científi co, as utopias e os desejos comprometidos 
com a transformação social.

Ao mesmo tempo das muitas vivências educativas realizadas ao longo do 
tempo, destaque-se também a exuberância de ideias e sistematizações oriundas 
dos muitos Encontros e Seminários, ocorridos a partir dos anos 1990, década 
marcada pelo avanço da política neoliberal “que destrói a Nação e aumenta 
a exclusão social” (MST, 2014 [1997], p. 19) no Brasil e do agronegócio. É 
também nessa década que ocorre o episódio sangrento de 17 de abril 1996, 
o massacre de Eldorado dos Carajás8, um marco na resistência camponesa 
que fez do martírio dos trabalhadores chacinados uma agenda permanente de 
luta por terra, trabalho e pão, fortalecendo a “rebeldia organizada” no campo 
e forçando o Estado brasileiro a ouvir as reivindicações dos camponeses9.

Encontros e seminários

Compreendidas como ações decisivas para a concepção atual de Edu-
cação do Campo, é consenso entre militantes e pesquisadores a realização 
do I Encontro Nacional de Educadoras e Educadores da Reforma Agrária
(Enera). Organizado pelo MST, em parceria com o Grupo de Trabalho de 
Apoio à Reforma Agrária da Universidade de Brasília (GT-RA/UnB), o Fundo 
das Nações Unidas para a Infância (Unicef), o Fundo das Nações Unidas para 
a Ciência e Cultura (Unesco) e a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB), esse evento reuniu cerca de 700 participantes em Brasília, de 28 a 
31 de julho de 1997, para “uma espécie de apresentação pública do trabalho 
que vinha sendo desenvolvido nas escolas dos assentamentos, na educação de 

8 Singular estudo sobre o Massacre de Eldorado dos Carajás encontra-se na publicação NEPOMUCENO, 
Eric. O Massacre: Eldorado dos Carajás – uma história de impunidade. Rio de Janeiro: Record, 2019. Por 
ocasião dos vinte anos do Massacre e um conjunto de refl exões reunidos, ver: SAMPAIO, Amanda; OLIVEIRA, 
Lucas Assis de; ROMÁRIO, José Romário (org.). À sombra das castanheiras: luta camponesa, cultura, 
memória e história. Fortaleza: Plebeu Gabinete de Leitura, 2017.

9 Dentre os muitos encontros, assembleias, protestos e articulações, é decisiva a Marcha Nacional a Brasília 
por Reforma Agrária, realizada de fevereiro a abril de 1997, atividade que mobilizou grande parte das for-
ças progressistas do país em torno da Reforma Agrária. No plano da educação, é importante assinalar o 
reconhecimento do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) ao trabalho do MST na formação de 
educadores com o Prêmio Educação e Participação em 1995 (KOLLING; VARGAS; CALDART, 2012, p. 503).
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jovens e adultos, na educação infantil e na formação de professores” (KOL-
LING; VARGAS; CALDART, 2012, p. 503).

Boa parte dos saberes ali congregados resultou dos encontros preparati-
vos ocorridos nos Estados, quando a realidade do campo foi discutida e um 
conjunto de ações possíveis animou educadores e apoiadores da Reforma 
Agrária a reforçar o compromisso com a educação do campo. Essas ações 
foram publicizadas no “Manifesto das Educadoras e dos Educadores da 
Reforma Agrária ao Povo Brasileiro”. Dentre os 14 pontos, afi rma-se a luta 
por “escolas públicas em todos os acampamentos e assentamentos de reforma 
agrária do país e [a defesa de] que a gestão pedagógica destas escolas tenha 
a participação da comunidade Sem Terra e de sua organização” (MST, 2014 
[1997], p. 19). Anuncia-se, também, o trabalho por “uma identidade própria 
das escolas do meio rural, com um projeto político-pedagógico que fortaleça 
novas formas de desenvolvimento no campo, baseadas na justiça social, na 
cooperação agrícola”, não esquecendo o “respeito ao meio ambiente e a valo-
rização da cultura camponesa” (MST, 2014 [1997], p. 20).

Uma importante resposta ofi cial, por parte do Estado brasileiro, deu-se 
com o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (Pronera), uma 
conquista dos camponeses materializada por meio da Portaria nº 10/98 de 
16 de abril de 1998. O Programa objetiva a ampliação e a qualifi cação da 
oferta de cursos de educação básica, técnicos profi ssionalizantes, superiores 
e pós-graduação aos jovens e adultos de assentamentos. Gestado de forma 
compartilhada entre Estado, Universidades e Movimentos Sociais e Sindicais 
Populares do Campo, o Pronera já alcançou em pouco mais de 20 anos de 
existência cerca de 190 mil camponeses nos diferentes níveis de educação, 
da alfabetização aos cursos de pós-graduação10. Operado em regime de cola-
boração com os Estados, Distrito Federal e Municípios, o Pronera combina 
“escolarização, formação político-ideológica e formação técnica”; nesse per-
curso é singular a contribuição do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 
Terra (MST) ao sugerir práticas pedagógicas contextualizadas, experiências 
democráticas de gestão, tecnologias ligadas à superação de injustiças, entre 
tantas outras “marcas do trabalho de educação do MST” (KOLLING; VAR-
GAS; CALDART, 2012, p. 504).

Na esteira da afi rmação da Política de Educação do Campo, um passo 
importante foi concretizado com a realização da I Conferência Nacional por 
uma Educação Básica do Campo, em Luziânia, Goiás, de 27 a 30 de julho de 
1998. Na ocasião, fortaleceram-se as discussões em torno de uma proposta 
pedagógica específi ca para as escolas do campo, reforçando a compreensão 

10 É vasta a produção de estudos sobre o Pronera e seu efeito transformador para educação brasileira, ao 
longo de vinte anos de existência. À guisa de balanço, recomenda-se a leitura do Dossiê Educação do 
Campo: documentos (1998-2018), 2020.
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que “somente a educação se tornará realidade no campo se ela for colada ao 
movimento social”, pois já é evidente que “o movimento social é educativo, 
forma novos valores, nova cultura, provoca processos em que desde a criança 
ao adulto novos seres humanos vão se constituindo” (ARROYO, 1999, p. 14). 
Consolidou-se, então, um entendimento de escola inteiramente formada por 
processos educativos que “passam pelo conjunto de experiências, de vivên-
cias que o ser humano tem ao longo de sua vida” (ARROYO, 1999, p. 14)11.

Em dezembro de 2001, o Parecer 36/2001 do Conselho Nacional de 
Educação/Câmara de Educação Básica, seguido do memorável relatório de 
Edla de Araújo Lira Soares, aportou signifi cativa sustentação legal à Educação 
Básica do Campo. Daquelas páginas, emanam profundas refl exões sobre o 
percurso da educação brasileira e o tardio reconhecimento dos direitos dos 
povos do campo. Chamando atenção para o esquecimento da Educação do 
Campo ao longo das Cartas Constitucionais, a relatora aponta para o descaso 
dos dirigentes do país que, somado ao peso do latifúndio e suas implicações 
sociais, até bem pouco tempo não enfrentou os desafi os da educação do campo.

Ao longo dos anos, um conjunto de dispositivos legais, somados à expe-
riência acumulada com o trabalho de educação dos movimentos sociais e a 
sistematização desse conhecimento por meio de Seminários e Conferências, 
a Educação do Campo foi se fi rmando e se afi rmando como política pública 
marcada pela participação social e por práticas inovadoras de escolarização, 
em que a ampliação da oferta em diferentes níveis, etapas e modalidades 
educacionais foi acompanhada de contribuições transformadoras12.

11 As ideias centrais discutidas durante a I Conferência Nacional por uma Educação Básica do Campo podem 
ser consultadas em (ARROYO; FERNANDES, 1999; FERNANDES; CERIOLI; CALDART, 1998).

12 A efeito de síntese, segue lista com momentos decisivos para o desenvolvimento da Política de Educação 
do Campo e a Legislação existente: I Encontro Nacional das Educadoras e Educadores da Reforma Agrária 
(ENERA) (1997); Articulação Nacional Por uma Educação do Campo (1998); I Conferência Nacional por uma 
Educação Básica do Campo (1998); Programa de Educação na Reforma Agrária – Pronera (1998); Grupo 
Permanente de Trabalho de Educação do Campo – GPT MEC (2003); Seminário Nacional de Educação do 
Campo (2003); Referências para uma política nacional de Educação do Campo-Cadernos de Subsídios. 
GPT de Educação do Campo (2004); II Conferência Nacional Por Uma de Educação do Campo (2004); 
Secad-Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade (Em 2011, passa a chamar-se Secadi) 
(2004); Fórum Nacional de Educação do Campo (Fonec) (2004); II Encontro Nacional das Educadoras e 
Educadores da Reforma Agrária (Enera) (2004); Encontro Nacional da Educação do Campo (20 anos do 
Pronera) (2004). Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional. (Art. 28); Parecer CNE nº 36/2001, Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas escolas 
do campo; Resolução CNE/CEB 1, de 3 de abril de 2002, Institui as Diretrizes Operacionais para a Educação 
Básica nas escolas do campo; Resolução nº 2, de 28 de abril 2008, Estabelece diretrizes complementares, 
normas e princípios para o desenvolvimento de políticas de atendimento da Educação Básica do Campo; 
Decreto nº 7.352, de 4 de novembro de 2010, Dispõe sobre a política de Educação do Campo e o Programa 
Nacional de Educação na Reforma Agrária – Pronera; Lei nº 12.695, de 25 de julho de 2012, Dispõe sobre 
o apoio técnico ou fi nanceiro da União no âmbito do Plano de Ações Articuladas; [...] altera a Lei nº 11.494, 
de 20 de junho de 2007, para contemplar com recursos do FUNDEB as instituições comunitárias que atuam 
na Educação do Campo (Art. 13, inciso II).
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A política educacional no Ceará, considerando as resoluções e pareceres 
do CNE/CEB, portarias e decretos voltados para a regulamentação da Edu-
cação do Campo, buscou orientar a ampliação da oferta de escolarização nas 
áreas rurais do Estado, com o compromisso de respeito às “especifi cidades 
locais e regionais, com foco na dinâmica que se estabelece nesse ambiente, a 
partir da convivência com os meios de produção e com a cultura” (CEARÁ, 
2008). Compactuando com uma concepção de educação do campo contex-
tualizada, essa política assumiu um compromisso com a construção de uma 
identidade “defi nida pela sua vinculação às questões inerentes à realidade 
em que está inserida, no sentido de contribuir para a produção das condi-
ções de existência e permanência das famílias no campo” (CEARÁ, 2008). 
Essas concepções encontram amparo legal no Plano Estadual de Educação 
– 2016/2024, em que, por uma ação e intervenção coletiva dos movimentos 
sociais do campo, apoiados por alguns legisladores progressistas da Assem-
bleia do Estado, o Governo cearense acolheu a proposição de reunir todas as 
demandas por educação das populações do campo em uma única Meta, além 
das 20 que em geral compõem os planos estaduais. A Meta 21, portanto, do 
Plano de Educação do Ceará visa “Assegurar, ampliar e garantir, em regime 
de colaboração com a União e municípios, a Política de Educação Indígena, 
Quilombola e do Campo” (CEARÁ, 2016), indicando estratégias que mobi-
lizem as diversas forças sociais e políticas em torno da concepção, gestão, 
fi nanciamento, e práticas pedagógicas da Educação no Campo no Ceará13.

A Educação do Campo na rede estadual de ensino do Ceará

Como se tem afi rmado neste texto, os movimentos sociais do campo 
em seu processo de organização coletiva têm construído uma proposta de 
educação camponesa e dialogada com os diversos sujeitos sociais, caracte-
risticamente contra-hegemônica e que reconhece nos camponeses os atores 
principais e legítimos do processo educativo. São sujeitos que construíram 
sua consciência crítica no embate cotidiano da luta pela terra, no contexto da 
sociedade capitalista, que reproduz estruturas de dominação desde o processo 
da colonização.

A Educação do Campo, na rede estadual de ensino do Ceará, surge no 
contexto de luta dos movimentos sociais do campo, sobretudo do Movimento 
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), por uma educação que atenda à 
realidade dos povos do campo. Assim, no Ceará, na primeira década de 2000, 
o MST conquistou junto ao governo do estado, o compromisso de construção 

13 Em âmbito estadual, citamos a Resolução CEE/CEB nº 426/2008, Plano Estadual de Educação 2016-2024, 
a Lei nº 17.731/2021 que cria o Programa de Apoio Técnico-Financeiro às Escolas Família Agrícola (EFAs), 
O Programa Ceará Educa Mais.
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de escolas do campo de nível médio em áreas de assentamento da Reforma 
Agrária, totalizando 12 escolas. Atualmente, existem dez escolas do campo 
em funcionamento e mais duas em construção.

Ao abordar a política de Educação do Campo no estado do Ceará, há 
que se fazer algumas observações importantes quando se trata de caracterizar 
as escolas que integram essa rede de ensino, seja em áreas de assentamento 
da Reforma Agrária ou fora desses territórios, mas todas essas unidades, em 
geral, na zona rural. Atualmente, essa rede é formada por 98 escolas estaduais, 
localizadas no meio rural, sendo 10 escolas do campo, localizadas em áreas 
de assentamento, e com projeto de educação do campo específi co; 1 Escola 
Família Agrícola (EFA), também com projeto específi co e adotando meto-
dologicamente a pedagogia da alternância; 32 escolas indígenas, e 1 escola 
quilombola. Além dessas, existem 54 escolas localizadas no meio rural e fazem 
parte de outras categorias de escolas da rede pública de ensino, as chamadas 
escolas regulares de ensino médio, escolas de educação profi ssional e escolas 
em tempo integral.

Importante destacar que, para o fortalecimento intersetorial da Política, 
a Secretaria da Educação do estado do Ceará tem buscado dialogar com dife-
rentes entidades, setores e instituições, que atuam na área ou em áreas afi ns, 
a exemplo do Setor de Educação do MST; da Federação dos Trabalhadores 
Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do estado do Ceará (Fetraece); 
Instituições de Ensino Superior: Universidade Estadual do Ceará, Universi-
dade Federal do Ceará, Universidade da Integração Internacional da Lusofo-
nia Afro-Brasileira (UECE, UFC, Unilab); Secretarias e órgãos vinculados: 
Secretaria do Desenvolvimento Agrário/Empresa de Assistência Técnica e 
Extensão Rural do Ceará (SDA/Ematerce); Comissões, Fóruns, Comitês, 
Conselhos, dentre outros.

A Coordenadoria da Diversidade e Inclusão Educacional (Codin) 
na Secretaria da Educação do estado do Ceará (Seduc/CE)

Na sua estrutura organizacional, a Seduc tem implementado políticas e 
diretrizes educacionais para o sistema de ensino, e, em função de suas respon-
sabilidades e atribuições legais e institucionais, com foco na oferta prioritária 
do ensino médio e suas modalidades, comprometidas com a diversidade e as 
especifi cidades de atendimento, sobretudo quando direcionadas às populações 
do campo, indígenas e quilombolas. No intuito de garantir a implementação 
e o acompanhamento de políticas públicas no contexto de sua diversidade de 
público-alvo, a Seduc, em 2009, garantiu em sua estrutura organizacional, a 
Célula intitulada Diversidade e Inclusão Educacional, vinculada à Coordena-
doria de Desenvolvimento da Escola – Cdesc, conforme Decreto nº 29.705, 
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de 8 de abril de 2009. Em 2013, por meio do Decreto nº 31.221, de 3 de 
junho de 2013, essa Célula, transformada em uma área, passou a vincular-se 
à Coordenadoria de Desenvolvimento da Escola e da Aprendizagem – Codea. 
Atualmente possui o status de Coordenadoria – Codin, e está regida pelo 
Decreto nº 33.376, de 28 de novembro de 2019.

A Codin atua no fortalecimento de oito políticas públicas educacionais 
e está estruturada em duas Células organizacionais: Célula de Educação em 
Direitos Humanos, Inclusão e Acessibilidade (Cedia), responsável pela Edu-
cação para as Pessoas Privadas Liberdade – EPPL, desdobrada em duas Polí-
ticas: uma voltada para a escolarização de internos em Unidades Prisionais 
e outra para internos em Centros Socioeducativos; Educação Especial – EE; 
Educação em Direitos Humanos, Gênero e Sexualidade – EDHGS; e a Célula 
de Educação do Campo, Indígena, Quilombola e para as Relações Étnico-Ra-
ciais (Ceciq), que se ocupa da Educação do Campo – EC; Educação Escolar 
Indígena – EEI; Educação Escolar Quilombola – EEQ; e Educação para as 
Relações Étnico-Raciais – ERER.

A equipe de Educação do Campo atua na implementação e fortalecimento 
da Política de Educação do Campo no estado do Ceará, reconhecendo a luta 
e as demandas dos movimentos sociais por educação no/do campo, e garan-
tindo a oferta de ensino médio a essas populações, e privilegiando, mesmo 
no embate das contradições da relação Estado e Sociedade Civil, o diálogo 
permanente e o fortalecimento, em todas as instâncias da gestão escolar, da 
presença e da atuação dos profi ssionais e lideranças que militam nos movi-
mentos sociais e que ocupam posições na gestão escolar.

Concepções pedagógicas e ações formativas no contexto da 
Educação do Campo no Ceará

Os coletivos das escolas do campo da rede estadual do Ceará e o Setor 
de Educação do MST, desde 2010, vem ocupando um papel decisivo na dis-
cussão e construção da concepção de escola e de sua proposta pedagógica, 
objetivando atender às especifi cidades e necessidades dos povos do campo. Por 
meio do diálogo entre a Seduc, o Setor de Educação do MST e os gestores das 
escolas do campo, a proposta curricular das escolas do campo apresenta em sua 
estrutura, além da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a parte diver-
sifi cada do currículo, com os seguintes componentes integradores: Projetos, 
Estudos e Pesquisas (PEP); Organização do Trabalho e Técnicas Produtivas 
(OTTP) e Práticas Sociais Comunitárias (PSC).

A parte diversifi cada do currículo das escolas do campo, gestada pelos 
sujeitos camponeses, em processo de luta pela terra e por uma educação 
emancipatória, aliada aos componentes da BNCC, oportuniza aos diversos 
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sujeitos, a possibilidade de construir processos educativos que dialoguem 
com a realidade dos estudantes. Conforme Silva (2016, p. 121), “o que está 
em disputa é o projeto de formação dos homens e mulheres do campo e da 
sociedade camponesa, de modo geral, que encontra na escola um lugar privile-
giado de educação desses sujeitos”. O autor ainda ressalta que a construção de 
uma Escola do Campo não se restringe a uma estrutura física, a uma proposta 
curricular específi ca, mas da intencionalidade pedagógica dessas escolas, no 
processo de formação dos diversos sujeitos.

Assim, mesmo diante do processo de implementação do Novo Ensino 
Médio (NEM) nas escolas da rede estadual de ensino, a Seduc tem primado 
pela garantia das especifi cidades das escolas do campo e EFA, entendendo que 
estas foram gestadas a partir de uma concepção pedagógica que está vinculada 
a um projeto de campo que prima pelo fortalecimento da agricultura familiar 
camponesa, da agroecologia e da sustentabilidade no campo.

A agroecologia tem sido amplamente discutida nos diversos espaços 
das escolas do campo em áreas de assentamento, considerando o avanço do 
agronegócio nos territórios camponeses. Para Barbosa (2017), “é exatamente 
no campo educativo que a agroecologia se consolida como concepção, método 
e projeto político”. A autora ainda ressalta que a Educação do Campo concebe 
um projeto de formação dos sujeitos do campo e de transformação cultural, 
e a Pedagogia Camponesa Agroecológica, constitui-se a sua práxis política.

Assim, como estratégia para o fortalecimento de práticas agroecológicas 
nas escolas e nos assentamentos, cada escola do campo dispõe de um campo 
experimental, espaço pedagógico composto por unidades produtivas, tais como 
mandala, viveiro de mudas, aviário, dentre outras, que permitem a realização 
de práticas e também o intercâmbio entre as escolas e as comunidades. O 
professor técnico do componente OTTP, profi ssional da área agronômica, 
tem a responsabilidade de acompanhar as atividades realizadas neste espaço.

Com a intenção de fortalecer o processo de gestão das escolas localiza-
das no meio rural, no contexto dessa Política que permanece em constante 
processo de construção, importa destacar que a Seduc realizou, em 2018, 
uma seleção específi ca para os gestores das escolas do campo em áreas de 
assentamento da Reforma Agrária, EFAs, escolas indígenas e quilombolas, por 
meio da Lei estadual nº 16.379, de 16 de outubro de 2017, para contemplar as 
especifi cidades dessas escolas. Assim, as escolas do campo abrigam em sua 
gestão profi ssionais da área educacional e pedagógica que também atuam nos 
processos de luta e que compreendem a importância desse espaço para a sua 
permanente revisão. Para Silva (2016, p. 121), “a escola do campo precisa 
estar a serviço do povo camponês, concebida e gerida por estes”.

No que se refere às ações formativas desses profi ssionais e que inte-
gram o corpo dessa Política, o Estado, por meio da Seduc, tem fomentado a
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realização de semanas pedagógicas anuais, que reúnem, desde 2010, cerca de 
300 profi ssionais das escolas do campo, técnicos da Secretaria, representantes 
dos movimentos sociais do campo e de instituições de ensino superior, com 
o objetivo de refl etir sobre concepções e práticas educativas e planejar os 
próximos passos dessas escolas, em cada ano letivo.

Além das semanas pedagógicas, agrega-se a realização dos Encon-
tros Estaduais de Educadores e Educadoras da Reforma Agrária (EEERA), 
atualmente em sua 11ª edição. Esses eventos ocorrem anualmente, com uma 
média de 250 participantes. Constitui-se em uma atividade de formação 
continuada que reúne a classe trabalhadora camponesa, na perspectiva de 
fortalecer os compromissos pedagógicos dos educadores e educadoras das 
escolas do campo.

Nos anos de 2017, 2018 e 2019, a Seduc ofertou o curso em Educação 
do Campo, tendo como objetivo geral contribuir com a formação dos educa-
dores das escolas de ensino médio, localizadas no meio rural, com temáticas 
que discutiram o conceito de trabalho e educação, políticas públicas para a 
Educação do Campo, currículo na perspectiva da Educação do Campo e orga-
nização do trabalho pedagógico nas escolas do campo. A oferta do curso nos 
três anos qualifi cou, em média, 420 participantes, das 98 escolas localizadas 
no meio rural.

Na direção, ainda, de fortalecimento das Políticas de Educação do Campo 
(educação do campo, indígena e quilombola), a Secretaria tem promovido 
encontros estaduais para sensibilizar e preparar gestores públicos, lideran-
ças sociais e instituições públicas de ensino superior. Foram realizados três 
encontros estaduais nos anos de 2013, 2014 e 2016, com uma média de 350 
participantes. Em 2019, o Seminário “Escola, Território e Reafi rmação de 
Direitos”, oportunizou o diálogo entre instituições e movimentos sociais para 
a partilha de práticas pedagógicas formais e comunitárias dos Povos e Comu-
nidades Tradicionais, Ciganos, Indígenas, Quilombolas, de Matriz Africana, 
Pescadores Artesanais e do Campo, envolvendo um total de 200 participantes.

Nos anos de 2020 e 2021, em virtude do cenário de pandemia, as ações 
formativas passaram a acontecer no formato virtual, considerando a necessi-
dade do isolamento social. Destaca-se em 2021, o “Encontro com educadores 
e educadoras da base diversifi cada do currículo das escolas do campo, com 
projeto diferenciado”. Neste Encontro, profi ssionais compartilharam seus 
saberes e experiências e participaram de mesas redondas sobre Educação 
do Campo, do currículo das escolas do campo, dos complexos de estudo, do 
inventário da realidade, dos campos experimentais e da agroecologia, com a 
fi nalidade de qualifi car a prática docente na base diversifi cada do currículo. 
O Encontro contou com a contribuição intelectual e política de especialistas 
na educação do campo e vivência nos movimentos sociais do campo. Em 
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ambiente virtual, com interação síncrona, os educadores refl etiram sobre os 
desafi os e avanços identifi cados na Educação do Campo no contexto atual.

O apoio da Seduc às escolas comunitárias EFAs, por sua experiência 
singular no Estado e sua contribuição inequívoca à Política de Educação do 
Campo possibilitou a realização de ofi cinas temáticas intituladas “Vivên-
cias formativas e experiências docentes: um olhar alicerçado na realidade”. 
Essa ação concebida, planejada e executada com representantes das 4 EFAs 
comunitárias e a EFA da rede estadual foi empreendida em 6 Encontros, 
com uma a média de 70 participantes em cada um, favorecendo o diálogo e 
a aproximação entre as EFAs, e sobre temáticas que foram defi nidas junto às 
representações de cada escola.

Os momentos formativos privilegiaram temas como: Tecnologias Digitais 
da Informação e Comunicação (TDIC´s) no contexto da Educação do Campo; 
Agroecologia; Questão Agrária: Educação Contextualizada e Ecopsicologia: 
Transdisciplinaridade na pedagogia da alternância e os desafi os do volunta-
riado nas EFAs.

Desde 2016, a Seduc tem direcionado esforços técnicos e recursos 
fi nanceiros aos processos pedagógicas das Escolas do Campo em áreas de 
assentamento, por meio da disponibilização de assessores pedagógicos, que 
atuam na perspectiva de acompanhar essas unidades, apoiando a elaboração e 
atualização dos projetos político-pedagógicos, promovendo ações formativas 
interescolas, estimulando e assessorando ações culturais, intercâmbios de 
experiências e boas práticas pedagógicas, dentre outras.

O reconhecimento por parte da Seduc de que a Educação do Campo 
se constrói e se efetiva num processo dialógico e dialético com os sujeitos 
políticos e coletivos que pensam e atuam no campo, tem orientado de forma 
mais assertiva a condução das ações desenvolvidas no âmbito dessa Política 
Educacional. Por isso, é possível também apontar como avanços as ações 
até aqui registradas, e que marcam a relação do Estado, por meio da Seduc, 
com esses espaços pedagógicos, educativos e políticos em que se constituem 
as escolas do campo. Por consequência, acredita-se nas possibilidades de 
fortalecimento e expansão da Política de Educação do Campo.

Os caminhos para a Educação do Campo no Ceará: desafi os 
e perspectivas

No Ceará, a Educação do Campo, no âmbito estadual, tem trilhado seus 
caminhos na perspectiva do fortalecimento da política e da implementação de 
diretrizes e marcos legais a nível nacional e estadual, tendo como princípio o 
imperativo do estabelecimento do diálogo qualifi cado entre o Estado e os sujei-
tos do campo. Nessa ótica, entende-se que muitos dos desafi os evidenciados
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em diversos aspectos, precisam da mediação do diálogo e da decisão política, 
no sentido de avançar na garantia de direitos historicamente negados.

Um dos desafi os prementes é a necessidade de investimento para garantir 
infraestrutura adequada, que atenda à realidade e às necessidades das esco-
las do campo nas diversas realidades em que estão imbricadas. No recente 
cenário da pandemia, a exclusão digital foi uma problemática para a maioria 
dos estudantes camponeses que, sem oferta de internet de qualidade, fi caram 
impossibilitados de ter acesso aos conteúdos, aulas e materiais disponibili-
zados por esse meio. Mesmo diante de tantas difi culdades, as escolas, em 
sua autonomia pedagógica e criatividade, organizaram outras estratégias de 
acesso ao conhecimento, tais como: o uso de rádios comunitárias, entrega de 
material impresso, dentre outras, na perspectiva de manter o vínculo com os 
estudantes e promover sua aprendizagem.

No que se refere ao aspecto pedagógico, a formação inicial e continuada 
específi ca de professores e gestores é necessária e urgente. Para as escolas do 
campo, é fundamental garantir investimento para a formação de professores 
que atendam a realidade do campo, considerando o contexto histórico, as lutas 
pelo direito à terra e à educação, a relação com os movimentos sociais do 
campo, dentre outros aspectos. Assim, a oferta de licenciaturas em Educação 
do Campo, conquista essa por meio do Pronacampo, bem como pelo Decreto 
nº 7.352, de 4 de novembro de 2010, que dispõe sobre a política de Educação 
do Campo e o Pronera, são importantes marcos na garantia de uma formação 
específi ca para os gestores e professores e que necessitam de expansão para 
formar mais profi ssionais do campo.

No âmbito dos marcos legais, em nível estadual, a construção de uma 
legislação que ampare as escolas do campo enquanto categoria de escola é 
uma regulamentação urgente necessária, pois consolida no âmbito da rede 
estadual de ensino, o projeto educativo de Educação do Campo, garantindo 
as conquistas dos povos camponeses até aqui contabilizadas.

O fortalecimento do diálogo sobre a Política de Educação do Campo com 
as 98 escolas estaduais localizadas no meio rural do Ceará é uma ação estra-
tégica importante para sua expansão, inserindo discussões sobre concepção 
de escola do campo, políticas educacionais e sua relação com os movimentos 
sociais do campo, agroecologia, dentre outros.

A articulação entre a Seduc e outras instituições públicas, movimentos 
sociais do campo e universidades são fundamentais para se pensar estratégias 
de fortalecimento dessa Política, assim como a ampliação do diálogo com as 
secretarias municipais de educação, pois efetiva uma concepção de educação 
básica do campo, em que a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino 
médio integram um projeto político-pedagógico unitário em suas concepções, 
gestão e execução.
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A instituição de um Fórum Estadual de Educação do Campo constitui-
-se estratégia importante a ser implementada para ampliar o diálogo sobre a 
Política com os diversos sujeitos e atores sociais.

Considerações fi nais

Essa discussão possibilitou conhecer um pouco da trajetória da política de 
Educação do Campo no contexto nacional, desde a mobilização dos movimen-
tos sociais do campo na luta por Reforma Agrária e, consequentemente, por 
outros direitos: educação, saúde, soberania hídrica e alimentar, dentre outros. 
No Ceará, assim como no país, a histórica negação de direitos e a escassa 
implementação de políticas educacionais para essa população, marcaram o 
percurso de reivindicações do MST e de outros movimentos sociais por uma 
educação para os povos do campo.

Nas diversas mobilizações, encontros, seminários, é na década de 1990 
que se começa a ter avanços na discussão de uma educação para os campo-
neses, não na perspectiva de uma educação urbanizada no contexto rural, 
ofertada de forma precarizada, mas por uma educação que de fato atendesse 
as necessidades e as realidades do campo. O Pronera, sem dúvidas, foi uma 
conquista materializada pelos camponeses junto ao poder público, bem como 
outros marcos legais já citados, que foram decisivos nos avanços que se tem 
até hoje, em termos de políticas públicas educacionais para o campo.

No Ceará, no âmbito da Seduc alguns avanços são notórios e importan-
tes, sobretudo no que se refere ao diálogo permanente com os movimentos 
sociais do campo, mas também na instituição de uma estrutura organizacional 
que discute e implementa as políticas educacionais voltadas para o campo. A 
implantação de 10 escolas do campo e 1 EFA, são passos signifi cativos, fruto 
da luta dos movimentos sociais por ampliação do acesso à escola e redução 
das desigualdades sociais e educacionais.

Ainda há um longo caminho a ser percorrido, pelos desafi os já mencio-
nados, sobretudo pelo cenário político do país, que se apresenta desfavorável 
ao contexto educacional das populações, em particular das mais desfavore-
cidas na estrutura social deste sistema desigual e injusto. Entretanto as pers-
pectivas apontadas no horizonte dos intensos processos de mobilização dos 
movimentos sociais são sementes que se fi ncam nas terras e nos territórios, 
na luta pela garantia e implementação de direitos e da política de Educação 
do Campo no país.
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A EDUCAÇÃO DO CAMPO NO 
ESTADO NEOLIBERAL BRASILEIRO: 

contradições e possibilidades

Paulo Roberto de Sousa Silva

Introdução

A constituição da Educação do Campo como política pública no Brasil, 
nas duas primeiras décadas do século XXI, é um fenômeno que precisa ser 
compreendido na contraditória atualidade do capitalismo contemporâneo, 
considerando-se a natureza do Estado capitalista e as especifi cidades do neo-
liberalismo brasileiro, nesse tempo histórico, e sua função mediadora entre as 
classes sociais; bem como o papel dos movimentos sociais que organizam a 
classe trabalhadora na disputa por políticas públicas e suas implicações com 
a luta de classes.

Para tanto, tomamos dois pontos de partida que se entrecruzam. Primeiro, 
que sendo a política pública expressão mais aparente do Estado capitalista, 
as disputas por políticas públicas de Educação do Campo dirigidas por movi-
mentos sociais que organizam a classe trabalhadora camponesa são a aparente 
expressão da luta de classes; suas conquistas são garantidas na medida da 
luta social e seu projeto de educação se expressa como disputa de hegemo-
nia. Porém, as referidas conquistas são sempre parciais e provisórias, sendo 
permanentemente colocadas em causa pela hegemonia efetiva da política 
educacional burguesa dominante.

Em segundo lugar, sabendo-se que as ideias da classe dominante são as 
ideias dominantes em cada época (MARX; ENGELS, 1998), sendo a educação 
de um Estado capitalista, uma educação igualmente capitalista; a Educação 
do Campo, como educação da classe trabalhadora, somente poderá concre-
tizar-se efetivamente como uma educação anticapitalista, situando-se como 
particularidade contraditória da educação brasileira na disputa de hegemonia 
pela classe trabalhadora camponesa.

Portanto, o acesso ao direito; a participação dos sujeitos do campo na 
concepção e implementação das políticas públicas; e o vínculo dos projetos 
de Educação do Campo às necessidades e interesses dos(as) trabalhadores(as) 
camponeses(as) têm sido historicamente marcados pela negação e pela disputa 
em relação ao papel mediador e à natureza pública do Estado, com conquistas 
na medida da correlação de forças em cada conjuntura. Ou seja, a garantia 
do direito à Educação do Campo (acesso, participação e direção política) se 
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concretiza na medida da capacidade de organização e de luta dos campone-
ses(as) e as eventuais conquistas não podem ignorar a hegemonia capitalista.

Sem a pretensão de demonstrar tais enunciados nos limites desse texto, 
restringindo-se aqui a melhor colocá-los, compreendemos que o esclareci-
mento de tais questões somente se efetivará num esforço científi co que as 
enfrente na sua complexidade. O que remete a uma problemática com duas 
ordens de questões: o problema da relação entre estado e movimentos sociais 
na constituição das políticas públicas de interesse da classe trabalhadora; 
e o problema da implementação da Educação do Campo na atualidade do 
capitalismo neoliberal.

O texto propõe-se discorrer em torno dessas duas questões buscando 
melhor situá-las e nessa incursão apontar, ainda que preliminarmente, contradi-
ções e possibilidades para a Educação do Campo na atual conjuntura brasileira.

Da aparência objetiva e contraditória das políticas públicas às 
correlações de forças na luta de classes

Para abordar a questão da relação entre Estado e movimentos sociais na 
institucionalização das políticas públicas de Educação do Campo no Brasil, 
corroboram as elaborações marxistas sobre Estado e políticas públicas, den-
tre as quais destacam-se as concepções sobre a natureza e o papel do Estado 
propostas por Farias (2000), segundo o qual somente podem ser apreendidas 
numa dada formação social e econômica. Nesse sentido, a Educação do Campo 
situa-se como política pública do Estado capitalista em sua forma neoliberal, 
como se confi gura no Brasil, dos anos 1990 aos dias atuais.

Para o referido autor, o Estado se estrutura como totalidade dialética 
numa essência material e social, manifestas na divisão capitalista do trabalho 
e na luta de classes; e numa aparência que se expressa materialmente nos 
aparelhos e socialmente na legitimação de Estado. Sua forma se expressa num 
silogismo entre a forma Estado capitalista, como universalidade; a forma de 
Estado como particularidade, que contemporaneamente assume a forma neo-
liberal; e a forma do Estado, como expressão das singularidades dos Estados 
nacionais. Contudo, a estrutura do Estado capitalista se apresenta de forma 
fetichizada, reifi cada na sua aparência imediata de aparelhos de estado e per-
sonifi cada na burocracia estatal, ocultando sua essência de classes e seus fi ns 
gerais, estabelecidos desde a gênese da sociedade burguesa, de reprodução 
das relações capitalistas.

Para tanto, o Estado desenvolve uma autonomia relativa, reproduzindo ao 
mesmo tempo relações capitalistas, de reprodução do Capital, e antissistemas, 
de interesse da classe trabalhadora.

Ainda, de acordo com Farias (2000, p. 35),
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Para que o Estado capitalista tenha uma forma que lhe permita assumir seu 
papel mediador de contradições nesta sociedade, é preciso que exista em si 
e para si. A permanência do Estado como forma particular e relativamente 
autônoma diante das classes sociais e, portanto, de sua existência para si 
depende da geração de fundos que lhe permitam representar seu papel 
simultaneamente material e social, espacial e histórico.

A subsistência do Estado faz parte, portanto, da sua natureza, confe-
rindo-lhe a relativa autonomia necessária para o cumprimento de seu papel 
mediador, desempenhado em relação às contradições entre capitalistas e tra-
balhadores, mas também intercapitalistas.

Nesse quadro teórico, as políticas públicas são a expressão mais aparente 
do Estado capitalista. Portanto, as disputas por políticas públicas de Educação 
do Campo, dirigidas por movimentos sociais que organizam a classe trabalha-
dora camponesa, são a aparente expressão da luta de classes. Suas conquistas 
são garantidas na medida da luta social e seu projeto de educação se expressa 
como disputa de hegemonia, numa contraditória relação própria da natureza 
e do papel do Estado capitalista.

Essas concepções de estado e políticas públicas permitem compreender 
que as conquistas da classe trabalhadora camponesa, nessa atualidade, são 
sempre parciais e provisórias, sendo permanentemente colocadas em causa 
pela hegemonia efetiva da política educacional burguesa dominante.

Somam-se nessa direção as elaborações de Gramsci (2007), que concor-
dando com Marx e Engels, reafi rma que o Estado é sempre um instrumento 
de dominação de classe. Contudo, a forma de dominação varia, demandando 
estratégias políticas adequadas a cada realidade. Para Gramsci, nas sociedades 
complexas, ou “sociedades ocidentais”, nem a classe trabalhadora, nem a 
burguesia são monolíticas, não funcionando, portanto, as estratégias revolu-
cionárias restritas à tomada do poder político.

Ao explicar a relação entre estrutura e superestrutura como relação dialé-
tica de unidade-distinção, Gramsci reconhece a existência de duas esferas no 
interior da superestrutura: “sociedade civil” e “sociedade política”, sendo a 
dominação no Estado capitalista sempre composta por coerção e convenci-
mento, requerendo a obtenção do convencimento ativo, ou “guerra de movi-
mento”, para a conquista da direção intelectual e moral da sociedade, ou seja, 
a hegemonia.

Para Gohn (2007, p. 187),

[...] Usar essa concepção signifi ca sair da noção restrita de um mero espaço 
de poder a serviço da classe dominante – um comitê executivo da bur-
guesia, como foi denominado por alguns – e reconhecer que os confl itos 
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sociais e a luta de classes perpassam os aparelhos estatais. Signifi ca tam-
bém admitir que a conquista de espaços políticos dentro dos órgãos estatais 
é importante, assim como sua democratização [...].

Na mesma direção, Poulantzas (1980) corrobora na compreensão de que 
o Estado é um Estado de dominação de classe, mas não é o Estado de uma 
classe. E o poder do Estado não está no governo, está nas classes sociais. Se 
as classes sociais estão organizadas na sociedade civil, o poder do Estado está 
na luta entre as classes organizadas.

A esse respeito, ao investigar o protagonismo dos movimentos sociais 
do campo na instituição de políticas públicas, Santos (2012, p. 6) afi rma, em 
relação ao Estado, que “é somente por meio da pressão social, articulada com 
a proposição política, que a sua estabilidade se instabiliza, que sua imobilidade 
se move em favor das classes trabalhadoras”.

Situada nesse mesmo campo teórico, sobre as possibilidades de disputa 
do projeto pedagógico da educação escolar pela classe trabalhadora, nos mar-
cos do Estado capitalista, Neves (2005, p. 29) refl ete que

Sendo o Estado capitalista um Estado de classes, tende a organizar a 
escola em todos os níveis e modalidades de ensino, conforme a concepção 
de mundo da classe dominante e dirigente, embora, contraditoriamente, 
dependendo do grau de difusão da pedagogia da contra-hegemonia na 
sociedade civil, a mesma escola esteja permeável à infl uência de outros 
projetos político pedagógicos.

Com o exposto pretende-se fi rmar a compreensão da relação orgânica 
entre a natureza e o papel do Estado capitalista, com destaque para sua função 
mediadora, como bases para análise da relação entre Estado e Movimentos 
Sociais e o necessário papel dos movimentos sociais campesinos na formula-
ção, no desenvolvimento e na atualidade das políticas públicas de Educação 
do Campo no Brasil, cuja essência repousa na divisão capitalista do trabalho 
e na luta de classes, concretamente expressos na reprimarização da economia 
com o avanço do agronegócio e na intensifi cação da luta pela terra no campo 
brasileiro, ante a resistência da classe trabalhadora camponesa. Esse é o chão 
onde se movem as políticas públicas de Educação do Campo.

Tais concepções permitem compreender, ainda, as contraditórias possi-
bilidades de conquista de políticas públicas de interesse da classe trabalha-
dora num Estado burguês, conquanto que esta mova-se em luta permanente 
na disputa de suas causas, sabendo-se que as referidas conquistas estarão 
sempre tensionadas pelos interesses das classes dominantes, com maior ou 
menor intensidade, na medida da correlação de forças em cada conjuntura e, 
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ainda, implicadas pelas variações nas formas de Estado ou formas do Estado 
(FARIAS, 2000).

Nesse sentido, a emergência das políticas públicas de Educação do 
Campo coincide com o auge da etapa da reconfi guração do Estado brasileiro 
em sua forma neoliberal, sob o comando de Fernando Henrique Cardoso na 
presidência do país, no fi nal dos anos 1990, momento de ascenso da luta pela 
terra e por reforma agrária no Brasil. Se consolida, no período seguinte, mar-
cado pela versão social liberal do neoliberalismo do governo Lula e entra em 
estagnação e desmonte, a partir dos governos de Dilma Rousseff , conjuntura 
em que o agronegócio consolidado no campo brasileiro, avança na disputa 
do projeto de educação dos(as) camponeses(as), sofrendo forte ofensiva no 
atual estágio do neoliberalismo extremado e conservador brasileiro, a partir 
do golpe de 2016.

Se, por um lado, o avanço do capital, com o agronegócio, e a organiza-
ção da resistência camponesa vão determinando a matiz da luta de classes no 
campo brasileiro; por outro, as especifi cidades da forma de Estado capitalista 
neoliberal e as nuances que assume no Brasil, desde os anos 1990, vão for-
mando a trama onde se tecem as políticas públicas de Educação do Campo, 
em adversa conjuntura.

A educação do campo na atualidade do estado neoliberal no Brasil

A Educação do Campo trata-se de um fenômeno social que é uma novi-
dade na história da educação brasileira, cuja origem é datada do fi nal dos 
anos 1990. Como elaboração teórica constitui-se uma categoria de análise que 
nos permite compreender experiências históricas de outros tempos e lugares 
(CALDART, 2012). Contudo, como movimento social e políticas públicas, 
trata-se de um fenômeno que se origina e se desenvolve no contexto da atua-
lidade do Estado capitalista neoliberal brasileiro.

Suas origens contemporâneas têm raízes nas transformações da dinâmica 
da luta de classe no campo brasileiro, com maior intensifi cação das relações 
de exploração mediante o avanço da agricultura capitalista, como parte do 
movimento de reestruturação do capitalismo e do papel assumido pelo Brasil 
de fornecedor de comodities ao mercado mundial e da organização e resistên-
cia dos povos do campo, nos variados contextos, tensionando a luta pela terra.

Nessa conjuntura, a Educação do Campo se institui como política pública 
envolta em desafi os e contradições para sua implementação face ao avanço do 
capital sobre o campo brasileiro, sobretudo com o agronegócio, restringindo 
o território camponês; e no campo da educação, com a expansão da esfera 
do mercado educacional em detrimento à educação como política social e a 
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intensifi cação da ação dos aparelhos privados de hegemonia do capital, na 
disputa dos projetos de educação, do que é emblemática a reforma empresarial 
dirigida no Brasil pelo Movimento Todos pela Educação (FREITAS, 2018).

Não nos referimos, portanto, a uma Educação do Campo em tese. Mas, 
a um fenômeno historicamente situado na totalidade da sociedade capitalista 
contemporânea. Uma particularidade que se compõe como educação e como 
campo, determinada pela dinâmica atual da luta de classe no campo brasileiro 
e pela atualidade da luta em torno do projeto de educação, tendo como pano 
de fundo a hegemonia da educação capitalista.

Ocorre que o avanço do agronegócio no campo brasileiro tem acirrado a 
luta pela terra e os confl itos no campo, exigindo a organização dessas popula-
ções em movimentos sociais, que têm protagonizado a resistência camponesa, 
dos povos tradicionais e indígenas em defesa da terra e da territorialização de 
seus modos de vida, recorrendo a diversas estratégias de luta social, do que é 
exemplar a luta por reforma agrária protagonizada pelo Movimento dos Tra-
balhadores Rurais Sem Terra (MST), ao longo dos seus 38 anos de existência.

Esse movimento tem colocado na agenda nacional não somente a ques-
tão agrária e a política fundiária, mas tem pautado diversas outras políticas 
públicas, necessárias para a produção e reprodução da vida no campo, contra-
pondo-se ao projeto da agricultura capitalista, com reivindicações de interesse 
do polo do trabalho, explicitando seu caráter de classe.

É no contexto dessas lutas que se constitui a Educação do Campo, como 
política educacional que afi rma o direito das populações camponesas à educa-
ção pública e reconhece a necessidade de adequação do projeto de educação 
às peculiaridades do trabalho e da vida no campo, onde, numa conjuntura 
marcada por disputas de projetos de campo que se antagonizam – a agricultura 
capitalista e a agricultura camponesa –, tal adequação é igualmente tensionada 
pela luta de classes, de forma que a Educação do Campo somente realiza-se 
efetivamente com a prevalência do território camponês e como educação da 
classe trabalhadora, uma vez que suas raízes se encontram na luta dos sujeitos 
coletivos do trabalho no campo; na agricultura camponesa e no confronto 
de classe que move seu desenvolvimento histórico; e em uma concepção de 
educação com fi nalidades emancipatórias (CALDART, 2019).

Desse modo, a luta pela terra, a partir das novas necessidades que a 
realidade apresenta, se faz luta por políticas públicas de educação. Pois, con-
traditoriamente, a despeito da necessidade ou da afi rmação positiva do direito, 
expresso na Constituição Federal de 1988, como nos diz Saviani (2013, p. 754) 
“vê-se, pois, que o direito à educação segue sendo proclamado, mas o dever de 
garantir esse direito continua sendo protelado”, sobretudo para as populações 
camponesas. E a despeito das diferentes disposições dos titulares de plantão 
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no Governo Federal, em seu papel mediador entre as classes dominante e 
trabalhadora; em todos os contextos, a garantia da Educação do Campo como 
política pública se expressa sempre na correlação de forças entre as classes 
sociais, sob o protagonismo dos movimentos sociais camponeses.

A I Conferência Nacional por uma Educação Básica do Campo, reali-
zada em julho de 1998, em Luziânia, no Estado de Goiás, promovida pelo 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) em parceria com a 
Universidade de Brasília (UnB), a Organização das Nações Unidas para a Edu-
cação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), o Fundo de Emergência Internacional 
das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e a Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB), tornou pública no debate educacional a expressão 
“Educação do Campo”, afi rmando uma concepção de educação que se cons-
titui a partir das práticas e elaborações dos movimentos sociais camponeses, 
emergentes na fase atual da luta pela terra, e na disputa do projeto de desen-
volvimento do território camponês, colocando o campo na pauta das políticas 
públicas educacionais e da pesquisa acadêmica em educação, aportando uma 
especifi cidade ao conceito de educação: o campo.

Sua originalidade está no campo. Essa é a especifi cidade da Educação 
do Campo. O que a defi ne são os sujeitos do campo, a classe trabalhadora 
camponesa reivindicando o direito à educação e disputando o projeto de for-
mação dos camponeses e camponesas, enquanto disputam o projeto de campo 
e sociedade. O território camponês frente ao agronegócio. Disputa cujo des-
fecho somente é plenamente realizável com a superação da ordem capitalista.

Vale ressaltar que a Educação do Campo é, antes de tudo, educação no 
sentido da formação humana, tal qual defi ne Saviani (2003, p. 13), ao referir-se 
ao trabalho educativo como o “[...] ato de produzir, direta e intencionalmente, 
em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e coleti-
vamente pelo conjunto dos homens”. Ao mesmo tempo, o movimento social 
que a constitui reconhece a importância da educação escolar na atualidade para 
a formação do ser humano contemporâneo, bem como para a resistência cam-
ponesa, pautando uma agenda de políticas públicas de Educação do Campo.

É, portanto, a histórica negação da educação escolar às populações 
camponesas, decorrente do próprio desenvolvimento capitalista, e o reco-
nhecimento da importância do conhecimento socialmente produzido para 
a afi rmação do território camponês, na atualidade, que orientarão a luta em 
defesa do direito, demarcando o lema da II Conferência Nacional de Educação 
do Campo, em 2004: “Educação do Campo: direito nosso, dever do Estado!”.

Dialeticamente, aqui se encontra um duplo movimento de afi rmação e 
negação. A Educação do Campo, além da reivindicação do direito à educa-
ção escolar, faz uma crítica à educação hegemônica capitalista, a partir da 
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especifi cidade dos sujeitos que protagonizam a luta no campo, da realidade 
contemporânea camponesa, da particularidade da luta de classe no campo, 
afi rmando as especifi cidades dos modos de vida e produção camponesas que 
se contrapõem ao modo de produção da agricultura capitalista. Partindo da 
necessidade concreta e da refl exão crítica questiona as fi nalidades e a forma 
escolar hegemônica, inspirados pelas elaborações construídas nos processos 
formativos populares, na organização coletiva, nas lutas sociais e em matrizes 
pedagógicas desvalorizadas pela sociedade capitalista.

A referida crítica concretiza-se com diferentes nuances e abrangências. 
Em certa medida, se detém na origem histórica da escola pública educadora 
da classe trabalhadora que se universaliza a partir da hegemonia burguesa da 
sociedade capitalista urbano-industrial. Circunscrita na aparência imediata 
limita a crítica à educação da cidade, numa falsa contraposição, entre “edu-
cação do campo” e “educação da cidade”, restringindo-se aos aspectos cultu-
rais, resultando numa defesa conservadora da contextualização da educação 
à realidade camponesa e a disputa do projeto educativo à esfera pedagógica.

Efetivamente, a educação da cidade que se crítica é a educação capita-
lista que se hegemoniza no espaço urbano e chega precariamente e fragmen-
tariamente ao campo tal qual se concebeu. E, nesse sentido, segundo Caldart 
(2004), é a luta em defesa da terra, a resistência camponesa e a construção de 
um projeto de campo, pelos camponeses, que forjam a Educação do Campo 
como uma nova concepção de educação, que se diferencia do que até aqui 
foi posto pela “Educação Rural”, exatamente por seu vínculo de origem 
com a classe trabalhadora camponesa e suas especifi cidades. Construída 
nas lutas de suas organizações e vinculada aos interesses sociais, políticos 
e culturais dos camponeses, para além de uma educação contextualizada, 
trata-se de um projeto de formação do homem e da mulher do campo, na 
perspectiva da emancipação humana e de um projeto de desenvolvimento 
do território camponês.

Nessa perspectiva, é somente a partir de uma nova visão de campo e de 
educação que se tem uma nova relação com as políticas públicas. Outro campo, 
outras políticas. Nem uma visão de campo como atraso, nem o agronegócio 
promoverão políticas públicas de educação da classe trabalhadora camponesa. 
O avanço na consciência dos direitos; a organização dos movimentos sociais 
e a luta pela terra; e a compreensão da educação como direito dos povos do 
campo são bases fundamentais desse novo momento (ARROYO, 2005).

Essa concepção de Educação do Campo diz respeito, portanto, à classe 
trabalhadora do campo. Uma educação popular, na perspectiva desses sujeitos 
e efetivada por eles; desenvolvida no campo e afi rmadora do modo de vida 
camponês; vinculada a um projeto de campo que represente os interesses da 
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classe trabalhadora camponesa, na contradição com o modo de produção 
capitalista. Uma educação do trabalho.

Incompatível com o agronegócio e as perspectivas de educação construto-
ras do campo como lugar estritamente da produção e do negócio, promovidas 
pela agricultura capitalista, essa concepção de Educação do Campo tem como 
contradição fundamental, não a educação da cidade, mas a educação do capital, 
compreendendo que “apenas dentro da perspectiva de ir para além do capital, 
o desafi o de universalizar o trabalho e a educação, em sua indissolubilidade, 
surgirá na agenda histórica” (MÉSZÁROS, 2005, p. 68).

No entanto, apesar dos avanços signifi cativos na elaboração conceitual 
protagonizada pelos movimentos sociais campesinos em interlocução com 
intelectuais e segmentos do meio acadêmico, do que o Fórum Nacional de 
Educação do Campo – FONEC é um importante instrumento; das conquis-
tas no plano jurídico com um marco legal signifi cativo, do que são exem-
plos: as Diretrizes da Educação do Campo e o Decreto nº 7.352/2010, que 
institui a Política Nacional de Educação do Campo; da institucionalização 
de uma Política Nacional com instâncias específi cas de gestão da Educação 
do Campo no MEC, com o Programa Nacional de Educação na Reforma 
Agrária – PRONERA e com o Programa Nacional de Educação do Campo 
– PRONACAMPO (políticas extintas ou precarizadas pós golpe de 2016); e 
das diversas experiências das organizações camponesas na educação formal 
e informal, o avanço da hegemonia capitalista no campo e na educação em 
antagonismo aos projetos de resistência da classe trabalhadora camponesa, 
demarcam em igual medida os limites de materialização do projeto da Edu-
cação do Campo, na perspectiva da classe trabalhadora, ante ao domínio do 
projeto de formação do capital.

Ademais, embora a atual legislação da Educação do Campo, construída 
numa conjuntura de ascensão dos movimentos sociais camponeses, ofereça 
uma base jurídica favorável a construção de um projeto de educação escolar, 
que permita avançar numa relação entre trabalho e educação, na perspectiva 
da classe trabalhadora, o controle do Estado burguês na gestão das políticas 
públicas, arrefece as reais possibilidades de avanços tomando mão de uma 
série de mecanismos, dentre os quais, a padronização dos sistemas de ges-
tão escolar; o controle sobre o perfi l de formação inicial dos professores; 
o material didático; o sistema de fi nanciamento e de avaliação nacional. Tais 
mecanismos engessam a estrutura da política de educação escolar, limitando 
bastante as modifi cações em sua forma, exigindo uma intervenção não somente 
no chão das escolas, mas em todo o sistema educacional brasileiro.

Ocorre que, como parte da mesma dinâmica das transformações con-
temporâneas de um capitalismo agonizante, em que o Estado burguês se 
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reconfi gura em sua versão neoliberal, a educação, em particular no que se 
refere à formação da classe trabalhadora, vê-se tensionada por um conjunto 
de reformas, premidas pelas necessidades contemporâneas de reprodução 
objetiva e subjetiva do capital, em seu atual estágio.

Nessa direção, um conjunto de medidas vem sendo implementado nas 
políticas educacionais brasileiras, desde os anos 1990, como expressão do 
capitalismo neoliberal na educação, intensifi cando-se na última década, com 
uma articulação mais orgânica do empresariado brasileiro, através de seus 
aparelhos privados de hegemonia do que é emblemático o Movimento Todos 
pela Educação, organizado a partir de 2006, e a implementação da Reforma 
Empresarial da Educação no Brasil, da qual os exames nacionais de larga 
escala, a reforma do ensino médio instituída pela Lei nº 13.415/2017, a Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC) e as novas diretrizes de formação de 
professores são os instrumentos da vez (FREITAS, 2018).

Portanto, o pano de fundo, de lado e de frente é a intensifi cação da 
esfera privada sobre os diversos aspectos da educação pública, radicalizando 
a dimensão da educação-mercadoria, expandindo o mercado educacional; e 
a customização da mercadoria-educação às necessidades, interesses e lógica 
do mercado (NEVES; PRONKO, 2008).

Com o golpe de 2016, mediante o rompimento da aliança de classes e do 
pacto social democrático burguês, inserido num movimento do capital interna-
cional face ao agravamento da crise sistêmica, a partir de 2008, que reverbera 
mais fortemente no Brasil por volta de 2012, a hegemonia neoliberal se impõe 
exacerbadamente acelerando e intensifi cando a minimização do Estado para 
o social e sua maximização para o capital, implicando no esvaziamento da 
política de Educação do Campo, que já vinha perdendo fôlego, em virtude 
do descenso da força política dos movimentos sociais camponeses, frente à 
agressiva territorialização do agronegócio e o avanço da reforma empresarial 
da educação.

Tal conjuntura eleva a complexidade da disputa de projetos, numa relação 
ambígua entre os interesses do capital, que se expressam numa intervenção 
cada vez mais direta na educação da classe trabalhadora, e seus próprios inte-
resses veiculados através da ação dos movimentos sociais (BAHNIUK, 2015).

Uma vez compreendida implicada com a luta de classes, a Educação do 
Campo, como educação da classe trabalhadora numa perspectiva emancipa-
dora, que se constitui historicamente no chão das contradições decorrentes da 
atualidade do desenvolvimento do capitalismo no campo não pode encerrar-
-se somente como tarefa educacional, mas simultaneamente como tarefa de 
“transformação social ampla e emancipadora” (MÉSZÁROS, 2005, p. 76).

A necessária luta por políticas de Educação do Campo, seu incontestável 
vínculo com a luta de classes e a natureza do Estado capitalista neoliberal 
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brasileiro, em seu estágio atual, confi guram uma conjuntura permeada de 
contradições e complexidades que dão o tom dos limites e possibilidades 
para o avanço da Educação do Campo como um projeto de educação da 
classe trabalhadora.

Contradições e possibilidades da educação do campo

Sem a pretensão de sermos conclusivos ou exaustivos, a partir do decurso 
percorrido, elencamos algumas contradições diante das quais apontamos algu-
mas possibilidades para a Educação do Campo nessa adversa conjuntura do 
Estado neoliberal brasileiro.

Pelo até aqui exposto, fi ca evidente que a grande contradição repousa na 
relação capital-trabalho. O avanço da Educação do Campo como um projeto 
de educação da classe trabalhadora camponesa, na perspectiva de uma forma-
ção para emancipação humana, vinculada a um projeto de campo e sociedade 
que se antagonizam com a sociabilidade capitalista está situado nos limites 
da contradição capital-trabalho. Nesse sentido, a Educação do Campo não se 
realiza plenamente sem a superação dessa contradição social, que se expressa 
na forma Estado capitalista.

Na conjuntura atual marcada pela crise estrutural do sociometabolismo 
do capital e o ardiloso esforço das classes dominantes na manutenção de sua 
reprodução, testemunhamos uma inédita radicalização das relações de pri-
vatização e exploração, reorientando o Estado capitalista com o receituário 
neoliberal, para o qual a saída da crise é mais capitalismo, intensifi cando a 
centralidade do mercado como mediador das várias dimensões da reprodu-
ção humana.

Nesse quadro histórico, a Educação do Campo encontra-se permanente 
tensionada, por um lado, em sua base material com o agronegócio que avança 
ferozmente sobre o território camponês, subsumindo-o – “o agro é tec, o agro 
é pop, o agro é tudo”. E, por outro, com o avanço do mercado sobre a edu-
cação, seja negando-a como direito e reduzindo-a à condição de mercadoria; 
seja subordinando-a unilateralmente aos interesses do capital, como fator de 
produção e reprodução das habilidades e competências para o mercado.

A leitura da realidade proposta nos permite considerar, ainda, que se a 
Educação do Campo só tem futuro com a superação da ordem atual, no entanto 
e contraditoriamente, o futuro se faz a partir do presente com as “guerras de 
movimento” e as “guerras de posição”. Nesse sentido, não é o sufi ciente, 
mas faz-se necessário e é urgente avançar na luta por políticas públicas que 
atendam aos interesses e necessidades da classe trabalhadora.

Porém, na forma de Estado capitalista neoliberal a educação é negada 
como direito. Impera a racionalidade empresarial, da centralidade do mercado, 
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do individualismo, da privatização sobre todas as esferas da vida. Com o 
golpe de 2016, a democracia burguesa é suspensa e a racionalidade neolibe-
ral levada aos extremos, restringindo o papel mediador do Estado brasileiro. 
Como lutar por educação como direito social, num Estado minimizado para 
o social e maximizado para o capital? Não há lugar para Educação do Campo 
como direito, numa forma de Estado capitalista onde os direitos são negados 
e a democracia suspensa.

Ao passo em que se acirram as contradições em relação ao acesso ao 
direito intensifi ca-se também em relação às possibilidades de disputa do pro-
jeto de educação. Desde as origens da Educação do Campo a luta pelo direito 
é aliada à disputa de concepções de educação. A grande crítica ao projeto de 
educação do capital passa por sua fi nalidade de subordinação unilateral da 
educação escolar à formação para o mercado de trabalho, com a consequente 
negação do acesso ao conhecimento, como parte da formação humana, que 
se intensifi ca com a reforma empresarial da educação e todos os artifícios 
jurídico-pedagógicos em curso na educação brasileira.

Certamente que as contradições postas não são exclusividades da Edu-
cação do Campo. Em igual medida, as possibilidades de enfrentamento não 
se reduzem nem à educação, nem ao campo. A possibilidade histórica está na 
superação do sociometabolismo do capital, a partir de uma ofensiva socialista 
que tenha como horizonte ir além do capital (MÉSZÁROS, 2011). Contudo, 
está na ordem do dia e precisa constituir-se naquela direção a luta imediata 
pela (re)democratização do Estado brasileiro, a defesa dos direitos histori-
camente conquistados e a luta por políticas públicas de interesse da classe 
trabalhadora, dentre as quais a Educação do Campo.

Particularmente, em relação à educação, não é possível avançarmos com 
a Educação do Campo sem a compreendermos como educação do trabalho. 
Educação do Campo não é um gueto. Trata-se de uma parte da classe traba-
lhadora camponesa se organizando e lutando por um projeto de sociedade, 
de campo e de educação a partir do polo do trabalho. Que precisa aliar-se 
cada vez mais às lutas da classe trabalhadora, para além do campo. Claro que 
existem especifi cidades em relação à histórica negação do direito a educação 
às populações do campo, comparando-se à educação na cidade. Mas, as contra-
dições fundamentais estão na relação capital-trabalho e as possibilidades para 
avançarmos passam por uma perspectiva ampliada de Educação do Campo 
como educação da classe trabalhadora.

Nesse sentido, carece avançar na luta por direito e por hegemonia. Somar 
os esforços de elaboração e construção criativa na disputa do projeto de educa-
ção da classe trabalhadora. Esse é um movimento em curso na elaboração da 
Educação do Campo. E essa é uma obra em construção na teoria e na prática 
que requer engajamento intelectual militante.
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Esse esforço criativo de luta contra a ordem estabelecida e de construção 
do novo requer militantes intelectuais que avancem cada vez mais na elabo-
ração teórica na mediação de sua prática militante, educadora e política; e 
de intelectuais militantes que aliem suas pesquisas e elaborações teóricas à 
prática cotidiana da construção concreta, nas lutas concretas dessa construção, 
porque é um desafi o teórico-prático, de construção e de luta.

Por fi m, destacamos a necessidade e possibilidade histórica de organi-
zação dos que lutam e constroem a Educação do Campo – educadores(as), 
militantes dos movimentos sociais que organizam a classe trabalhadora cam-
ponesa, pesquisadores(as), juventude camponesa – compreendida como edu-
cação do trabalho, como parte da luta de classes, que precisa estar inserida 
na luta contra a ordem estabelecida e na construção de uma nova ordem para 
além do capital.

Considerações fi nais

A análise das políticas públicas de Educação do Campo requer a com-
preensão da relação orgânica entre a natureza e as funções do Estado capi-
talista, sobretudo seu papel mediador das contradições entre capitalistas e 
trabalhadores, representando contraditoriamente interesses públicos da classe 
trabalhadora e de reprodução do capital, com variações decorrentes das cor-
relações de forças entre as classes sociais e das particularidades conjunturais 
das formas de e do Estado.

Sob essa ótica, é inteligível as origens da Educação do Campo na contra-
ditória conjuntura de emergência do Estado neoliberal no Brasil, seu apogeu no 
controverso Estado social liberal e os desafi os que estão postos na atualidade 
ultraliberal conservadora do Estado brasileiro.

Em todos os cenários, considerando-se as diferentes disposições para 
inclusão da Educação do Campo na agenda das políticas públicas, é inegável 
o protagonismo dos movimentos sociais camponeses na luta por direitos e 
na disputa de hegemonia. Suas conquistas são garantidas na medida da luta 
social e estão permanentemente tensionadas pela política educacional burguesa 
dominante, numa trama de contradições e possibilidades.

Ao consideramos seus sujeitos, interesses e perspectivas antagônicas às 
classes dominantes, fi ca evidente que a Educação do Campo não se restringe 
à luta por direitos nos marcos da ordem estabelecida, mas que se põe atra-
vessada na luta de classes e suas possibilidades de efetiva concretização só 
encontram futuro para além do capital.

Fincada na contradição da relação capital-trabalho posta na totalidade 
do socio metabolismo do capital, a particularidade da Educação do Campo 
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é tensionada no campo pelo agronegócio e na educação pelo mercado da 
educação e pela educação para o mercado.

É certo que na forma do Estado capitalista neoliberal brasileiro, em seu 
estágio ultraliberal, não há lugar para a Educação do Campo. Assim sendo, 
a luta pelo direito e a disputa de hegemonia, em favor de um projeto de 
educação, que possibilite o acesso ao conhecimento, precisa vincular-se ime-
diatamente à luta por democracia, dentro de um programa que aponte para a 
superação da ordem estabelecida.

Pois, a Educação do Campo não tem futuro fora da luta de classes. Sua 
luta não se encerra no direito e sua construção não é apenas um ato peda-
gógico. Antes, vincula-se à luta anticapitalista, ao mesmo tempo em que o 
projeto de Educação do Campo em construção, que é um projeto da classe 
trabalhadora, precisa apontar na direção de uma educação socialista.

Nessa perspectiva, lutar e construir continuam sendo as tarefas históricas 
da Educação do Campo, para qual devem convergir os esforços de organiza-
ção, estudo, elaboração teórico-prática e luta social.
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FORMAÇÃO CONTINUADA PARA 
PROFESSORES DE ORGANIZAÇÃO 

DO TRABALHO E TÉCNICAS 
PRODUTIVAS (OTTP) NAS ESCOLAS 

DO CAMPO DO CEARÁ

Alba Regina Andrade Mendes

Introdução

A formação continuada nesses últimos tempos tem tido um destaque 
maior dentro da educação. Segundo Sousa e Santos (2021), o ato de aprender 
a ser professor é um desenvolvimento complexo, já que envolve a formação de 
seres humanos em formação que ainda estão em processo de desenvolvimento 
em diversas esferas, e além disso, a profi ssão docente abarca outras dimen-
sões como planejamento, avaliação, didática, currículo e outras, exigindo do 
professor uma formação contínua.

As Escolas do Campo nasceram a partir das lutas dos trabalhadores 
campesinos vinculados no Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 
(MST). Essa luta surgiu devido ao histórico da educação oferecida ao campo, 
que por muitos anos sofreu um grande descaso por parte dos governantes. 
Essa conquista foi um grande passo para o movimento do campo, já que pro-
move a permanência na terra e redução dos impactos ambientais ao lidar com 
a produção de forma a ir contra a lógica hegemônica, que favorece o êxodo 
rural e as grandes concentrações de terras.

A disciplina de Organização do Trabalho e Técnicas Produtivas (OTTP) 
é uma das matérias do currículo diversifi cado, que trata especifi camente de 
assuntos relacionados ao campo. Essa disciplina ensina práticas produtivas, 
como agroecologia e manejo de animais, e o sucesso desses professores é 
a chave para que muitos estudantes tomem a decisão de permanecerem no 
campo produzindo de forma consciente e lutando pela terra.

Por isso, é de fundamental importância que os professores de OTTP 
tenham como objetivos sempre se aprimorar como educadores, já que o pro-
cesso de ensinar não é fácil. Deve-se ter atenção às formações continuadas 
oferecidas aos professores de OTTP, tentando estabelecer uma conexão entre 
esses professores e os órgãos responsáveis por essas formações. Dessa forma, 



E
di

to
ra

 C
R

V
 - 

Pr
oi

bi
da

 a
 im

pr
es

sã
o 

e/
ou

 c
om

er
ci

al
iz

aç
ão

 

66

com os professores expondo suas necessidades e difi culdades dentro de sala 
de aula, os órgãos educacionais responsáveis poderão elaborar cursos para 
atender a demanda desses professores.

Entretanto, existem particularidades desses professores que também 
devem ser atendidas, como a alta taxa de rotatividade deles. Então, esse estudo 
foi realizado com o objetivo de analisar falas dos professores de OTTP e 
entender as necessidades/demandas desses professores quanto a formação 
continuada oferecida a eles.

Formação continuada para os educadores da escola do campo

A aprendizagem é um processo cognitivo por qual passamos desde a 
nossa infância até ao fi nal das nossas vidas. Por isso é dito que é um processo 
contínuo e constante. Segundo Alvarado-Prada, Freitas e Freitas (2010), a 
condição dos seres humanos nos dá a possibilidade de aprender e por isso 
nos humanizamos constantemente com os atos das nossas relações sociais e 
interações que podem acontecer em diversos ambientes culturais. Os autores 
também afi rmam que a formação é um processo de aprendizagem que se 
realiza no âmbito individual e coletivo dentro de uma determinada cultura, 
quando a incorpora criando e a recriando.

A formação da docência, em especial, se realiza através da prática em sala 
de aula, assim como afi rmam Alvarado-Prada, Freitas e Freitas (2010, p. 370):

Entendendo que o desenvolvimento humano acontece no processo de 
aprendizagem e vice-versa, a formação é também um processo de desen-
volvimento humano e, portanto, profi ssional. No caso dos docentes, estes 
se desenvolvem principalmente nos contextos de seu trabalho exercido 
na instituição escolar onde criam relações alicerçadas em estruturas com-
plexas que as sustentam ou permitem sua alteração. Nesse sentido, espe-
ra-se que a formação continuada contribua com a manutenção, criação e 
alteração das relações estruturantes e estruturadoras do desenvolvimento 
profi ssional do coletivo docente na instituição escolar.

Para Nóvoa (1995 apud PAULA, 2009), a formação de docentes está 
processada em três dimensões: desenvolvimento pessoal, desenvolvimento 
profi ssional e desenvolvimento organizacional. O desenvolvimento pessoal 
tem como signifi cado apropriar-se de uma perspectiva crítico-refl exiva, no 
ato de sua vida profi ssional, (re)encontrando espaços de interação entre as 
dimensões pessoal e profi ssional. O desenvolvimento profi ssional refere-se 
os saberes experienciais dos educadores e sua produção da profi ssão docente 
que devem considerar os saberes experienciais dos educadores com o objetivo 
de apropriação dos saberes que são chamados a mobilizar no exercício da sua 
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profi ssão, tomando como referências dimensões coletivas que contribuem para 
autonomia na produção de seus sabres e valores. O desenvolvimento organi-
zacional se refere a produção dentro da escola e que essa seja um ambiente 
educativo onde trabalhar e formar não sejam atividades diferentes.

Portanto, a formação de um educador não está apenas designada aos 
saberes da formação formal, do qual prevalece conhecimentos teóricos em 
detrimento aos conhecimentos obtidos através da práxis e experiência do 
educador. Ela vai além disso, e por isso deve se levar em conta todos os 
aspectos de suas vivências, desde as teorias aprendidas na graduação como 
também na sala de aula com os alunos, com os outros professores, gestores 
e funcionários da escola.

De acordo com Alvarado-Prada, Freitas e Freitas (2010), é dentro da sala 
de aula fazendo atividades docentes que os professores relacionam a teoria 
com a prática, em que “a prática pode ser explicada e compreendida mediante 
a teoria e esta pode ser executada e produzida a partir da prática”. Os auto-
res afi rmam que para se opor ao discurso de uma formação de professores 
que apenas privilegia a transmissão de teorias, faz-se necessário processos 
normativos em que levem em consideração a trajetória dos docentes, pois 
é nessas vivências que se percebe as contradições da relação teoria-prática, 
assim buscando entendê-las para por fi m desenvolver processos de formação.

Como alternativa, temos a formação continuada para auxiliar os edu-
cadores para sua melhoria dentro da sala de aula, trazendo atualizações e 
novas sugestões de práticas, além disso essas formações estão alinhadas com 
o projeto pedagógico da escola, sendo de interesse de toda a comunidade 
escolar que os professores tenham esse aperfeiçoamento. Contudo, as for-
mações continuadas como conhecemos hoje nem sempre foram assim, suas 
primeiras implementações foram na década de 60, e segundo Andaló (1995 
apud ALFERES; MAINARDES, 2011) nesse período o Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) promoveu um estudo com o tema de 
aperfeiçoamento docente com questionamentos para professores sobre o que 
pensavam dos cursos. Segundo o autor, os professores consideravam os cursos 
poucos satisfatórios, já que não atendiam as necessidades da escola, sendo 
que 80% deles sugeriram que houvesse uma mudança para tratar de assuntos 
práticos de interesse do professor primário, 69% sugeriram que as aulas dos 
cursos deveriam ser baseadas em problemas reais do cotidiano escolar, 42% 
afi rmaram que esses cursos deveriam ser planejados a partir das sugestões 
dos docentes e 43% recomendaram mais destaque para questões práticas.

Com o advento da ditadura militar no comando do país, as formações 
continuadas foram ganhando mais destaque, pois nesse período teve-se como 
objetivo educacional a modernização técnica para atender as demandas do 
governo militar, que tinha como tarefa ter mais mão de obra qualifi cada, 
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no sentido técnico e não crítico. Com a abertura política na década de 80, 
os movimentos a favor da educação se intensifi caram, sendo este período 
marcado com uma participação mais ativa dos professores nas questões de 
educação. Contudo, várias pesquisas na época demonstraram que a formação 
continuada oferecida pelos órgãos do Estado aos professores da rede pública 
não estava surtindo efeito, já que não havia uma política de capacitação séria 
com propostas contínuas e que atendessem as necessidades das escolas e dos 
professores. Na década de 90, com a globalização, as políticas educacionais 
tornaram o professor o centro de destaque, contudo suas formações se tor-
naram aligeiradas, fragmentadas, sofrendo um esvaziamento de conteúdo, 
visando um profi ssional tecnicamente competente e politicamente confor-
mado com o status quo (PEDROSO, 1998; FERREIRA, 2007; RIBAS, 2000; 
SOARES, 2008 apud ALFERES; MAINARDES, 2011).

De acordo com Prada (2007), a formação continuada de professores nos 
últimos anos tem sido centro de debates em diversos setores da sociedade e 
suas práticas tem sido feitas de forma rápida com pouco planejamento e estudo 
acerca do assunto. O autor continua e diz que o objetivo é desenvolver ações 
para solucionar problemas da educação, mas os resultados tem sido poucos 
satisfatórios, já que os problemas da educação são mais complexos do que 
se imagina.

Afastar as questões sociais das formações apenas gerou mais problemá-
ticas do que avanços. Alienar os educadores de sua realidade pode acarretar 
em profi ssionais da educação que não irão saber atender as demandas que 
a escola exige em seu dia a dia, por isso essas formações devem acontecer 
antes de mais nada com refl exões sobre o conteúdo e a realidade. Então, a luta 
nos dias de hoje é ter uma formação continuada para os professores de forma 
que atendam tanto sua demanda prática e teórica, possibilitando refl exões de 
tal modo nos professores que eles consigam aplicar o que aprenderam nas 
formações em sala de aula. Assim como afi rma Paula (2009, p. 68):

Na formação continuada, deve-se buscar o entendimento do processo de 
desenvolvimento da prática pedagógica de maneira ampliada, tendo clareza 
das infl uências que o contexto escolar, as condições materiais de trabalho, 
bem como as condições sociais e econômicas a que estão submetidos esses 
profi ssionais, exercem sobre suas práticas.

Para que o movimento seja a favor do ensino refl exivo e da prática refl e-
xiva tem-se feito um esforço de vários teóricos para que ocorra uma mudança 
de uma visão majoritária do professor que é visto como um técnico sem voz, 
sem formação adequada e submetido a um processo de proletarização, para 
uma visão do professor como um intelectual comprometido politicamente 
com democratização do ensino e da sociedade (PAULA, 2009).
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A Educação do Campo, desde que se estabeleceu, luta por direitos dos 
camponeses, mas também de toda estrutura escolar, desde a estrutura física 
à funcionários e corpo docente. Ela luta por uma educação crítica, que faz 
refl exão da realidade e que luta pela emancipação humana indo de contra o 
status quo. Dessa forma os objetivos da Escola do Campo estão alinhados ao 
conceito mais atual da formação continuada, em especial pela valorização 
que os professores possuem dentro da dinâmica desta. Assim, como descreve 
Caldart (2004) uma característica que a Escola do Campo deve priorizar na 
construção do seu Projeto Político Pedagógico é estar atento a formação que 
é proporcionada aos educadores, como podemos notar na seguinte citação:

Por isso o projeto político e pedagógico da Educação do Campo deve 
incluir uma refl exão sobre qual o perfi l do profi ssional de educação de 
que precisamos, e sobre como se faz esta formação. Pensar sobre como 
os educadores e as educadoras têm se formado nos próprios processos 
de construção da Educação do Campo, e como isso pode ser potenciali-
zado pedagogicamente em programas e políticas de formação específi cas 
(CALDART, 2004, p. 10).

Segundo Lara et al. (2019), para a elaboração das formações continua-
das estas devem ser baseadas focando em problemas pedagógicos que foram 
identifi cados no PPP, então a formação se torna foco das ações e metas com 
fi nalidades de solucionar problemas pedagógicos diagnosticados, tornando 
a formação mais signifi cativa e com maior relevância para os educadores.

Por isso deve ser ofertado, pelas instituições do Estado e escolas, for-
mações continuadas que possuem um alinhamento com os conhecimentos 
praticados nas Escolas do Campo, levando em consideração os problemas 
pedagógicos que são apontados pelos professores do Campo. Para que isso 
seja possível deve existir uma interação dinâmica entre os órgãos estatais e 
a Escola do Campo, facilitando a verifi cação dos assuntos mais solicitados 
pelos professores e as levando em consideração ao elaborar essas formações.

Disciplina de organização do trabalho e técnicas produtivas

As Escolas do Campo se diferem essencialmente das escolas regulares 
das cidades, contudo elas não deixam de ofertar as disciplinas do Ensino 
Médio Regular propostos pela BNCC. Além disso, elas também possuem 
disciplinas de currículo diversifi cado, que são saberes que se relacionam 
diretamente com os saberes do campo, desde as práticas de trabalho até a 
refl exão social que eleva a criticidade dos estudantes. A disciplina, de base 
diversifi cada, responsável pelo ensino de novas práticas de trabalho dentro 
do campo se chama Organização do Trabalho e Técnicas Produtivas (OTTP).
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De acordo com Sousa (2020, p. 134), a disciplina de OTTP é o compo-
nente curricular em que a escola tenta aproximar os estudantes do campo com 
o trabalho produtivo na agricultura familiar camponesa, que já é vivenciado 
por eles em suas casas, mas que em sala de aula foca-se na dimensão cienti-
fi ca e política deste trabalho, dessa forma “desenvolvendo a relação teoria e 
prática para a formação crítica dos/as jovens”.

Dessa forma, a disciplina de OTTP ajuda no contato dos jovens com a 
terra, dando a oportunidade para eles de verem o trabalho com a terra de uma 
outra perspectiva, com mais lógica e consciência, criando uma conexão com 
ela. O trabalho produtivo na Escola do Campo tanto é trabalhado na escola 
quanto na casa, quando um estudante leva conhecimentos que aprendeu em 
sala de aula para sua família, como no caso do uso dos agrotóxicos. Isto, pois, 
na escola eles aprendem que o uso indiscriminado deteriora a terra, contamina 
as águas e acaba com a vida, além de causar diversas doenças na comunidade. 
É por isso que o seu estudo é essencial e Sousa (2020, p. 136) também afi rma:

No componente OTTP (e demais práticas formativas vivenciadas na 
escola), assume se a defesa da produção de alimentos a partir da agricultura 
familiar camponesa e do Paradigma Agroecológico, que são concepções 
fundamentais e orientadoras das práticas educativas desenvolvidas na 
escola. Assim, busca-se que na escola do campo se promova um conheci-
mento novo, comprometido com a vida e se opondo criticamente ao modo 
de produção capitalista que, no campo brasileiro, se fortalece através do 
latifúndio e do agronegócio que envenena os alimentos, o solo, a água, 
envenena a vida.

Na pesquisa de Sousa (2020), a autora verifi cou entre os estudantes 
sobre as práticas educativas de OTTP vivenciadas na escola com o trabalho 
produtivo. A autora constatou que a fala de alguns jovens apresentaram uma 
compreensão que diferencia a Escola do Campo com as outras instituições de 
ensino, além disso também apresenta uma noção política do trabalho produtivo 
no que se diz a respeito ao que é ensinado na Escola do Campo e que está ali-
nhado a lógica produtiva do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST).

Contudo, nessa mesma pesquisa a autora constatou que existe um estra-
nhamento quando os estudantes ingressam na escola, tanto por conta da sua 
estrutura física quanto por sua estrutura curricular que dialoga com a luta pela 
permanência dentro do Campo, por isso pode ocorrer uma rejeição inicial. 
A explicação da autora para isso é que os alunos fazem todo o percurso da 
sua educação em escolas rurais convencionais, em que por muitas vezes as 
aulas são realizadas em classe multisseriadas, visto que historicamente esse 
ensino não dialoga com o campo em si e muito menos valoriza os modos de 
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vida dos sujeitos do processo educativo como dimensões importantes para a 
formação humana.

No estudo a autora também destacou que os alunos que tinham maior 
proximidade com o trabalho produtivo não se negavam a participar das aulas 
de práticas agrícolas na escola, enquanto os que não tinham esse hábito usavam 
qualquer justifi cativa para negar-se a realizar as práticas.

Diante do exposto, uma formação continuada para a disciplina de OTTP 
deve ter o cuidado de atender a demanda escolar para que os professores 
consigam lidar didaticamente com diversas situações, em especial para con-
seguir criar uma ligação entre o trabalho produtivo, os estudos científi cos 
e as lutas sociais, alinhadas pela permanência no campo. Por isso, faz-se 
necessário uma pesquisa mais aprofundada sobre o tema, buscando entender 
quais demandas necessárias para que atendam professores e alunos de OTTP 
da Escola do Campo.

Metodologia da pesquisa

Foram realizadas, em março de 2020, entrevistas em Escolas do Campo 
dos municípios de Itarema (Escola Estadual de Ensino Médio do Campo 
Francisco Araújo Barros), Madalena (Escola de Ensino Médio João dos Santos 
de Oliveira) e Itapipoca (Escola de Ensino Médio Maria Nazaré de Sousa). 
As entrevistas foram provenientes do banco de dados do Grupo de Pesquisa 
Ontologia do Ser Social e em seguida foram avaliadas através do método 
análise de conteúdo.

Para a escolha dessas categorias foram realizadas pré-análises nos arqui-
vos das entrevistas. Realizou-se leituras das entrevistas tentando identifi car 
pertinência nas respostas dos professores e quando foram identifi cadas foram 
lançadas as seguintes questões: Será que os professores de OTTP possuem 
conhecimentos e vivências o sufi ciente acerca das formações continuadas 
oferecidas em suas escolas? Se sim, eles apresentam de alguma forma um 
contentamento, empolgação ou ressalvas?

Em seguida foi realizada uma exploração do material utilizado. Foi deci-
dido que a unidade de registro seriam sentenças, analisando o contexto da 
frase como um todo e tendo como o sentido delas como meio de categorizar 
suas respostas. A partir disso foram esquematizadas quatro categorias de mar-
cações: insegurança, confi ança, satisfação e insatisfação.

Foi marcado como “insegurança” quando o professor apresentou dúvidas 
acerca das formações continuadas, saber simplesmente que elas existiam na 
escola ou o básico não era o sufi ciente para adequar a essa categoria. A mar-
cação como “confi ança” foi designada para todas as sentenças que houve uma 
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explanação mais aprofundada e desenvolvida sobre a formação continuadas 
da escola.

Já a categoria “satisfação” foi marcada quando era identifi cado algum 
elogio ao programa de formação ou de seus resultados, também foram conside-
rados sinais de empolgação. A categoria “insatisfação” foi marcada quando se 
observava durante a leitura alguns pormenores que os professores criticavam 
ou apresentavam incômodo ao falar de algum aspecto da formação continuada.

Esse artigo foi realizado através de fi nanciamento tanto pelo Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científi co e Tecnológico (CNPq) como pela 
Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científi co e Tecnológico 
(FUNCAP), com o apoio do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) 
e do Grupo de Pesquisa Ontologia do Ser Social, História, Educação e Eman-
cipação Humana (GPOSSHE).

Resultados e discussões

Ao analisar as entrevistas realizados com os(as) professores(as) de OTTP, 
houve uma presença signifi cativa entre a confi ança de suas respostas e o tempo 
de ensino, enquanto o oposto também foi observado. O professor de Itapipoca 
havia sido recentemente ingressado e a maioria das suas respostas apresen-
taram insegurança ao responder, apesar de ter respostas objetivas quanto a 
alguns apontamentos e ter confi ança nessas respostas, a grande maioria de 
suas respostas foram seguidas de termos como “Eu acho” ou “Eu sei que 
existe”, dando respostas básicas e que são de conhecimento geral da escola.

Entretanto, os(as) professores(as) das escolas de Itarema e Madalena já 
eram experientes e foi perceptível por sempre demonstrarem confi ança em 
suas respostas, sendo que não foi registrado nenhuma resposta muito básica 
e de conhecimento generalizado, todas as respostas tinham embasamento de 
acordo com suas vivências dentro das formações continuadas que lhe foram 
oferecidas ao longo da sua docência na Escola do Campo.

Essa insegurança pode ser devido a sua recente integração dentro da 
escola, sendo que não teve tempo o sufi ciente para que o(a) professor(a) de 
OTTP de Itapipoca se integrasse e sentisse uma identifi cação com a forma de 
trabalhar na Escola do Campo. O(A) professor(a) em questão é formado(a) 
no curso de Agronomia pela Universidade Federal do Ceará (UFC), com pós-
-graduação nessa área, com sua base teórica apontando para um sentido mais 
técnico da produção na terra, além disso não há uma base teórica e prática 
para o ensino em sala de aula. Essa falta de identifi cação pode acarretar em 
uma aprendizagem insatisfatória entre os alunos, algo indesejado já que um 
dos objetivos da Educação do Campo é o sentimento de pertencimento com 
a terra e combate do êxodo rural.
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Os outros dois aspectos observados nas entrevistas foram satisfação e 
insatisfação. Apesar do(a) entrevistado(a) da escola de Itapipoca não apresen-
tar nenhum desses sinais, os(as) professores(as) mais experientes apresentaram 
em suas falas algum tipo de satisfação e também de insatisfação em alguns 
pontos da entrevista. Esses momentos não foram tão perceptíveis e ao conta-
bilizá-lo eles não apresentam valores tão signifi cativos de diferença. Ao que 
parece ser quando os educadores são mais experientes eles conseguem ter 
criticidade em relação às situações e experiências diversas, por isso conseguem 
enxergar contradições e conquistas dentro da escola.

Em um estudo realizado por Degrande e Gomes (2021), foram entrevis-
tadas cinco professoras da Escola do Campo Luiza Maria da Cruz, em que 
elas afi rmaram que sentiram falta de instrução anterior a prática em sala de 
aula, sendo que tiveram que se adaptar com seus erros, experiências, através 
do contato com os alunos e a comunidade. Para os professores do referido 
estudo adaptar-se à Escola do Campo foi um desafi o a ser superado devido 
à falta de formação que os integrasse a diferentes culturas. Além disso, eles 
relatam que ao chegar na escola eles possuíam muitas ideias que não tinham 
noção de como aplicá-las em uma Escola do Campo e por isso se fi zeram 
necessário conhecer o dia a dia da escola como uma forma de se adaptarem a 
esse novo ambiente, para que então conseguissem relacionar sua teoria com 
as práticas em sala de aula.

Usando a literatura como referência, visto que os professores de OTTP 
vieram direto de uma formação inicial com bases técnicas voltadas para a 
agricultura, esta ressalta a importância de uma formação complementar ao 
chegar na escola, um curso de formação continuada online, pensando na 
alta rotatividade de professores. Seria interessante que esses cursos fossem 
voltados para uma didática da Educação do Campo, para que os professores 
que estão iniciando entendam o que é a Educação do Campo e como deve ser 
realizada uma educação para os camponeses, para que entendam um pouco 
da cultura em que estará permeando e não causar um estranhamento ou inse-
gurança em sala de aula.

Sobre essa rotatividade o(a) professor(a) da escola de Itarema apontou 
como algo prejudicial:

[...] essa rotatividade de educadores é ruim por que não tem uma sequên-
cia do começo como era antes, como vão se dando os processos e como 
que vão se ajustando. A cada momento que entra um educador novo há 
difi culdade até que compreenda e tudo, a gente tem um pouco de difi cul-
dade nisso (Educador(a) de OTTP/Itarema, 2020).

Pela fala do(a) educador(a) percebe-se que existe um projeto de Escola 
do Campo estruturado, existe nesse projeto uma continuidade que é quebrada 
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devido a rotatividade constante dos professores. Por isso, ainda se faz mais 
que necessário uma formação que atenda esses professores recém-chegados.

Nesse ponto de vista a participação do MST também é fundamental para 
que exista uma formação política sobre uma educação voltada para as lutas 
dos camponeses e da terra. A entrevista do(a) educador(a) de OTTP da escola 
de Madalena se referiu a formação organizada pelo MST como política:

Quando a gente fala da formação do Movimento, é mais uma formação 
política, sabe, de defender a proposta, o projeto, de como vou defender a 
proposta de Educação do Campo, mas é isso, formação política (Educador 
(a) de OTTP/Madalena, 2020).

Contudo, o(a) educador(a) reconhece que existem difi culdades que essas 
formações sejam efetivadas como no trecho ilustrado a seguir:

O Movimento em si mesmo não tem formação que é só do movimento. 
Deveria até ter mais formações, mas eu sei como funciona e que eles não 
têm recursos e, precisam fazer parcerias para estar fazendo essas for-
mações. Eu já participei do Movimento e eu sei como é que funciona. Eu 
sei da difi culdade que é fazer tudo isso aqui. O que tem no planejamento 
tem muita mais coisa, dentro do Setor, mas às vezes não dá pra acontecer
(Educador(a) de OTTP/Madalena, 2020).

Dessa forma, a falta de recursos também inviabiliza algumas formações 
continuadas essências para os professores, como as promovidas pelo MST, 
principalmente por se tratar de uma formação política em que irá situar os 
novos professores de OTTP, a forma de produzir do movimento, a visão de 
mundo e cultura, podendo gerar uma identidade com a Escola do Campo e 
forma agroecológica de produção do MST.

No trabalho de Degrande e Gomes (2021) também foi questionado para 
as professoras quais seriam as necessidades formativas que gostariam de suprir 
e todas as entrevistadas apontaram para dois assuntos que foram: a preparação 
do professor para classes multisseriadas e os cursos que são referentes à Edu-
cação do Campo. Os autores salientam ao longo do trabalho que a educação 
pública brasileira tem se tornado em uma instituição insatisfatória para as 
necessidades do professor, sendo que a formação continuada deve estar em 
seus planos de melhoria, bem como projetos que valorizem e qualifi quem 
profi ssionais da educação de acordo com as vivências históricas e culturais 
de cada grupo social.

A Escola do Campo é um ambiente educativo voltado para os fi lhos 
da classe trabalhadora do campo que surgiu depois de lutas para atender as 
demandas dessas comunidades campesinas, possuindo vivências históricas
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vinculadas a luta pela terra e cultura própria que se diferencia da zona urbana. 
Por ter todas essas características, é preciso elaborar uma formação conti-
nuada que atendam essas demandas e por isso é mais do que necessário que 
se escutem as sugestões dos professores. Ao ser questionada sobre a partici-
pação sobre as escolhas das formações da escola, o(a) professor(a) de OTTP 
de Madalena afi rmou:

Sempre eles perguntam, quando chega fi nal do ano, a gente faz uma ava-
liação. O Setor vem e pergunta: o que vocês vão sugerir pro próximo ano, 
tipo de formação, quem pode participar de outros eventos fora daqui [...]. 
Isso é bom, é pra você saber realmente porque você está aqui, porque você 
tem que defender, pra ter a certeza do projeto que está posto (Educador(a) 
de OTTP/Madalena, 2020).

É fundamental ter essa relação entre professores, escola e os órgãos 
educacionais que oferecem os cursos, sendo que no trabalho em questão o 
principal órgão é a Secretária Estadual de Educação do Ceará (SEDUC – CE) 
e Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação (CREDE) como 
é afi rmado pelo(a) educador(a) de Itarema:

[...] os encontros de polo são garantidos pela Seduc também [...] é a Seduc 
faz parte nessa parceria, inclusive com a porte de recursos para a alimen-
tação né? ...e são trabalhadas essas questões da implementação dessas 
questões do Projeto Político Pedagógico nas escolas do campo, né?... 
como as semanas pedagógicas que está sendo acompanhadas e alguns 
momentos de formação que a Seduc já disponibilizou, seja eles formação 
de cursos de educadores da área das ciências da natureza, laboratórios, 
outros momentos de formação também, e esses momentos de formação são 
realizados na CREDE, né?... agora principalmente linguagens e códigos e 
matemática e formação permanente que é toda a CREDE nossa, a CREDE 
3 e com os educadores (Educador(a)/Itarema, 2020).

Como pode-se notar, a formação continuada dessas escolas no estudo 
não estão completamente desamparadas. Contudo, assim como toda educação 
brasileira, ainda precisa de melhorias, assim como também ter essa troca de 
experiências e preocupação em saber que tipo de formação os professores 
necessitam já é algum avanço. Porém, vale lembrar que ter uma formação 
continuada para os professores de OTTP que acabaram de chegar também é 
de extrema necessidade para que não afete essa relação do professor com os 
alunos, a escola e a comunidade. Nesse contexto pandêmico é até mesmo uma 
necessidade que alguns cursos de formação continuada sejam on-line, no caso 
dos professores recém-chegados por conta da rotatividade apresentada nas 
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Escolas do Campo. Portanto é essencial que sejam desenvolvidas formações 
que expliquem o contexto social, as lutas históricas, a cultura campesina, a 
didática e os objetivos da Escola do Campo para também atender as demandas 
desses professores.

Conclusão

As formações continuadas são um meio de aprimoramento essencial 
do trabalho em sala de aula, é com essas formações que os professores se 
atualizam e constroem novos saberes junto com a práxis em sala de aula. Por 
isso, é importante que ela esteja em todas as esferas de educação, como no 
caso da Educação do Campo.

A Educação do Campo foi conquistada através de lutas do povo campe-
sino, sendo uma escola dos camponeses e não apenas para os camponeses, 
não se limitando em ser apenas localizada no campo, mas sim uma escola 
pensada e construída pelos sujeitos do campo, visando atender os fi lhos e as 
fi lhas da classe trabalhadora campesina, criando uma conexão com a terra e 
com uma visão agroecológica.

Assim, como qualquer outra esfera da educação a Escola do Campo pos-
sui necessidades específi cas e por isso suas formações continuadas devem ser 
pensadas para atender essas demandas. Para que isso ocorra, é essencial que 
os órgãos que oferecem essas formações tenham um canal de comunicação 
com os professores dessas Escolas.

Os professores da disciplina de OTTP apresentam tantas necessidades 
de formações quanto qualquer outra disciplina, mas a diferença fundamental 
entre essa disciplina e as outras é que nela é que se cria um vínculo com as 
práticas produtivas e os estudantes aprendem como produzir minimizando 
os impactos ambientais.

Apesar de haver uma comunicação entre os professores de OTTP e os 
órgãos educacionais, e de suas demandas serem escutadas e atendidas, foi 
percebido dentro do estudo que professores recém-chegados não possuem 
essa oportunidade de indicar temas para formações, em especial por que eles 
nem tem noção de como se trata a Educação do Campo e existe uma alta 
rotatividade de professores. Por isso, é importante se pensar em uma formação 
que atenda essa demanda para criar um vínculo inicial com esse professor e 
a Escola, com cursos de preferência de cunho político, mostrando o contexto 
histórico-social em que essas escolas se encontram, a cultura campesina e os 
principais preceitos de uma didática da Escola do Campo.
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A IMPORTÂNCIA DA FORMAÇÃO 
DE PROFESSORES DAS ESCOLAS 

DO CAMPO COMO BASE DA 
LUTA CAMPONESA

Oziel Barbosa Teixeira

Introdução

O debate sobre a formação de professores que atuam na educação do 
campo é de extrema relevância no âmbito das lutas sociais dos povos cam-
poneses pela emancipação da terra. Na perspectiva desse debate, a formação 
dos professores se constitui uma ferramenta de grande necessidade para o 
contexto social que no qual se insere o campesinato brasileiro, e por esta 
razão, esses profi ssionais que atuam diretamente na formação dos sujeitos 
camponeses necessitam se cercar de práticas pedagógicas que estejam estri-
tamente voltadas para a vida cotidiana das comunidades, de forma a trabalhar 
o conhecimento científi co construído ao longo da história da humanidade 
interligando-o ao conhecimento empírico dos assentamentos de Reforma 
Agrária em todo o Brasil.

A luta dos sem-terra não é só especifi camente pela terra, é também contra 
todas as formas de exploração capitalista que permeiam a produção campe-
sina bem como sua manutenção enquanto organização e reprodução da vida. 
Espaço que arrasta um histórico negativo de expulsão de famílias das terras, 
desvalorizando-se não apenas o trabalho de quem sobrevive da agricultura 
familiar como promovendo o uso de agrotóxicos em larga escala, o que acar-
reta no êxodo rural e inchamento das grandes cidades como em problemas de 
saúde para a população de uma maneira geral através do consumo de alimentos 
contaminados por substâncias tóxicas.

Nesse entendimento, evidencia-se a dimensão prático-pedagógica da 
formação de professores e da necessidade desta se constituir concretamente 
em dispositivo promotor de melhoria, de transformação, de facilitação da vida 
no campo, principalmente, para os jovens que estão em construção enquanto 
ser, em processo formação humana e social. Na realidade concreta, muitos 
desses jovens saem de suas comunidades para as grandes cidades em busca 
de educação e emprego, movimento que em geral, desperta um sentimento e 
uma visão do campo como um lugar difícil de se viver.
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É preciso que essa visão deformada e nociva sobre o campo seja des-
mitifi cada e combatida com afi nco e objetividade. Tarefa que direta e indi-
retamente está relacionada à formação de professores que atuam nas escolas 
do campo, uma vez que estes são, formadores e lutadores, ao mesmo tempo. 
A luta para garantir terra e vida digna para as famílias passa necessária e 
imprescindivelmente pela luta por educação. E esta, por sua vez, constitui-se 
ferramenta fundamental para os assentamentos de Reforma Agrária e sua 
manutenção e preservação enquanto organização social voltada à libertação 
e emancipação humana.

Sem dúvidas, um desafi o para os docentes e que envolve os diversos 
setores da sociedade responsáveis pela estrutura e funcionamento do sistema 
de ensino brasileiro, entre eles, as secretarias e os organismos organizados 
como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra-MST, entre outros 
movimentos populares que compõem a base da luta camponesa e que tem 
como objetivo construir uma educação que atenda as demandas, as neces-
sidades e os anseios da população camponesa em todos os aspectos sociais.

Esse texto constitui-se um dos produtos que surgem no decorrer dos 
estudos realizados no desenvolvimento de duas pesquisas científi cas, as quais, 
uma se intitula Formação continuada dos professores das escolas estaduais do 
campo em área de assentamento no Ceará, fi nanciada pela Fundação Cearense 
de Apoio ao Desenvolvimento Científi co e Tecnológico-FUNCAP, e a outra 
intitulada Políticas públicas de formação de professores para as escolas de 
ensino médio do campo no Ceará: avaliação em processo do Plano Estadual 
De Educação 2016-2024, fi nanciada pelo Conselho Nacional de Desenvol-
vimento Científi co e Tecnológico-CNPq, ambas desenvolvidas pelo grupo 
de estudos de Educação do Campo, formado por pesquisadoras e bolsistas 
vinculados ao Grupo de Pesquisa Ontologia do Ser Social, História, Educação 
e Emancipação Humana.

Práticas pedagógicas no contexto da luta camponesa

Na política de Educação do Campo a prática educativa se caracteriza 
pelo processo de escolarização dos sujeitos, buscando-se integrar através 
da qualifi cação do profi ssional docente, os conhecimentos científi cos e os 
conhecimentos empíricos da vida cotidiana que dar forma à identidade da 
população camponesa no Brasil, no intuito de alcançar a emancipação plena 
dos sujeitos camponeses. Partindo dessa perspectiva, a cultura desses povos, 
de maneira geral, se relaciona de forma direta com as práticas pedagógicas 
dos professores e a sistematização em educação formal e não formal, na 
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medida em que se busca desenvolver os saberes de ambas no contexto da 
vida social camponesa.

A Resolução nº 4/2010 defi niu as Diretrizes Curriculares Nacionais 
Gerais para a educação básica classifi cando a Educação do Campo como 
uma modalidade básica educacional, conforme o artigo 35 afi rma:

Na modalidade de Educação Básica no Campo, a educação para a popu-
lação rural está prevista com adequações necessárias às peculiaridades da 
vida no campo e de cada região, defi nindo-se orientações para três aspectos 
essenciais à organização da ação pedagógica:
I – conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades 
e interesses dos estudantes da zona rural;
II – organização escolar própria, incluindo adequação ao calendário escolar 
às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas;
III – adequação à natureza do trabalho na zona rural.

Esse documento, além de ser estruturante para o sistema de ensino bra-
sileiro, é determinante para a consolidação do projeto de educação específi ca 
para a população camponesa, uma vez que possibilita a construção de um 
projeto político pedagógico que garanta a organização do trabalho pedagó-
gico nas escolas do campo com base nas especifi cidades e singularidades do 
modo de vida campesino e, ao mesmo tempo integre todos os componentes 
curriculares fundamentais para a construção do conhecimento escolar.

A organização curricular passa a ser constituída de forma a valorizar as 
experiências vividas no cotidiano do assentamento em conexão com o que é 
visto em sala de aula. Esse formato de escola, em que a integração dos saberes 
é o eixo estruturante do trabalho docente e da construção do conhecimento, 
requer qualifi cação e aperfeiçoamento das práticas de ensino.

A prática pedagógica dos professores das escolas do campo ultrapassa os 
conhecimentos disciplinares. Nessa compreensão, o exercício docente nessas 
instituições necessita desenvolver e aperfeiçoar metodologias criativas de 
ensino com foco na transformação dos sujeitos, tornando-os críticos no sentido 
de trazer refl exões para se compreender a realidade dentro e fora dos assen-
tamentos, para uma melhor análise e compreensão das lutas que permeiam 
a vida no campo, contribuindo assim, para que eles não desistam dos seus 
objetivos comunitários de desenvolvimento político e social, proporcionado 
o educar e o aprender.

O projeto de educação do campo é antagônico ao modelo produtivo 
capitalista que busca manter o status quo da burguesia, com seus privilégios 
e dominação dos meios de produção e da classe trabalhadora, através da desi-
gualdade estabelecida pelo próprio sistema. A proposta de prática pedagógica 



E
di

to
ra

 C
R

V
 - 

Pr
oi

bi
da

 a
 im

pr
es

sã
o 

e/
ou

 c
om

er
ci

al
iz

aç
ão

 

82

das Escolas do Campo visa implantar uma educação a serviço do desenvolvi-
mento dos alunos através das práticas sociais de trabalho coletivo no campo, 
ofertando a construção e produção do conhecimento vinculado à realidade 
concreta. Caldart (2009, p. 40), salienta:

A Educação do campo nasceu como crítica à realidade da educação bra-
sileira, particularmente à situação educacional do povo brasileiro que 
trabalha e vive no/do campo. Esta crítica nunca foi à educação em si 
mesma porque seu objeto é a realidade dos trabalhadores do campo, o 
que necessariamente a remete ao trabalho e ao embate entre projetos de 
campo que têm consequências sobre a realidade educacional e o projeto 
de país. Ou seja, precisamos considerar na análise que há uma perspectiva 
de totalidade na constituição originária da Educação do campo.

O currículo dessas escolas é desenvolvido de forma coletiva, discutido 
com as comunidades assentadas democraticamente para defi nição dos con-
teúdos escolares que serão ofertados aos alunos, introduzindo temáticas da 
vida camponesa como a terra, o meio ambiente, a democracia, a resistência e 
participação das lutas nos espaços físicos do assentamento, incluindo ques-
tões políticas, sociais, culturais, econômicas, buscando sempre a melhoria 
da qualidade do ensino ofertado e, consequentemente, o desenvolvimento 
intelectual dos jovens camponeses.

A formação dos sujeitos camponeses tem o trabalho como princípio 
formativo e, nessa perspectiva, Pistrak (2011, p. 39) afi rma:

A teoria é verdadeiramente simples: o trabalho, qualquer trabalho, é uma 
base excelente de educação, permitindo resolver os problemas de pura 
educação, mas não os problemas de ensino. Graças ao trabalho o homem 
se torna disciplinado e organizado: é preciso ensinar o amor e a estima 
pelo trabalho em geral. O trabalho eleva o homem e lhe traz alegria; educa 
o sentimento coletivista, enobrece o homem e é por isso que o trabalho, 
e particularmente o trabalho manual de qualquer tipo, é precioso como 
meio de educação.

O trabalho educativo nas escolas do campo tem como base o trabalho 
como princípio educativo. Os alunos também se educam através da coletivi-
dade, envolvendo uma relação direta com a natureza, trazendo problematiza-
ções que envolvem o trabalho e a educação vinculada à realidade e reprodução 
da vida social dos assentados. Nessa acepção, a escola precisa trabalhar a 
interpretação da realidade, de forma que possibilite a construção de conheci-
mentos úteis referentes à agricultura, às matrizes tecnológicas, produção de 
alimentos e das relações sociais, a partir de estratégias comunitárias.
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As práticas educativas são determinantes para a preparação da vida dos 
jovens assentados, com uma educação que o torne consciente de seu papel de 
transformação humana. Evidenciando-se as questões que envolvem o traba-
lho no campo a partir do inventário da realidade, problematiza-se situações 
cotidianas para melhor compreensão dos alunos e para sua condição de ser 
pensante que luta pela sua liberdade e igualdade.

A partir dessa visão da realidade, os professores desenvolvem metodo-
logias de acordo com os levantamentos que eles fazem dentro das comunida-
des, assuntos relacionados à renda, às formas organizativas, festas culturais 
e outras problemáticas.

Sobre os conteúdos, a exposição de Nascimento (2020, p. 106) 
é esclarecedora:

Conforme colocado pelos professores, os conteúdos curriculares são orga-
nizados em uma ementa, na qual consta o programa anual das disciplinas 
da Base Nacional Comum, ao qual integram também os conteúdos dos 
componentes integradores que são a Organização de Técnicas e do Traba-
lho Produtivo (OTTP), as Práticas Sociais Comunitárias (PSC) e Projeto, 
Estudos e Pesquisa (PEP).

Todos os conteúdos devem partir da análise da realidade. Defi nidos em 
uma ementa de estudos, buscam problematizar e solucionar questões de forma 
integrada: base comum e base diversifi cada. Estudantes e professores vão à 
campo, visitam as comunidades, conversam com as famílias, desenvolvem 
pesquisas no campo experimental – área reservada às unidades produtivas e 
ao desenvolvimento do estudo prático da agricultura camponesa – para que 
assim, possam contribuir de fato com a resolução dos problemas identifi cados 
e, consequentemente, promova a construção e produção de conhecimentos.

A disciplina de OTTP, tem o objetivo de colocar na prática o que se 
vivencia no trabalho camponês a partir do campo experimental, orientada 
pelo engenheiro agrônomo, usando técnicas produtivas sustentáveis que per-
mitirão aos alunos refl exões sobre como produzir de forma sustentável e 
reduzindo danos ao meio ambiente. Na disciplina de PSC os estudantes são 
estimulados à organização coletiva, considerando-se que a coletividade é um 
pilar da luta e resistências dos camponeses. Essas práticas buscam aproximar 
a comunidade com a escola, em que os alunos possam compartilhar com a 
sua comunidade ações coletivas, o que colabora para que se mantenha viva 
a luta pela socialização da terra.

A disciplina de PEP aborda a pesquisa e a elaboração de projetos a partir 
da contextualização da realidade local, buscando soluções concretas para 
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suprir as necessidades dos assentados dentro da perspectiva dos próprios 
sujeitos da pesquisa, a partir das análises e dos resultados obtidos.

As disciplinas da Base Comum alinhadas aos componentes integradores 
têm como fi nalidade diversifi car os saberes, promovendo uma formação inte-
gral com vistas à emancipação humana. O modelo curricular da educação do 
campo é fundamental na luta pela reforma agrária nacional, e nesse sentido, 
as práticas pedagógicas nas escolas do campo apresentam um direcionamento 
organizativo visando manter o modo de vida campesino, e assim, fortalecer a 
resistência contra o modelo explorador capitalista, ofertando aos alunos uma 
educação de qualidade que valorize o trabalho comunitário e sua identidade 
como sujeito livre em todos os aspectos.

Na forma de organização do trabalho pedagógico acontece o encontro, por 
excelência, das dimensões teoria e prática nas escolas do campo. Por esta 
forma, espera-se que as disciplinas garantam articuladamente uma ligação 
direta entre vida, realidade concreta, o trabalho e conhecimento. Compar-
tilhando os elementos em comum e acomodando tópicos pertinentes, o 
currículo das escolas do campo apontam para uma prática educativa, antes 
de tudo, integradora das diversas fontes teóricas que permeiam a organiza-
ção do trabalho pedagógico. Além de todas as disciplinas da Base Nacional 
Comum: Português, Língua Estrangeira, Arte, Educação Física, História, 
Geografi a, Filosofi a, Sociologia, Física, Química, Biologia e Matemática, 
a escola do campo tem as disciplinas da parte diversifi cada e específi ca 
denominadas componentes curriculares integradores: Organização para 
o Trabalho e Técnicas Produtivas (OTTP), Práticas Sociais Comunitárias 
(PSC) e Projetos, Estudos e Pesquisas (PEP). Esses componentes devem 
garantir a integração dos conhecimentos por meio dos seguintes recur-
sos didáticos: o inventário da realidade, os tempos educativos, o campo 
experimental, a organização coletiva e auto-organização dos estudantes 
(NASCIMENTO, 2020, p. 116).

Esses componentes integradores já citados buscam integrar os conheci-
mentos para transformar o modo de vida e a produção dos assentamentos, a 
partir do que se vivencia diariamente em suas vidas comunitárias, o que dá 
signifi cância ao que se estuda e se aprende na escola.

As transformações sociais acontecem a todo momento e a escola necessita 
está atenta a isso para tratar de aspectos pertinentes ao processo educativo. É 
na sala de aula que são discutidas as mais importantes teorias sociais sobre 
desenvolvimento cultural e social. Os docentes devem estar sempre refor-
mulando suas práticas para que a escola seja, para os camponeses, fonte de 
conhecimento e desenvolvimento intelectual, elementos fundamentais no 
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processo de emancipação humana e na luta pela socialização da terra, principal 
fonte de trabalho e sobrevivência.

As práticas pedagógicas no contexto da educação do campo necessitam 
de um olhar mais panorâmico, através da atualização do próprio currículo 
escolar, buscando ampliar as compreensões sobre temáticas como a questão 
da diversidade cultural, da sustentabilidade, da equidade... Forjada na luta 
dos trabalhadores, a educação do campo exige práticas que possibilitem a 
compreensão de que o campo é um local bom de se viver.

Formação de professores das escolas do campo

Um dos principais desafi os dos docentes das escolas do campo é buscar 
desenvolver e aperfeiçoar metodologias criativas que corroborem a transfor-
mação dos sujeitos discentes em pessoas críticas, no sentido de promover a 
compreensão da realidade social dentro e fora dos assentamentos, ou seja, 
local, nacional e global. Nesse sentido, fortalecerá as lutas e o intento dos 
objetivos comunitários de desenvolvimento político e social que a comunidade 
a qual estão inseridos busca alcançar para a melhoria da qualidade de vida 
comunitária. Todas as conquistas existentes atualmente nos assentamentos é 
fruto da luta desses sujeitos.

A proposta de formação de professores pensada exclusivamente para 
atender a população campesina só veio a acontecer na prática a partir da 
obrigatoriedade instituída nas Diretrizes Operacionais para a Educação Básica 
nas Escolas do Campo em seu artigo 4º:

O projeto institucional das escolas do campo, expressão do trabalho com-
partilhado de todos os setores comprometidos com a universalização da 
educação escolar com qualidade social, constituir-se-á num espaço público 
de investigação e articulação de experiências e estudos direcionados para 
o mundo do trabalho, bem como para o desenvolvimento social, econo-
micamente justo e ecologicamente sustentável.

A partir dessa regulamentação, as discussões se ampliam acerca da neces-
sidade de se ofertar aos educadores uma formação que os torne atuantes e 
os possibilite contribuir com o projeto de Educação do Campo e toda a sua 
amplitude, além de alinhada à proposta curricular da escola, que aborde uma 
prática pedagógica que contemple a complexidade e a diversidade que compõe 
os povos do campo. Sobre isso Oliveira (2016, p. 76) destaca:

Nos vários períodos da história do Brasil, a educação passou por diversas 
reformas, programas, campanhas e projetos para adequar as concepções 
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e atender aos interesses de cada época. Para dá conta destes interesses, a 
formação de professores seguiu o mesmo ritmo, sempre fundamentada 
pelos interesses ideológicos e políticos dos setores econômicos e fi nan-
ceiros que sempre dominou o país. Desta forma, sucessivas mudanças 
foram sendo introduzidas no processo destinado ao preparo específi co dos 
docentes visando o exercício de suas funções ligado à institucionalização 
da instrução pública. A partir da expansão industrial, na segunda metade 
do século XIX, emerge novas demandas para a educação e a formação 
de professores passa a ser organizada tendo em vistas novas prioridades 
econômicas, sociais e políticas estabelecidas pelo Estado.

Dentro das novas demandas emergentes do contexto educacional, surge 
a necessidade de adequação pedagógica para atender esse público específi co, 
integrando uma proposta educativa voltada aos conhecimentos. De forma 
paralela, as formações precisam acompanhar as mudanças para corroborarem a 
implementação e a consolidação do projeto de Educação do Campo. Levando 
em consideração a complexidade da organização curricular, para realizar uma 
prática pedagógica condizente, é imprescindível que esse profi ssional tenha 
interesse em atuar nessa modalidade e se identifi que com as questões das 
lutas agrárias e camponesas.

Partir da realidade concreta, contextualizar para dar sentido aos conteú-
dos, tornar temática de aula assuntos do cotidiano, ressignifi car as atualidades 
locais relacionando-as às globais, são ações pertinentes à docência na escola 
do campo. Conseguir desempenhá-las é, sem dúvidas, um grande desafi o que 
tem no planejamento o suporte primordial para a planifi cação do projeto e 
delineamento da integração entre os conteúdos científi cos e empíricos advin-
dos das comunidades através dos históricos das suas lutas, suas memórias e 
sua cultura. Nesse entendimento, Costa (2021) afi rma:

Os planejamentos coletivos ocorrem semanalmente na própria escola e 
atendem à demandas diversas como assuntos da escola, demandas das 
áreas do conhecimento, mas há também momentos de estudo de livros e/ou 
textos selecionados para leitura coletiva. Algumas escolas já incorporaram 
esses estudos a sua rotina de planejamento, defi nindo cronograma, meto-
dologia e divisão de tarefas específi cos para eles. As semanas pedagógicas 
ocorrem o início do ano letivo e, durante uma semana, reúnem todas as 
escolas numa das dez escolas escolhida como sede anual do encontro [...]. 
Deste modo, a programação conta desde análises de conjuntura às ativi-
dades voltadas para a prática em sala de aula. [...], as escolas procuram 
alinhar a proposta pedagógica implementada nas escolas, mas também 
são momentos de formação porque realizam estudos, debatem aspectos 
específi cos da proposta, como o inventário e as porções da realidade (p. 9).
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Encontro que contempla análise de conjuntura, estudos e discussões polí-
tico-pedagógicas, o planejamento coletivo constitui-se momento formativo, 
no qual os professores continuamente qualifi cam e aperfeiçoam suas práticas 
pedagógicas de forma a atender ao currículo da escola. Além das disciplinas 
obrigatórias do plano nacional de educação, os componentes integradores 
vêm acrescentar na prática as atividades produtivas, por meio de disciplinas 
que promovem a prática da agricultura, entre outras culturas camponesas. 
Dessa forma, garante-se uma educação que atende especifi cidades, reconhece 
valores, princípios e o modo de vida camponesa, possibilitando uma formação 
humana emancipatória e libertadora. Para Costa et al. (2021, p. 13):

[...] os componentes curriculares das escolas do campo são divididos da 
seguinte maneira: 2760 horas para a base comum e 1200 horas para a 
parte diversifi cada. Esta última organizada assim: Língua estrangeira (240 
horas), Projetos estudos e pesquisas – PEP (240 horas), Práticas sociais 
e comunitárias – PSC (240 horas), e Organização do trabalho e técnicas 
produtivas – OTTP (480 horas).

Essas disciplinas, também chamadas componentes integradores, têm a 
função de articular a teoria e a prática da vida produtiva do assentamento, 
vertentes que, devem caminhar juntas para que os conhecimentos teóricos 
tenham sentido e signifi cado real. Os momentos formativos ganham suma 
importância na medida em que tem como princípio a coletividade.

Os planejamentos coletivos são semanais, geralmente uma vez na semana, 
na própria escola. São tratados assuntos da escola, demandas das áreas do 
conhecimento e há também momentos de estudo (debates de leituras feitas 
individualmente). Algumas escolas parecem ter esse momento de estudo 
mais articulado, com leituras pré-defi nidas e cronograma de discussões, 
além de uma metodologia de estudo coletiva, com divisão de tarefas para 
apresentação do que foi lido (LIMA, 2020, p. 79, grifo do autor).

Além dos planejamentos coletivos, há momentos formativos articulados 
organizados pelo setor de educação do MST em parceria com a secretaria 
estadual, garantindo-se o deslocamento, a estadia e a alimentação dos docentes 
e demais profi ssionais nas escolas onde ocorrem a formação. Essa estratégia 
serve para fortalecer o movimento de educação do campo como também uma 
oportunidade de discutir projetos para serem implantados nessas escolas, 
compartilhando experiências e saberes ao longo do ano letivo.

O profi ssional docente que atua nas escolas do campo precisa sempre 
está atento a sua realidade e fazer apontamentos diante dos desafi os de sua 
prática pedagógica para, assim, intervir nela. Desempenhando sua prática com 
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motivação e consistência no sentido de estar sempre atualizado, o docente 
promove uma melhor interação social entre os alunos. Nesse contexto Lima 
(2020, p. 80) salienta:

Há, também, um curso a distância em Educação do Campo em que partici-
pam professores das escolas do campo, das escolas indígenas, quilombolas 
e de escolas em zonas rurais. Assim, os professores apontam ausência 
de uma formação que considere as especifi cidades da escola do campo 
aliados às áreas do conhecimento. Os professores consideram que há um 
foco nas avaliações externas e no trabalho com descritores. Alguns pro-
fessores consideram os Encontros de Polos como uma formação ofertada 
pela SEDUC, considerando que foi uma conquista importante o custeio 
desses encontros.

Apesar de enfrentar obstáculos surgidos das faltas e lacunas do sistema 
educativo brasileiro, esses encontros tentam permitir as escolas realizarem 
debates e discussões que permeiam os problemas que são vivenciados pelos 
assentamentos como, por exemplo, a especulação imobiliária nas regiões lito-
râneas onde os assentamentos estão localizados. Grandes corporações estão 
sempre à procura desses locais para implementação de empreendimentos que 
causam degradação ambiental, poluição de rios e lagoas, prejudicando a fauna 
local e causando muitos prejuízos ambientais.

Por meio da Educação do Campo os professores podem desempenhar 
um trabalho voltado para a realidade dos alunos, formando sujeitos críticos e 
atuantes numa sociedade cada vez mais individualista, onde o sistema capita-
lista defende a meritocracia como forma de conquista pessoal de cada pessoa.

As contribuições das formações de professores na formação dos 
sujeitos camponeses

O campo brasileiro possui uma pluralidade de sujeitos, e por isso, a 
necessidade de uma educação específi ca para a classe trabalhadora que lá 
vive que, além de contribuir para emancipação humana, esteja vinculada a um 
projeto político estrutural de distribuição de terras de forma igualitária, que 
seja vinculada à Reforma Agrária. Para tanto, se fazem necessárias políticas 
públicas voltadas à concretização de um projeto educacional que priorize a 
demarcação de terra e a formação humana com o objetivo de se produzir e 
se manter no campo.

Dada a gênese da Educação do Campo ter sido do âmago das lutas 
sociais, tem-se sua importância para a transformação do contexto político-
-social do território camponês. Tem-se, de forma sucessiva e encadeada, a 
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importância da formação de professores e sua abordagem coerente com os 
diversos aspectos e intencionalidades que envolvem esse projeto educacional. 
Tal projeto requer, entre outras demandas, práticas pedagógicas que estejam 
estritamente voltada para o cotidiano das comunidades, sem deixar de lado 
o conhecimento científi co construído ao longo da história da humanidade, 
alinhando ao conhecimento empírico dos assentamentos de Reforma Agrária 
no Brasil.

A formação dos educadores, sob a coordenação do Setor de Educação 
do MST junto à SEDUC, busca ações práticas nas áreas de assentamentos 
em todas as esferas sociais e do conhecimento. O MST defende que por meio 
do ato do ensinar também se aprende, e por isso, as formações contribuem 
signifi cativamente para as práticas pedagógicas dos professores das escolas do 
campo. Os encontros de formação na perspectiva de Nascimento (2019, p. 92):

Têm como objetivo fortalecer o papel de sujeito intelectual dos/as educa-
dores/as, através do aprofundamento teórico de concepções e metodologias 
presentes no debate da Educação do Campo e que fundamentam o Projeto 
Político-Pedagógico das escolas de ensino médio das áreas de Reforma 
Agrária. Nesse sentido, constitui-se de uma formação que, pelo critério 
organizativo, ou seja, por atender à um público limitado aos educadores 
e educadoras de apenas duas escolas, consegue manter um caráter mais 
pedagógico e didático.

Na sua prática pedagógica, o educador do campo deve ser aquele sujeito 
que contribui com o processo de desenvolvimento para uma aprendizagem 
de qualidade, explanando os conhecimentos a partir da realidade vivida. Ele 
deve considerar a realidade deste povo para trabalhar a aprendizagem por meio 
de histórias construídas com suas lutas pela igualdade, educação, cultura e 
dignidade humana. Dessa forma, se evidencia a importância da luta por uma 
Educação do Campo, inserida na pauta dos movimentos sociais rurais, bus-
cando desenvolvimento sustentável para as famílias que residem no campo e 
nos assentamentos. Nas palavras de Pistrak:

O trabalho social principal do professor e da escola deve consistir na 
melhoria constante da agricultura, da economia rural e das condições de 
vida do camponês; o trabalho deve ser feito com a ajuda da escola e atra-
vés dela. Na medida em que atender às necessidades do agricultor, a escola 
se tornará indispensável para ele, podendo desempenhar um grande papel 
em toda a sua vida; e assim veremos desaparecer a desconfi ança que se 
manifesta aqui e ali em relação a ela. Quando o camponês perceber que a 
escola é útil, que o ajuda a melhorar sua vida e seu trabalho, o absenteísmo 
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escolar durante a primavera e o verão diminuirá rapidamente. Constata-se, 
então, que o problema essencial é aproximar a escola das necessidades da 
economia e da vida camponesas (2011, p. 57, grifo do autor).

Na perspectiva do autor, é fundamental uma boa formação do professor 
que atua nas escolas rurais, assim como também uma formação continuada 
bem qualifi cada, considerando a relevante contribuição para a formação polí-
tica e cidadã dos camponeses. Esse movimento fortalece o papel da educação 
como ferramenta de emancipação humana e contribui pra o desenvolvimento 
humano, econômico e social das comunidades assentadas, interligando fatores 
culturais e sociais, possibilitando a vivência de situações didático-pedagógicas 
nos espaços educativos.

O fato de terem como princípio a coletividade, essas formações carac-
terizam-se como um ato político dos movimentos de luta. Nessa perspectiva, 
considera-se que essas formações é o caminho para se manter a política de 
Educação do Campo na da defesa de uma escola diferente, uma escola incor-
porada na luta do seu povo, na sua cultura, nas suas memórias e reconhecendo 
o campo como lugar de desenvolvimento e bom de si viver, onde se possa 
promover uma boa relação entre ensino e trabalho, que discuta sobre agricul-
tura familiar e direitos sociais, reconhecendo os saberes diversos produzidos 
na comunidade.

Considerações fi nais

A escola do campo busca ofertar à população camponesa uma educação 
com especifi cidades, reconhecendo valores, princípios e modo de vida para 
uma formação humana emancipatória e libertadora, rompendo com a reprodu-
tividade de dominação e exploração do sistema capitalista. Além das discipli-
nas obrigatórias exigidas pela BNCC, os componentes curriculares ofertados 
vêm acrescentar na prática as atividades produtivas no campo, garantindo 
sustentabilidades e soberania alimentar.

Todo o contexto de ensino das escolas do campo está intrinsecamente 
atrelado à emancipação humana e às lutas sociais. O trabalho docente passa a 
ser um dos pilares para fortalecer todo o contexto que envolve as conquistas 
dos camponeses, exercendo um papel fundamental para garantir o fortaleci-
mento e a resistência dos sujeitos do campo, por isso, o trabalho do professor 
nessa formação tem um valor altamente signifi cativo.

É nessa concepção de promover criticidade ao ensino que as formações 
de professores das escolas do campo se fazem de grande importância devido 
as discussões de melhoria do ensino ofertado por essas escolas, ofertando aos 
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alunos uma pedagogia que os ajude a transformar e melhorar sua comunidade 
através da coletividade.

Por fi m, em sua formação docente contínua, o profi ssional da educação 
que atua nas escolas do campo precisa estar atento à sua realidade, observando 
os desafi os e fazendo apontamentos para intervir nela. Para desempenhar 
a docência de forma consistente e coerente com o projeto de Educação do 
Campo, é necessário além de motivação, considerando as subjetividades do 
educador, bem como atualização, pesquisa e estudo constante, tendo sempre 
como elemento basilar a contextualização histórica, social, política, cultu-
ral e todos os demais aspectos constituintes da realidade vivida concreta-
mente no campo.
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DEZ ANOS DAS ESCOLAS DE ENSINO 
MÉDIO EM ÁREAS DE ASSENTAMENTO 

DA REFORMA AGRÁRIA NO CEARÁ

Maria de Jesus Santos Gomes

Este texto é proveniente de palestra realizada no I Seminário do GPOS-
SHE: Educação do campo e Pedagogia histórico-crítica em contexto de crise 
e pandemia, realizado entre os dias 4 e 6 de outubro de 2021, na Universidade 
Estadual do Ceará.

As conquistas históricas dos assentamentos e das escolas de 
ensino médio do campo

Essa é uma fala festiva, é uma fala comemorativa para todos nós que 
construímos essa experiência de educação do campo nas áreas de reforma 
agrária do Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais sem Terra 
no Ceará. Sempre lutamos por acesso à escola; e aqui, no estado do Ceará, no 
dia 12 de maio de 2007, numa primeira jornada de luta, quando do governo 
de Cid Gomes, nós apresentamos uma pauta de 63 assentamentos para cons-
trução de escolas do campo. Antes dessa audiência, já estávamos há mais de 
dez dias em mobilização na capital cearense, como resultado conquistamos 
as primeiras cinco escolas.

Deste modo,  de uma lista de 63 assentamento, tivemos que escolher cinco 
para a construção das escolas e, para tanto, defi nimos alguns critérios: assen-
tamentos com a maior população de juventude porque, para nós, a luta por 
ensino médio é uma conquista da nossa juventude, da juventude camponesa, 
da juventude assentada que está em nossos assentamentos; e assentamentos 
considerados históricos na luta pela terra no estado do Ceará. A seguir apre-
sento brevemente esses assentamentos e suas escolas.

Escolhemos o assentamento 25 de maio, em Madalena, para construir a 
primeira escola do campo, que hoje possui a escola João dos Santos de Oli-
veira, a escola João Sem Terra, como falamos carinhosamente. No município 
de Madalena, nós fi ncamos, pela primeira vez, no dia 25 de maio de 1989, a 
bandeira do MST. Esse é um assentamento que dá origem à organização do 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra no estado do Ceará.

O segundo assentamento que nós organizamos foi o assentamento Lagoa 
do Mineiro. Esse é um assentamento marcado pelos mártires da luta pela terra, 
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como Francisca Araújo Barros, além de outras pessoas assassinadas: Geisa, 
Francisco, por exemplo. Todos esses companheiros, que foram assassinados 
regaram a luta e a determinação das famílias para conquistar aquela Terra. 
O Lagoa do Mineiro é o nosso segundo assentamento a receber a escola que 
recebeu o nome de Francisco Araújo Barros, homenagem ao companheiro 
que foi assassinado na luta pela Terra naquele território.

O terceiro assentamento, o assentamento Santana, é um assentamento 
histórico na região de Crateús, no sertão de Inhamuns, um assentamento 
marcado pela luta das comunidades eclesiais de base e organizadas com o 
apoio de Dom Fragoso. Essa luta das comunidades eclesiais de base por pão 
e terra também se faz presente na organização do MST e Santana tem essa 
grande experiência de cooperação agrícola, de cooperativismo, aqui no estado 
do Ceará. A nossa terceira escola fi ca nesse assentamento, uma escola que 
escolheu o nome de Florestan Fernandes, o maior sociólogo do nosso país na 
interpretação da realidade brasileira.

A construção da nossa quarta escola do campo foi realizada no assen-
tamento Maceió. O assentamento Maceió se localiza na praia, no município 
de Itapipoca. Ele representa uma luta ancestral porque a população que lá 
mora ocupa o território há mais de 300 anos. Eles enfrentaram a especulação 
imobiliária e, até os dias de hoje, seguem resistem. A escola recebeu o nome 
de uma mulher: Maria Nazaré de Souza, Nazaré Flor, que foi uma poeta, uma 
lutadora, uma guerreira da história do assentamento Maceió. Maria Nazaré de 
Sousa é uma grande referência como liderança feminista, tendo sido fundadora 
do Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais no Nordeste. Ela foi uma 
pessoa que construiu toda a luta, escreveu várias poesias, várias músicas que 
lembram essa luta das mulheres contra o machismo, pela igualdade, por uma 
sociedade justa e, principalmente, ela exerceu grande contribuição na luta 
pela reforma agrária em nosso estado, em nosso país.

A quinta escola se construiu a partir de uma realidade diferente, ela se 
vinculou a nós porque, de fato, conseguimos a escola na Santana da Cal, que 
foi a escola Filha da Luta Patativa do Assaré. Santana da Cal fi ca no muni-
cípio de Canindé, onde há o maior número de assentamentos aqui no estado 
do Ceará. Essa é uma escola que homenageia o nosso maior poeta camponês 
do Brasil. A obra de Patativa do Assaré é uma grande referência para nós, 
principalmente na educação. Nós temos assentamentos organizados, feitos 
pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). São assen-
tamentos federais e estaduais que avançam nessa democratização da Terra no 
município de Canindé e, por isso, a escola foi erguido.

Também temos a escola Padre José Augusto que fi ca no assentamento 
Pedra e Cal e é uma escola que homenageia padre José Augusto, um grande 
lutador pela reforma agrária no município de Jaguaretama.
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Temos a escola no assentamento Bonfi m Conceição: escola José Fidelis 
de Moura. José Fidelis era um lutador desse assentamento que, quando vivo, 
não perdia uma luta do MST, tinha um grande amor a toda nossa organização, 
um grande exemplo de agricultor; ele nos inspira.

Temos também a escola Francisca Pinto que fi ca no assentamento Antô-
nio Conselheiro, em Ocara. Francisca Pinto foi uma grande lutadora pela 
reforma agrária e pela educação, formou-se na primeira turma de Pedagogia 
do MST aqui no Ceará, com a Universidade Federal do Ceará e, em seu 
município, sempre lutou, com muita difi culdade, pela educação, sendo discri-
minada por pertencer à luta do MST, à luta do acampamento. Ela nos inspira 
na organização dessa escola.

Também temos a nossa escola no assentamento Nova Canaã, no muni-
cípio Quixeramobim, escola Irmã Tereza Cristina. Irmã Tereza Cristina foi 
uma freira que participou do primeiro encontro nacional do MST, do primeiro 
Congresso, foi uma fundadora do nosso movimento em nível nacional e ela 
é homenageada nessa nossa escola por ser esse grande exemplo de luta pela 
terra, pela reforma agrária, pela vida.

Temos ainda a escola Paulo Freire, no assentamento de Salão, em Mom-
baça. É uma escola que homenageia esse grande educador do nosso país, que 
neste ano, 2021, fez 100 anos.

Essas são as nossas 10 escolas do campo que iniciaram essa experiên-
cia. Essas escolas são todas fruto da luta dos trabalhadores e trabalhadoras 
rurais Sem Terra, marca fundamental dessas escolas. Para muitos prefeitos e 
prefeitas, deputados e deputadas, é difícil reconhecer que um prédio escolar, 
uma escola de nível médio, como as nossas, que são escolas padrão Ministério 
da Educação, que um patrimônio desses, esteja em comunidades de assenta-
mentos de reforma agrária. Essa é uma conquista muito importante na nossa 
resistência e na nossa luta por direito à educação pública.

O projeto político e pedagógico como aliado das lutas camponesas

Nas escolas do campo, nós defi nimos que iríamos ocupar também o 
Projeto Político-Pedagógico. As nossas escolas possuem três grandes refe-
rências na sua construção. A primeira referência é o projeto de campo que 
defendemos. Nós defendemos um projeto da reforma agrária popular e da 
agricultura camponesa com base agroecológica. Nossas escolas se referenciam 
na luta do MST e da Via Campesina Internacional. Nós temos compromisso 
na construção de um campo para a classe trabalhadora camponesa, um campo 
com a terra repartida, com a produção de alimentos saudáveis, com o manejo 
e a conservação dos nossos biomas, principalmente aqui, na nossa região, do 
bioma da caatinga.
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Nossas escolas também partem de uma outra referência: o projeto de 
educação que se vincula ao projeto histórico de Educação do Campo, a luta 
da classe trabalhadora por um projeto educativo. No caso da Educação do 
Campo, ela tem suas raízes na luta dos movimentos populares e sindicais do 
campo e de seus projetos. Na nossa experiência de Educação do Campo temos 
construído essa Educação do Campo com base na concepção de formação 
humana. Entendemos que, na formação humana, a educação é uma das formas 
para trabalhar o ser humano e cultivamos essa concepção da educação como 
um dos processos de formação dos sujeitos.

Um outro elemento importante é que trabalhamos com a Pedagogia do 
Movimento, trabalhamos com as matrizes de formação. A história é muito 
importante para o cultivo da memória em nossas escolas, por isso enfrenta-
mos um grande desafi o de construção das casas de memória. Assim, o grande 
desafi o de trabalhar a cultura, os saberes do campo que se perpetuam desde os 
seus ancestrais é enfrentado por nós. A escola do campo cultiva esses saberes 
e esses conhecimentos camponeses, ela é também uma escola que tem vín-
culo com o trabalho e seus princípios. Atualmente, executamos um projeto 
de agroecologia como uma das matrizes dessa formação humana e produtiva 
da nossa juventude camponesa.

Outra questão que temos presente é a da organização coletiva da luta 
social. As nossas Escolas do Campo são escolas construídas com a partici-
pação dos sujeitos, seja dos educandos e educandas, das comunidades, dos 
assentados e assentadas ou das famílias das comunidades do entorno. A Escola 
do Campo também é construída com o coletivo de educadores e educadoras, 
temos aprendido que sem a coletividade não avançaremos na implementação 
da Pedagogia do Movimento na Educação do Campo.

Outro elemento também importante é a questão dos conhecimentos, o 
acesso de nossa Juventude aos conhecimentos produzidos pela humanidade. 
Esses conhecimentos devem ser trabalhados no sentido de contribuir com 
a compreensão, com a interpretação da luta de classes e da realidade. O 
conhecimento para nós é uma concepção que liberta, ele nos ajuda na cons-
cientização, ele nos transforma e, nesse sentido, nós, da educação do campo, 
temos também a centralidade no trabalho com os conhecimentos científi cos.

A escola do campo é uma escola que se baseia em princípios. Primeiro: 
é uma escola pública camponesa, organizada com a classe trabalhadora cam-
ponesa; é uma escola formadora do homem e da mulher do campo, ou seja, 
entendemos que aqui, no Ceará, na região do semiárido, precisamos avançar 
na escolaridade da população, mas, principalmente nos conhecimentos téc-
nicos e científi cos que nos ajudem a superar a falta da soberania alimentar, 
a soberania hídrica, a soberania forrageira. A escola deve estar dedicada a 
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contribuir para construção de um campo sem fome, sem sede, garantindo as 
condições de criar os nossos animais. É nesse sentido que a gente constrói 
Educação do Campo.

A escola do campo constrói o território, as mudanças no território, é 
promotora na prática do projeto da classe trabalhadora camponesa, seja da 
reforma agrária popular, seja da agricultura camponesa de base agroecológica. 
Outra construção da escola é a luta permanente. Sempre vamos estar em lutas, 
seja para a qualidade do ensino, seja para a contribuição na participação da 
luta geral pela reforma agrária e por direitos no campo.

A escola é vinculada ao movimento popular, ao MST, então, é uma 
escola que também constrói. Eis a diferença: temos a compreensão que o 
fi nanciamento é do Estado, mas o projeto educativo é uma construção dos 
sujeitos que fazem parte desse território, dessa escola. É nesse sentido que a 
gente está agora com um grande desafi o frente à nova Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC), frente ao Novo Ensino Médio (Lei nº 13.415, de 16 de 
fevereiro de 2017).

O Novo Ensino Médio vem reestruturar todas as escolas de ensino médio. 
Nesse sentido, temos construído o ensino médio nas escolas do campo com 
duas grandes fi nalidades: a primeira é a continuidade dessa juventude no 
acesso ao Ensino Superior, afi nal entendemos que o ensino médio precisa 
dar conta dessa formação, que contribua para o acesso ao Ensino Superior. 
O outro objetivo é que a nossa juventude tenha a oportunidade de conhecer a 
sua história, de se apropriar dela, de ter pertencimento a ela e, principalmente, 
tenha a possibilidade de uma educação agroecológica no bioma caatinga, 
que consiga contribuir com o seu planejamento familiar, no seu sistema de 
produção agroecológica.

Somos uma escola que fortalece a agroecologia, o trabalho do campo, o 
trabalho na agricultura camponesa. A reforma agrária está sendo negada como 
direito à terra ao jovem, mas dizemos que a luta continua, pois não vamos 
aceitar esse condicionamento, a reforma agrária é uma luta muito importante 
para a juventude camponesa do nosso país, do nosso Estado. Nesse sentido, 
com esses dois grandes objetivos, de fortalecer a reforma agrária popular e a 
agricultura de base agroecológica, de fortalecer o acesso ao ensino superior, 
temos construído o nosso Projeto Político Pedagógico de Ensino Médio e 
tomamos algumas decisões: nenhum conhecimento a menos. Não aceitamos 
a retirada de nossa parte diversifi cada no currículo das nossas escolas de 
ensino médio.

Nesse sentido, a gente já tem uma conquista assegurada junto à Secreta-
ria de Educação do estado do Ceará, de que, no currículo das nossas escolas, 
vai permanecer a formação geral básica e a nossa parte diversifi cada a partir 
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dos três componentes curriculares complementares: Organização do Trabalho 
e Técnicas Produtivas (OTTP), com o princípio trabalho; Práticas Sociais 
Comunitárias (PSC), com princípio da cultura; Projetos, Estudo e Pesquisa 
(PEP), com o princípio da pesquisa. Esses componentes são a especifi cidade 
do Projeto Político Pedagógico da Educação do Campo em nossas esco-
las, por isso é essencial que eles permaneçam. Desta maneira, atualmente 
estamos realizando debates sobre os itinerários formativos exigidos pela 
Reforma do Ensino Médio. É uma conquista signifi cativa, aqui do Ceará, 
termos uma abertura com a Secretaria de Educação para o debate sobre essa 
reforma, movimento fundamental para que a gente consiga seguir nos for-
talecendo como escola de Ensino Médio do Campo, nas áreas de Reforma 
Agrária do MST.

O desafi o que temos frente à BNCC, na nossa compreensão, é de nenhum 
conhecimento a menos, como disse anteriormente, mas eu quero reafi rmar: 
nós não aceitamos a retirada de componentes. É importante destacar que o 
Estado do Ceará não fez a retirada da sociologia, da fi losofi a e das artes como 
disciplinas do currículo comum. No Estado do Ceará, permanecem esses 
componentes. É preciso dizer do desafi o que temos nos dedicado desde 2018-
2019, ao estudar toda a legislação pertinente ao Novo Ensino Médio, tentando 
construir esse diálogo com o nosso projeto. Estamos nessa construção.

Questões pertinentes à construção das escolas do campo no Ceará

Neste tópico, apresentamos as respostas às questões feitas durante o 
Seminário, pois elas complementam e aprofundam elementos da fala inicial 
exposta nos tópicos anteriores.

A Nova Base Nacional Comum Curricular

Nós temos feito um processo para conhecer essa nova BNCC, temos 
estudado toda a documentação que se refere a isso e, depois desse processo 
de estudo, tomamos nossas decisões frente à nova BNCC. Como já expli-
citado no tópico anterior, a primeira é nenhum conhecimento a menos. A 
segunda: vamos organizar o processo de análise do nosso inventário. Nós 
temos as ementas de cada componente e vamos fazer isso de forma crítica, 
vamos problematizar esse conteúdo porque um dos elementos estruturantes 
na nova BNCC é a redução de componentes e de conhecimentos. O estado do 
Ceará manteve a base, todos os componentes que formavam as áreas da base 
comum. Temos feito o diálogo coletivamente, envolvendo os educadores e 
educadoras, o nosso coletivo de colegiados, de gestão das escolas e o Setor de 
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Educação do MST também. Temos dialogado com educadores e educadoras 
das universidades para contribuírem conosco.

A relação da educação do campo com o Estado

Em relação ao desafi o da relação com o Estado, nossa construção se dá 
na contradição e na luta permanente porque todo o sistema educacional do 
Ceará é referência de modelo empresarial. O Ceará e Minas Gerais, além de 
alguns estados brasileiros, são exemplares para o discurso da meritocracia, 
da gestão empresarial nas escolas públicas; e esse processo de planejamento 
fundado na visão dos resultados, das competências e das habilidades, está 
muito presente no nosso sistema de educação. Então, nós mantemos a relação 
com o Estado no confl ito, na contradição e na contra-hegemonia. Não é algo 
que seja dado. A nossa escola do campo, o projeto educativo dela, é uma 
conquista de todo dia.

Os desafi os enfrentados nas Escolas de Ensino Médio nas áreas de 
assentamento no Ceará durante a pandemia

Durante a pandemia, nós criamos um currículo especial, na tentativa 
de garantir nenhum educando e educanda a menos, na tentativa de assegurar 
nenhum conhecimento a menos. As perdas que tivemos são visíveis porque 
o ensino remoto, o ensino híbrido, não dá conta de um processo formativo, 
de um processo de ensino-aprendizagem.

No ano de 2020, o MST iniciou uma campanha muito importante para 
os 10 anos das Escolas de Ensino Médio, que foi o Plano Nacional de Plantio 
de Árvores. A nossa decisão frente à pandemia foi que os nossos territórios 
conquistados, que a nossa terra livre, deveriam se voltar para intensifi car a 
produção de alimentos saudáveis. O MST já está com quase 5.500 toneladas 
de doação de alimentos distribuídos, durante essa pandemia, nas periferias das 
cidades, para as pessoas mais necessitadas. Isso tudo é fruto da solidariedade 
dos trabalhadores e das trabalhadoras.

Nas escolas, nós abraçamos essa ação do Plano Nacional de plantar 
árvore e produzir alimentos saudáveis, e intensifi camos com as famílias o 
componente integrador de Organização do Trabalho e Técnicas Produtivas 
(OTTP), objetivando que as famílias fortalecessem os seus quintais produ-
tivos com o plantio de horta, de frutíferas e com a produção de criação de 
pequenos animais.

Outra questão que enfrentamos, na pandemia, foi de construir frente à 
falta de internet. Nós chegamos a um percentual de aproximadamente 42% da 
nossa juventude com acesso à internet. E o que fazer diante disso? Conseguir 
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os chips, mas os chips não funcionavam nos municípios. Asseguramos a 
entrega de tablets, que ainda estão chegando às nossas escolas. Foi uma 
luta dos movimentos populares que garantiu essa conquista, foi uma luta 
do comitê da educação do campo, de todos os movimentos no nosso estado 
pelos tablets, pelo acesso à internet pública, como uma política pública que 
seguimos defendendo. Enquanto não chegavam os chips e os tablets, nós 
organizamos os Cadernos Pedagógicos por área. Foi um trabalho muito bonito 
das nossas coordenações pedagógicas, dos nossos educadores e das nossas 
educadoras, no sentido de assegurar nenhum conhecimento a menos para os 
nossos educandos e educandas.

Alguns outros desafi os

Temos um desafi o, aqui no Ceará, em relação à realidade semiárida. As 
escolas que estão nos assentamentos localizados no semiárido têm muitos 
problemas com acesso à água para realizar os processos produtivos. Enfren-
tamos um grande desafi o, ainda, para conseguir apoio, por exemplo, às ações 
agroecológicas. Hoje, nós já mantemos um educador da área de ciências agrá-
rias, já recebemos um valor mínimo de cinco mil reais por ano para apoiar as 
unidades de produção. Por exemplo, se numa escola há criação de galinha, de 
porco; com a ração cara, é muito difícil manter, mesmo com o pequeno valor 
para investimento no campo experimental, para maquinário. Nós desejamos 
que o nosso jovem tenha um momento com um tobata14, mas a gente ainda 
não conseguiu. Nós queremos o acesso à tecnologia, o acesso a conhecimentos 
que nos ajudem a viver com dignidade no campo.

Outros desafi os são a política, o novo ensino médio e a nova BNCC. 
Aqui, no estado do Ceará, já está bem avançada nossa negociação com a 
Secretaria de Educação. Teremos um grande encontro das escolas para fazer 
a síntese dessa construção. Estamos dialogando sobre os itinerários formati-
vos, vamos fortalecer os itinerários baseados nas áreas porque nós queremos 
continuar com a fi nalidade de preparação também para o Ensino Superior 
no ensino médio. Não abrimos mão dessa intencionalidade, não vamos acei-
tar ser só o ensino médio formador de mão de obra, não! Nós queremos a 
dupla intencionalidade no ensino médio das nossas escolas do campo. Nós 
tanto queremos acesso ao conhecimento científi co para nos preparar para a 
continuidade dos estudos no ensino superior, como queremos qualifi car essa 
formação geral básica, para convivência com o semiárido, para a conservação 
do nosso bioma caatinga, como também para a apropriação dos conhecimentos 
acumulados na humanidade.

14 Mini trator usado na agricultura.
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A formação de um professor da Educação do Campo no Ceará e nas 
turmas multisseriadas

Nós reivindicamos uma formação em processo. Temos construído um 
percurso formativo com as nossas escolas do campo que inclui, por exemplo, a 
semana pedagógica. Nós iniciamos o ano com as escolas fazendo um momento 
de formação para avaliar o ano que passou e planejar o ano seguinte, bem 
como para aprofundar alguns temas que têm a ver com a implementação do 
nosso Projeto Político-Pedagógico.

Outro processo que realizamos é a formação continuada. Nós precisa-
mos reivindicar. Uma escola do campo ela não se constrói sem educadores e 
educadoras comprometidos com disponibilidade, com espírito militante. Na 
escola do campo, se o educador não tiver essas qualidades de se sentir um 
militante da educação e de ter compromisso com as lutas sociais, ele não vai 
conseguir atuar como educador. Desse modo, na educação do campo, não 
cabe esse educador reprodutivista, bancário e descomprometido, por isso nós 
precisamos formar, capacitar.

É muito importante a consciência dos profi ssionais da educação porque, 
na nossa escola, não é só o educador que educa, toda a escola é educativa, ou 
seja, todos os sujeitos, os funcionários e funcionárias, o colegiado de gestão, 
todos, são educadores e educadoras também. Nós temos uma vivência de um 
processo educativo integral e permanente que compreende, por exemplo, uma 
reunião como um momento educativo. Como é a minha postura numa reunião: 
é de construção, é de participação, é de interesse, é de colaboração? A gente 
precisa compreender isso também, nesse processo. A escola do campo se faz 
nos vários espaços, no espaço da luta. Se necessário for, vamos ocupar uma 
Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação (CREDE), vamos 
parar uma estrada. A gente precisa ter essa consciência, a consciência de luta 
e a consciência de educador e de educadora.

Eu percebo que, às vezes, nos – e aqui eu falo com uma profi ssional 
da educação – falta essa consciência de classe como educadores e educado-
ras. Precisamos cultivar a compreensão e a vivência de uma consciência de 
classe. Eu sou uma educadora da classe trabalhadora e os meus educandos e 
educandas também são educandos e educandas da classe trabalhadora. Isso 
requer um projeto de educação comprometido com essa classe, com essa causa 
da educação do campo. Nós precisamos pensar processos, por exemplo: eu 
defendo que agora, nesse pós-pandemia, nós temos que construir um grande 
processo de formação com todas as escolas do campo, com todas as escolas 
da cidade, para que a gente possa fazer uma transição, que não será fácil, para 
os nossos educandos que fi zeram o primeiro ano na pandemia, que estão no 
segundo ano na pandemia. Nós precisamos fazer, eu diria, uma recuperação 
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dessa base de conhecimento. Eu vejo que, tanto nós, educadores e educadoras, 
como os nossos educandos e educandas, precisamos passar por um processo 
de formação, de atualização, de fortalecimento dessa base de conhecimentos 
científi cos, dessa base de conhecimentos que são fundamentais, principalmente 
para a continuidade do estudo ou mesmo para o nosso trabalho prático.

Entendo, assim, que a escola do campo multisseriadas é a realidade de, 
aproximadamente, 72% das escolas do campo. O que falta é pensar o Projeto 
Político Pedagógico dessas escolas. Eu defendo que, a melhor forma de orga-
nização do trabalho pedagógico nas escolas multisseriadas é a organização 
do trabalho por ciclo de vida humana; não naquela visão da experiência frus-
trada que o Ceará implementou, pois não foi uma construção de base, veio 
como uma imposição. Quando se coloca uma política como imposição, ela 
não se enraíza, ela precisa ser construída desde a base. A melhor organização 
do trabalho pedagógico em uma escola multisseriada, é o ciclo de formação 
humana. Então, nós precisávamos retomar esse ciclo porque nossos educan-
dos e educandas, principalmente até o quinto ano do ensino fundamental, na 
maioria das nossas comunidades, estão nessa realidade da escola multisseriada.

Enfrentamos ainda um outro problema no campo: a sucessão rural. Mui-
tos jovens não querem permanecer no campo. O campo está envelhecendo e 
cadê a juventude? Cadê as novas crianças? Há comunidades em que o índice 
de natalidade é mínimo. Nós precisamos fazer um diálogo também com a 
nossa juventude sobre essa permanência, de como também a gente pode dar 
continuidade a esse ciclo da vida.

Nós também temos outro desafi o em relação à formação dos educadores 
e educadoras, que é a ausência de políticas. Nós temos Escola da Terra15, que 
é uma experiência muito interessante. A Escola da Terra é uma conquista que 
tivemos e que, agora, claro, com este governo genocida, assassino, eles têm 
reduzido muito essa experiência. Nós aqui do Ceará já chegamos a ter até 
dez municípios participando, agora, estamos com um número muito reduzido, 
cinco municípios. O nosso desafi o é pensar como ampliar programas como o 
Escola da Terra; e criar novos programas de formação continuada dos nossos 
educadores e educadoras.

Algumas referências teóricas e inspirações da educação do campo 
no Ceará

No Ceará, estamos implementando os Complexos de Estudo, que é uma 
inspiração na experiência da classe trabalhadora na Revolução Russa: a escola 

15 Escola da Terra é um programa do Ministério da Educação em parceria com algumas Universidades do país 
para oferecer formação continuada em serviço para as escolas de educação básica localizadas em áreas 
rurais nos estados em que o programa atua.
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do trabalho. Inspiramo-nos e buscamos conhecer como se deu, historicamente, 
a educação da classe trabalhadora na humanidade. Estamos buscando imple-
mentar os Complexos de Estudo, inspirados em Pistrak com o seu livro Escola 
Comuna. Também temos como fundamento teórico Shulgin16, com o seu livro 
sobre a questão do trabalho necessário que nos inspira nessa organização do 
trabalho pedagógico de nossas escolas.

Nossa primeira referência é a Comuna de Paris, primeira revolução pro-
letária. A Comuna de Paris nos inspira na luta pelo direito, um direito uni-
versalizado, o direito a uma educação laica, a uma educação pública, a uma 
educação de qualidade, então, a Comuna de Paris nos afi rma nessa ruptura da 
desigualdade educacional que acompanha a história do nosso país de 521 anos.

No período do Brasil como colônia portuguesa e durante a Monarquia, 
eles nunca pensaram na educação do povo. Na Colômbia, na Argentina, nos-
sos vizinhos, existem universidades de 500 anos; e aqui, no nosso país, acho 
que a universidade que tem maior idade não chega a 300 anos, a 250 anos17. 
E o que signifi ca isso?

Isso se repete quando se refere ao campo, essa realidade se reproduz 
com perversidade, seja no fechamento das escolas, seja na difi culdade de 
infraestrutura. Hoje, a maioria das escolas no campo não tem água, não tem 
banheiro, não tem eletricidade; isso é um absurdo! Nos tempos de hoje, temos 
essa realidade nas escolas do campo, não ter uma biblioteca, uma quadra 
poliesportiva etc. que são estruturas básicas, são espaços educativos básicos 
de uma escola; e muitas das nossas escolas não tem.

Considerações fi nais

Vejo que, no atual momento, temos grandes enfrentamentos a serem 
feitos. Primeiro, nós temos o enfrentamento ao projeto de campo do agrone-
gócio que só pensa em contaminar as plantações com agrotóxicos. No governo 
do Bolsonaro, eles avançaram 200% na aprovação de novos agrotóxicos. A 
produção de alimentos contaminados, a contaminação da terra, da água, da 
nossa biodiversidade, está posta como uma ameaça a nossa agricultura cam-
ponesa agroecológica.

Precisamos fazer o enfrentamento ao agronegócio, precisamos reafi rmar 
a educação do campo, essa educação que fortalece as lutas populares, os 
movimentos populares, a agroecologia e outro projeto de campo. Também 
precisamos fortalecer as comunidades e a defesa do território. A ameaça de

16 Viktor Nikholaevich Shulgin (1894-1965). Trata-se do livro Rumo ao politecnismo, publicado no Brasil pela 
Editora Expressão Popular.

17 A primeira instituição de ensino superior do Brasil foi a Escola de Cirurgia da Bahia, criada em 1808.
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Bolsonaro de fazer, on-line, a privatização dos assentamentos deve ser repu-
diada, ela deve ser escrachada por todos os assentados da reforma agrária. A 
Terra, para nós, é um bem comum, a Terra, para nós, é para nossas futuras 
gerações, é um direito e nós não vamos deixar que nos tomem esse direito 
por meio dessa privatização dos assentamentos.

A nossa juventude, hoje, no Brasil, sofre com a desigualdade social 
combinada com o descontrole da violência. Nós não podemos achar natural 
que facções criminosas se territorializem nas comunidades, nos povoados, nas 
periferias, causando grandes atrocidades junto à população, junto à juventude. 
Esse projeto de morte das facções criminosas não deve interessar à juventude, 
não deve interessar à sociedade brasileira. Nós temos que exigir, de fato, uma 
ação que resolva isso, por parte da Justiça, da Secretaria de Segurança Pública, 
do Ministério da Justiça; e precisamos oferecer para a juventude oportunidades 
com políticas públicas, seja de educação, seja de fi nanciamento da agricultura, 
de créditos para a agricultura de base agroecológica.

Temos que reivindicar esse direito, também, na questão do acesso às 
infraestruturas de lazer. Quem disse que nossas comunidades não podem ter 
cinema? Quem disse que nas nossas comunidades não podem ter grandes 
bibliotecas? Quem disse que, nas nossas comunidades, também não pode 
ter quadras poliesportivas, entre outros equipamentos tão necessários para a 
população? A melhor forma de combater o que está posto pelo capitalismo, 
pelas facções, que são um braço do capitalismo em meio aos pobres, é através 
de políticas públicas para a juventude, com o fortalecimento de uma educação 
emancipadora, não uma educação conservadora, elitista, que queira, mais uma 
vez, reafi rmar a subalternização dos trabalhadores e trabalhadoras à lógica 
do capital. Para isso: Fora Bolsonaro! Por um projeto democrático e popular 
no país, já!
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AS LUTAS SOCIAIS NO CAMPO

Fabio Pereira da Silva

Não somos covardes!

Pegue os cereais e a lona, junte a criançada
pois Sem terra organizados é terra ocupada

De mãos dadas vamos juntos, não somos covardes
somos contra o latifúndio, só produz maldade.

Existem dois projetos em jogo, isso já está claro
contradições entre Sem terra e latifundiários
Pois um projeto é liberdade, vida e produção

o outro injustiça, morte e especulação.

Refrão
Companheirada, pra burguesia não tire o chapéu

Mesmo que ela nos prometa o céu
É falsidade! Quer nos enganar

Grita sem terra, unindo as forças, ocupando o chão
Mesmo debaixo desta repressão

A nossa luta não pode parar.

A terra é mãe do lavrador, e quem lavra este chão
pois ela sendo repartida aumenta esse pão
O pão que encherá a mesa do trabalhador,

por isso é bem justa essa luta contra o opressor
Fazer da luta imediata escola pro futuro

e derrubar o jogo duplo de cima do muro
Unidos campo e cidade vamos construindo

e um dia contra a burguesia vai ser jogo duro.

Reforma Agrária! Já que as direitas nunca fazem nada
trabalhadores das mãos calejadas

organizados vão fazer na marra
Socialismo! Essa ideia não pode cair

mesmo que alguém tente nos iludir
A liberdade será conquistada!

(Zé Pinto, militante do MST).
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Este texto é proveniente da palestra proferida no I Seminário do 
GPOSSHE18: Educação do Campo e Pedagogia histórico-crítica em contexto 
de crise e pandemia, realizado entre os dias 4 e 6 de outubro de 2021, na Uni-
versidade Estadual do Ceará (UECE) por transmissão on-line nas redes sociais.

Inicio com essa música de Zé Pinto, militante do Movimento Sem Terra, 
poeta, compositor e animador das nossas jornadas de lutas e da mística da 
resistência. Não será possível aprofundar a discussão, pois trata-se de um tema 
latente e importante do momento em que estamos vivendo: as lutas sociais 
no campo. Pretendo, no entanto, trazer alguns elementos provocativos para 
a gente construir o debate, socializando algumas questões, alguns elementos 
que o nosso Movimento tem aprofundado nos últimos períodos.

Quando falamos sobre as lutas sociais no campo, falamos de dois mode-
los em confronto, dois modelos que, de tempos em tempos, confrontam-se. 
Em alguns momentos, o acirramento entre eles tende a se aprofundar mais, 
principalmente na atualidade e é por esse motivo que estamos efetivando esse 
debate. Há a questão do acirramento da luta de classes (FERNANDES, 2012), 
mas há também a superação do consentimento pelas classes.

Horácio Martins de Carvalho19 tem nos ajudado bastante em relação a 
esses debates nos seus textos, e destaco rapidamente, aqui, algumas questões 
que fui selecionando a partir da bibliografi a do seu texto apresentado no 
III seminário nacional “O MST e a Pesquisa” na Escola Nacional Florestan 
Fernandes (ENFF). Horácio de Carvalho, quando ele diz que “a formação 
econômica e social brasileira estimula uma refl exão sobre o confronto entre 
os modelos de produção na agricultura”; e de que “é possível se identifi car 
as iniciativas arbitrárias que uma classe dominante, em particular a burguesia 
agrária, exerce no exercício da sua dominação de classe, contra os trabalha-
dores e trabalhadoras rurais assalariados/as e camponeses” (2014).

Horácio de Carvalho (2014) nos explica muito bem, que essa questão da 
formação econômica social tem a ver também com a forma como o capitalismo 
atua na agricultura. Ele se baseia principalmente em Jacob Gorender20(2016) 
para nos explicar o que foi o modo de produção, a plantation, baseado no 
trabalho escravo, no latifúndio que se refere a uma grande extensão de terra, 
no monocultivo e na exportação de bens primários, entre outros elementos. 
Diante disso, a luta de classes no campo, a questão da desigualdade, – da 
luta de classes a gente percebe isso desde a invasão portuguesa/espanhola – 
enraizada na nossa sociedade, sendo algo mais profundo, nos dias de hoje, em 

18 Grupo de Pesquisa Ontologia do Ser Social, História, Educação e Emancipação Humana.
19 Trata-se do engenheiro agrônomo e cientista social que tem produzido sobre campesinato e lutas 

sociais no campo.
20 Historiador, escritor e cientista social brasileiro.
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relação ao atual governo genocida (DRUMMOND, 2021) que está no poder, 
acarretando muitas perdas de direitos.

O Brasil é um dos maiores em desigualdade de acesso à terra do mundo21. 
Imagine onde há desigualdade no acesso à terra, social; onde as mortes estão 
presentes, principalmente agora nesse período de pandemia. Não signifi ca 
que antes da pandemia esse cenário não existia, que não ocorriam muitas 
mortes de trabalhadores, entretanto agora isso se acirra, pois esse momento 
é marcado pela intensidade do acirramento da oposição entre as duas classes 
sociais fundamentais.

A burguesia é a classe dominante e que está no poder nessa sociedade 
capitalista, sua ideologia é dominante (MARX, 1867), porém nós estamos 
na resistência; todos os dias estamos na luta, porque, utilizando a letra de 
Zé Pinto, “para a burguesia, não tiramos o chapéu, mesmo que ela nos pro-
meteu o céu, é falsidade, quer nos enganar”. Isso a gente vê no nosso dia a 
dia. É disso que falo quando cito a perda de direitos já conquistados, além 
de enfrentarmos a criminalização das lutas dos movimentos populares, que 
está bastante enraizado nessa atual conjuntura, bem como o sucateamento do 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), assim como 
da Fundação Nacional do Índio (FUNAI). Tudo isso tem colocado em xeque 
as nossas conquistas. Sofremos o sufocamento, inviabilização e esvaziamento 
fi nanceiro de todos os programas sociais, e dos investimentos na agricultura, 
principalmente nos programas que atendiam à pequena agricultura, camponesa 
e familiar para produzir alimentos saudáveis e geração de renda no campo.

Nosso trabalho é fruto do Programa Nacional de Educação nas Áreas de 
Reforma Agrária, o PRONERA, que dava suporte e acesso ao Ensino Superior 
para milhares de pessoas vinculadas aos programas de reforma agrária, agri-
cultura familiar, quilombolas, dentre outros. Quando iniciamos, há cinco anos, 
havia um dado que informava que em média, um por cento das pessoas que 
moram nos assentamentos, no Brasil, tinha acesso ao ensino superior22. Veja 
que tamanha desigualdade social (BARROS; HENRIQUES; MENDONÇA, 
2000). Esse um por cento só consegue acessar esse nível de ensino graças às 
lutas sociais do campo.

É a luta do nosso Movimento Sem Terra, da Via Campesina, bandeira 
maravilhosa e bonita, que nos dá unidade na luta camponesa. Acessar também 
ao ensino técnico, à alfabetização, são marcos importantes que, infelizmente, 

21 Fonte disponível em: https://www.beefpoint.com.br/desigualdade-da-distribuicao-de-terras-no-pais-e-
-uma-das-mais-altas-do-mundo/#:~:text=A%20desigualdade%20da%20distribui%C3%A7%C3%A3o%20
de,pa%C3%ADs%20%C3%A9%20de%200%2C73.

22 Reforma Agrária – Pesquisa sobre a qualidade de vida, produção e renda dos Assentamentos da Reforma 
Agrária (INCRA, 2010).
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nessa atual conjuntura política, foram dizimados do ponto de vista fi nanceiro, 
difi cultando a garantia de condições. No entanto, seguimos fi rmes e fortes 
na luta, fazendo a alfabetização debaixo dos cajueiros ou em vários espaços 
onde é possível realizar, e claro, em parceria com universidades, professores 
e professoras comprometidos(as) com a luta no acesso à educação.

Outro cenário de acirramento da luta de classes no campo, se expressa no 
aumento dos confl itos por terra. Esse ano [2021] foi marcado principalmente 
por muitos confl itos não só por terra, mas por água, contra os agrotóxicos e o 
avanço da mineração. A disputa pelos bens da natureza está em xeque nesse 
momento, bem como os crimes ambientais, a criminalização dos povos origi-
nários, da companheirada que foi forte e brava na luta indo à Brasília – estão 
indo sempre – fazer a luta nos estados e a nível nacional.

A legalização de armas em massa e a questão da barbárie social (CHAR-
LOT, 2020), o fechamento das escolas públicas e a volta da fome, entre outros, 
são exemplos das demandas que temos enfrentado no campo.

Desse cenário, eu apresento alguns elementos, a partir da análise de 
conjuntura realizada ontem [5 de outubro de 2021] pelo companheiro João 
Pedro Stédile23, mas também com base no acúmulo que a gente vem cons-
truindo coletivamente.

A luta de classes no Brasil e a crise estrutural do capital

No Brasil, existem cerca de cinco mil famílias muito ricas24 que contro-
lam tudo, que mandam em tudo, 400 empresas controlam o Produto Interno 
Bruto (PIB) do país, os bancos e as terras. Dessas 400, 200 empresas são 
estrangeiras. Esses são alguns dados importantes para trazer como elemento 
para o debate. Importante destacar também que, 50 empresas controlam as 
atividades na agricultura, desde a produção das sementes, passando pela con-
centração da terra, até a produção e distribuição de agrotóxicos25. Todas essas 
atividades são marcadas pela burguesia industrial, que, há muito tempo conso-
lidou o poderio na agricultura brasileira construindo as oligarquias agrícolas.

Está muito bem claro para o movimento sobre a existência de uma crise 
do grande capital (IANNI, 2019), e de que ela é uma crise estrutural; não 
é mais uma crise cíclica, que vai e volta. A saída para uma crise estrutural 
não ocorre a curto nem a médio prazo, é a longo prazo. Para enfrentar essa 
crise, precisamos estar mais organizados, mais atentos à realidade para dar 
respostas e continuar a luta, afi nal, para a classe trabalhadora, essa crise não 

23 Economista e ativista social brasileiro nos movimentos sociais de luta no campo brasileiro.
24 Atlas social do Brasil de 2010 (Ipea). Disponível em: https://www.ipea.gov.br.
25 Revista Valor Econômico, ago. 2017.
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vai ser fácil. A crise é do capital, mas quem paga é a classe trabalhadora nas 
formas mais arbitrárias.

Ainda enfrentamos a pandemia de covid-19. Um dado importante sobre o 
enriquecimento da burguesia durante a pandemia é o de que, dos 45 bilionários 
que existiam, o número aumentou para 65, durante a pandemia26. Esse é o 
um por cento da população que está controlando toda essa riqueza. Insere-se, 
nesse quadro, os 480 bilhões de dólares em paraísos fi scais. A burguesia trai-
çoeira, rasteira, genocida, enriquece também investindo em paraísos fi scais. 
Um exemplo disso foi o do Ministro da Economia Paulo Guedes27. Esses 
escândalos não são novidades, eles fazem isso o tempo todo. Diante desta 
crise estrutural do capital, já se percebe que o capitalismo não consegue mais 
responder às necessidades do povo. Por exemplo, onde está “o agro é tech, o 
agro é pop, o agro é tudo”28? Qual a resposta que tem sido dada à crise criada 
por eles mesmos?

É possível perceber que o capital não possui solução viável para os 
problemas sociais que enfrentamos. O Brasil exporta 7,1 toneladas de carne 
bovina por dia29, mas convivemos com a população catando ossos para se 
alimentar30. Isso é indignante, isso é revoltante para nós. A gente precisa fi car 
atento, porque não dá para permanecer nesse cenário.

Um bilhão de pessoas passam fome no mundo, segundo o relatório The 
State of Food Security and Nutrition in the World (A situação da segurança 
alimentar e nutricional no mundo) da Organização das Nações Unidas (ONU). 
Veja, não é um governo de esquerda que está afi rmando isso. Durante a crise, 
o censo do Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística (IBGE) indicou que 
67 milhões de trabalhadores estavam desempregados e desalentados, ou seja, 
estão jogados na barbárie social, largados à sorte, na rua.

O que o capital valoriza é o lucro acima de tudo, não é um ser humano, 
não é a pessoa, é o lucro. Um exemplo disso pode ser visto na apropriação dos 
bens da natureza: a água hoje é uma fonte de lucro de 400%. Alguns camaradas 
que estudam melhor sobre isso poderiam nos ajudar a aprofundar em relação 
ao Ceará: quais são as empresas que estão se apropriando da água no Ceará: 
não somente a água do solo, mas também a do subsolo? Quem fi ca com essa 

26 Disponível em: https://wwwbrasildefato.com.br/2021/04/06/enquanto-fome-avanca-numero-de-bilionario-cresce-
-no-brasil-e-seu-patrimonio-dobra.

27 Disponível em: https://brasil.elpais.com/economia/2021-11-23/guedes-diz-que-investe-em-paraiso-fi scal-para-
-nao-pagar-imposto-sobre-heranca-nos-eua.html.

28 Disponível em: Trata-se de campanha publicitária da Rede Globo de Televisão que visa apoiar e difundir o 
agronegócio como solução econômica para o campo brasileiro.

29 Disponível em: https://www.cnnbrasil.com.br/business/brasil-exporta-71-mil-toneladas-de-carne-por-dia-no-
-inicio-de-2022/.

30 Disponível em: https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2021/07/16/fila-acougue-cuiaba-doa-
coes-ossos.htm.
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água? Quem está roubando essa água? Afi rmo ser um roubo! Essa água per-
tence ao povo, essa água pertence a todo mundo, não apenas a um por cento 
da sociedade. Outro dado que os companheiros do movimento apresentam31

é de que 16,7% da água já foi exportada pelo agronegócio. A água potável, 
a água doce, ela está perdendo exportações de frutas, de legumes, de carnes. 
Estamos perdendo. O agronegócio está exportando tudo isso para fora.

O capital não resolve mais o problema da sociedade, está exaurido. Isso 
é um assunto que precisamos repetir veementemente, apontando as contra-
dições do sistema, pois muita gente ainda acredita que o “agro é pop, agro é 
tech, agro é tudo”. Tudo onde? Para quem? Para qual bolso? Qual é o destino 
dos lucros do agronegócio? São essas as questões principais nesse assunto.

Outro aspecto relevante dessa crise é a crise do Estado burguês (BOGO, 
2018). Hoje, é possível perceber a falta de confi ança da população nas institui-
ções tradicionais burguesas. É forte isso, o capital não corresponde mais aos 
anseios das pessoas. Afi nal, o Estado é o local onde a burguesia encaminha 
suas demandas. Nós olhamos para o Judiciário, para o Congresso Nacional, 
para o Senado – claro que ainda há muitos companheiros comprometidos 
nessas instituições –, mas o predomínio de suas demandas é atender ao capital, 
aos interesses do capitalismo, do agronegócio, dos bancos, da bala, da bíblia e 
do boi. Somos minorias nessas instituições. Percebemos, inclusive, uma forte 
rejeição ao exercício do voto, por isso afi rmo sobre essa crise institucional 
como um tema a se debater em outros momentos.

Essa também é uma crise civilizatória com destaque para os falsos valo-
res. Cada um por si é uma máxima desses tempos que vivemos. Qual é a 
saída quando pensamos que o correto é cada um por si? Essa é a ideia desse 
um por cento da classe dominante de que nós não devemos ser solidários, 
não devemos fazer ações coletivas porque o correto é cada um cuidar de si; é 
assim que Deus quer? São ideais difundidos de modo arbitrário, assim como 
o egoísmo tem se enraizado muito mais nessa sociedade desigual.

Outra questão importante a se pensar é a do consumismo, cuja presença 
é muito forte nesse crescimento civilizatório. Quem, no contexto da pandemia 
da covid-19, realizou ações de solidariedade foi a classe trabalhadora, foram 
os movimentos sociais, os movimentos sindicais, os movimentos de bairros: 
o povo cuidando do povo. Não há esperança nessa burguesia suja, nojenta.

Precisamos ensejar uma mudança estrutural na sociedade. Aproveitar os 
debates que irão surgir no contexto eleitoral de 2022 para que se compreenda 
que apenas o processo eleitoral não resolve nossos problemas. Isso já está 
nítido, já superamos esse entendimento. Agora, precisamos urgentemente 

31 Estudos produzidos pelo Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terra são apresentados em cartilhas e 
textos produzidos pelos militantes do movimento.
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construir um programa estrutural de saída desse momento que faça uma tran-
sição para uma sociedade melhor e mais igualitária.

“Muitos estudos, pesquisas e relatos de muitos profi ssionais na área 
de saúde, afi rmam que se tivéssemos um governo preocupado com o povo 
e tomado providências antecipadas e cabíveis diante do quadro sanitário do 
país, poderia ter sido evitadas a morte de 60% das mais de seiscentas mil 
mortes ocorridas no Brasil” (STÉDILE, 2021), pela covid-19, mas não foram. 
Imaginem a quantidade de crianças que fi caram órfãs. É importante, portanto, 
registrar todo o nosso respeito, toda a nossa solidariedade às famílias que 
perderam seus entes queridos. Quem de nós não perdeu um colega ou um 
amigo? Isso é uma barbárie, é uma matança provocada (DRUMMOND, 2021).

Nessa luta de classes com essas perdas de direito, e durante o governo 
Bolsonaro, esse governo fascista, nós precisamos olhar para as experiências 
do passado: na Itália, Mussolini também contava com o apoio da sociedade, 
das instituições. Percebemos que Bolsonaro não está mais contando com 
tanto apoio da sociedade, a sua base, aqueles entre 16-20% de sua militância 
extremista ainda o segue, mas a massa da população já tem percebido qual 
o caráter desse governo. É preciso saber que não se trata de um neofascista, 
mas de um fascista.

Quando olhamos para nós mesmos, para nossa classe trabalhadora, iden-
tifi camos que ela ainda não foi para rua. Hoje, quando realizamos manifesta-
ções, ainda é a militância organizada que vai para rua. A classe trabalhadora em 
geral, das periferias urbanas e do campo, ainda não lotou as ruas. Precisamos 
dialogar melhor com essas pessoas, descobrir qual o método mais adequado 
para chegar até o povo. Nas bases trabalhistas, estão vários outros represen-
tantes contra o povo, mas que estão todos os dias, nesses espaços, são pessoas 
que estão fazendo um trabalho por baixo. A gente precisa ter esse cuidado 
na análise, pois a nossa classe trabalhadora ainda não se movimentou. Nós 
temos enfrentado a morte, a miséria, mas uma hora tudo isso explode porque 
não dá mais para suportar.

Outra questão que faz parte dos nossos desafi os é explicar para o povo o 
que está acontecendo, fazer uma análise de conjuntura a partir da realidade, 
indicando quais são as possíveis saídas. A disputa política precisa ser feita 
na sociedade, precisa voltar para as nossas bases, para o trabalho de base nas 
periferias, nas fábricas, nos assentamentos, voltar ao nosso acampamento e 
dizer: “Olha, nenhuma família mais sem-terra, nenhum trabalhador/a mais sem 
terra, sem trabalho”. Temos que fazer isso. É possível voltar a fazer isso, mas 
requer que a gente faça esse trabalho de “formiguinha” ou, como alguns com-
panheiros chamam, “aquele fogo de monturo”, que vai por baixo, que parece 
que não está pegando fogo, mas ele está se formando por baixo e, quando 
você nem pensou, já se tomou tudo. É isso que nós teremos que fazer agora.
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Considerações fi nais

Encerro este debate tratando dos frutos de nossa luta pela reforma agrária 
popular. Analisando nosso campo, precisamos sempre reafi rmar a importância 
da reforma agrária popular. Para isso, vou trazer alguns dados das ações de 
solidariedade que praticamos na nossa luta. Nossa base assentada e acampada, 
além de estar bem, de certa forma, porque tem terra, tem água e está produ-
zindo para se alimentar; está também cultivando ações de solidariedade. Já 
foram entregues mais de cinco mil toneladas de alimentos (mil caminhões 
cheios de alimentos), agroecológicos, sem exploração, sem veneno; são mais 
de um milhão de marmitas solidárias, produzidas com várias parcerias e distri-
buídas principalmente nos centros urbanos e nas periferias de muitas capitais 
e cidades desse país; cinco mil cestas básicas; cinquenta mil máscaras con-
feccionadas e doadas; mais dois mil agentes populares em saúde, formados e 
atuando junto ao povo e nos seus territórios. É disso que se trata quando eu 
menciono no início: o povo cuidando do povo.

O Sistema Único de Saúde (SUS) está sendo bastante sucateado em rela-
ção aos atendimentos, então o povo precisa também construir uma alternativa. 
Precisamos fortalecer o SUS, o bem público, mas também é o povo cuidando 
do povo. Nos propomos a plantar nos próximos 10 anos, cem milhões de 
árvores nos nossos assentamentos e acampamentos em parceiras com outros 
movimentos, organizações, com os municípios e onde for possível com o 
estado. Nós já começamos e, no Ceará, nós estamos avançando bastante.

Reafi rmo a urgência da reforma agrária, da defesa do território, da agroe-
cologia como essa matriz de produção que nós já demonstramos que funciona, 
de zelar e defender os bens da natureza, a água, a terra e a nossa biodiver-
sidade. Também afi rmar: nenhuma vida a menos. Destaco a campanha das 
mulheres contra o vírus e as violências, as nossas feiras populares. Já pos-
suímos também seis agroindústrias, que vão benefi ciar desde a produção de 
leite, mel, castanha de caju, produção de polpas, de mandioca, da carne de 
caprinos e ovinos. Lembrar da nossa rede de rádios populares e comunitárias, 
que fazem um trabalho muito bom nas comunidades, nos acampamentos e 
assentamentos, que também são um instrumento da classe trabalhadora.

Por último, destaco a urgência em fortalecer a campanha Fora Bolsonaro 
genocida, a luta por vacina para todos e por uma Educação do Campo.
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A ESCOLA DO CAMPO 
QUE QUEREMOS32

Joel Gomes do Nascimento

Introdução

É importante reconhecer o trabalho das escolas de ensino médio do 
campo que tem sido desenvolvido nestes últimos 10 anos juntamente ao 
Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra (MST) e 
à Secretaria de Educação do estado do Ceará, na perspectiva de construir 
uma proposta de educação que faça um contraponto ao modelo de educação 
hegemônico. É fundamental também reconhecer e agradecer ao coletivo das 
escolas do campo que me atribuiu a tarefa de representar as dez escolas neste 
I Seminário do GPOSSHE, motivo de muita alegria para mim, neste momento.

O objetivo desse texto é fazer um resgate mais político do processo 
de construção das escolas do campo, apresentando alguns fundamentos que 
orientam a nossa prática pedagógica. É um marco histórico de todo esse legado 
os debates realizados no âmbito dos mais de 35 anos do MST em todo o país, 
especifi camente nos 32 anos do MST Ceará. Esse processo do trabalho nas 
escolas do Ceará foi muito marcado pela organização coletiva das escolas dos 
assentamentos das comunidades, então, desde o início quando foi conquistado 
o direito a essas escolas, nós marcamos momentos de encontro para discussão 
sobre como dirigir o processo, realizando intercâmbio entre as escolas, na 
perspectiva de construir essa experiência coletivamente, ouvindo as famílias 
dos assentamentos. Foi um espaço para resgatar um debate que o Movimento 
iniciou nos anos 1980, ainda quando discutia que tipo de assentamento, que 
tipo de escola que a gente queria.

A construção das escolas do campo no Ceará

Nós realizamos um amplo debate para a construção das escolas de ensino 
médio nos assentamentos da reforma agrária no Ceará na perspectiva de cons-
truir uma organização do trabalho pedagógico que considerasse as dimensões 
consideradas necessárias pelas famílias e comunidades dos assentamentos. 
Inicialmente, o projeto teve início com cinco escolas, depois vieram as demais, 
um processo que já possui dez anos. Atualmente, o projeto atende dez escolas 

32 Palestra proferida no I Seminário do GPOSSHE, realizado entre os dias 4 e 6 de outubro de 2021 pela 
Universidade Estadual do Ceará.
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nas diversas regiões do Ceará. Há escolas no sertão, no litoral e na região 
metropolitana. Quando você junta essa diversidade de experiências, você vê 
o quanto é rico o trabalho que a gente tem desenvolvido.

Na elaboração do nosso projeto político pedagógico, destacamos algumas 
características fundamentais que são marcos de referência para elaboração do 
Projeto Político-Pedagógico (PPP): o marco referencial que traz a missão da 
escola, os seus objetivos, compreendendo a função social da escola; o marco 
situacional que é muito importante para o nosso PPP. Para alguns assenta-
mentos, foi o primeiro processo de sistematização voltado para as questões 
econômicas, sociais e culturais.

Do ponto de vista dos fundamentos, a gente conseguiu construir bem 
esses elementos que caracterizam essas escolas. Nós nos baseamos da pedago-
gia do oprimido de Paulo Freire, na pedagogia socialista que traz a dimensão 
do vínculo com o meio, da intervenção social com a auto-organização dos 
estudantes, do vínculo com os processos econômicos, características próprias 
das experiências desenvolvidas na educação socialista, especifi camente na 
União Soviética.

O processo de construção do PPP também partiu da sistematização do que 
se tinha estruturado nos assentamentos, então, esse seria o primeiro documento 
a legitimar esse processo. Consta no PPP das escolas, um levantamento da 
questão educacional, social, estrutural das comunidades, constituindo-se como 
um marco muito importante para nós e que, agora, nós estamos enfrentando 
o desafi o de atualizar porque há algumas mudanças nas comunidades que 
precisam ser atualizadas.

Outro marco fundamental é marco conceitual que consiste em explicitar, 
a partir de um ponto de vista teórico-fi losófi co, qual é o nosso entendimento 
sobre educação, escola, afi rmando uma escola e uma educação como um 
processo permanente de formação humana. Por fi m, a gente tem um marco 
operacional que detalha a organização do trabalho pedagógico da escola e, 
especialmente, a organização curricular.

Na perspectiva da missão, a gente considerou como algo essencial a 
ser colocado a promoção da formação humana da juventude, na perspectiva 
de um conhecimento histórico, social, político, econômico e ambiental que 
venha compreender a perspectiva crítico-participativa. Objetivamos que os 
estudantes se apropriassem do conhecimento historicamente acumulado pela 
humanidade, mas também, dos conhecimentos populares que são identifi cados 
nas comunidades de modo que esses conhecimentos viessem a contribuir com 
a transformação da realidade da juventude, tendo como referência o projeto 
de campo defendido pelo Movimento.

Quanto ao projeto de campo, destacamos a reforma agrária popular, o 
planeta ecologia, projeto da cooperação agrícola, o reconhecimento das escolas 
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pela comunidade como um centro de referência de formação dos educadores, 
dos educandos e de todos os sujeitos; a percepção da escola não apenas como 
um espaço de ensino e aprendizagem dos conteúdos formais, mas como um 
centro cultural que vai fortalecer a organização dos trabalhadores e da juven-
tude, proporcionando o desenvolvimento de experiências para divulgarmos 
a reforma agrária.

Nós identifi camos, no nosso PPP, alguns objetivos que norteiam a orga-
nização do trabalho pedagógico, visando ao aprofundamento da formação 
humana, na compreensão teórico-prática. O primeiro objetivo é o de divulgar 
uma ciência que permita aos estudantes compreender a formação, social, 
econômica, política e cultural, como dito anteriormente, compreender a rela-
ção do homem com a natureza, a relação da sociedade com a natureza, das 
diferentes dimensões da vida, olhando para o campesinato, para luta social, 
para as dimensões da formação humana.

Outro objetivo é implementar a formação para o trabalho por meio da 
participação nos processos produtivos, no campo experimental então, conside-
rando a importância de ter uma área de experimento nas escolas, compreensão 
que defendemos desde o início do projeto. Pensávamos, desde o começo, que a 
juventude precisava de um espaço para fazer experimentos agrícolas na própria 
escola. Os assentamentos permitiram a efetivação disso, cedendo uma área de 
dez hectares para que os estudantes pudessem fazer esse experimento e, hoje, 
todas as escolas possuem essa área específi ca. Esse espaço é vital para que a 
gente consiga construir diálogos sobre agricultura camponesa nos territórios.

Construir metodologias que permitam uma articulação entre a ciência 
e tecnologia, tendo a realidade concreta dos estudantes como ponto partida 
para o processo de apropriação do conhecimento é outro objetivo norteador 
do trabalho pedagógico. Para realizar as intervenções necessárias na reali-
dade, desenvolvemos a gestão da organicidade, a vivência da coletividade em 
todas as dimensões da formação humana, partindo a criticidade no sentido 
de Paulo Freire, com dialogicidade, o que consiste na análise e interpretação 
da realidade para construir soluções para os problemas reais da comunidade.

Esses objetivos se inserem numa perspectiva mais geral, político-or-
ganizativa e pedagógica, mas também existem os objetivos específi cos do 
ensino médio semelhantes aos de qualquer escola. Envolver a comunidade 
no processo pedagógico das escolas é também um objetivo muito importante, 
objetivo estabelecido já nas primeiras experiências desenvolvidas.

Nós possuímos as matrizes de formações e temos como referência o 
projeto de reforma agrária, que é, na verdade, o nosso grande referencial. Um 
projeto de reforma agrária popular norteia a nossa prática. Quando a gente 
identifi ca um problema na comunidade, no território, a nossa referência de 
solução desse problema é esse programa que o movimento vem debatendo há 
mais de 10 anos, o Programa agrário, o Programa da reforma agrária popular.
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A organização do nosso coletivo se pauta na gestão democrática, para 
efetivar isso, as escolas se propõem a organizar coletivos internos, mesmo 
considerando que há um vínculo com o sistema de educação do estado. Um 
dos obstáculos de efetivação de uma organicidade coletiva é a distância entre 
as escolas, o acesso à transporte público de qualidade, mesmo assim a gente 
tem construído esse processo democrático que permite organizar a escola 
por coletivos.

As turmas são, então, nucleadas. Os núcleos de base são constituídos 
com sete ou dez estudantes que escolhem coordenações, pessoas que assu-
mem o papel de liderança nas turmas. Depois, são escolhidas duas pessoas 
por turma para compor uma coordenação dos educandos da escola que, em 
outras escolas regulares, é chamado de Grêmio Estudantil. Como essa insti-
tuição tem uma perspectiva presidencialista, nós não trabalhamos nessa lógica 
porque ela acaba excluindo, centralizando decisões na diretoria, assim como 
não permite envolvimento e movimentação democrática de modo a envolver 
todos os sujeitos. A gente nucleia as turmas, então, e as discussões ocorrem 
independentemente de existir a coordenação da turma.

Constitui-se, assim, um espaço de discussão coletiva das turmas, cujos 
debates são, mais especifi camente, construídos pelos estudantes. O Colegiado 
de gestão é outro espaço importante, cuja formação está representada pelos 
educandos, educadores, funcionários, comunidade, para o qual o Conselho 
Escolar é a unidade executora. Há aqui um espaço de discussão forte nas 
escolas, por meio desse colegiado. A própria brigada do MST participa desse 
colegiado do assentamento; ele é um espaço importante que está ali com repre-
sentação de todos os sujeitos que compõem a escola do campo, permitindo 
essa gestão democrática como um elemento fundante da nossa organização 
do trabalho pedagógico.

Esse processo de organicidade não é só um processo para garantir a par-
ticipação das pessoas, mas ela possui um sentido pedagógico. Não é sufi ciente 
organizar e garantir participação, mas a ideia central é a de que a coletividade 
permita que as pessoas se formem, cada vez mais, enquanto seres humanos. 
Nesse sentido, lembro muito que uma frase do Pistrak na qual ele diz que 
a gente aprende a vida coletiva vivendo coletivamente. Esse é um grande 
marco que pode resumir o que é a nossa organicidade, o que signifi ca essa 
organização coletiva, essa participação democrática das escolas.

Os componentes curriculares da proposta pedagógica das escolas 
do campo e seus desdobramentos

É fundamental destacar a dimensão do trabalho como elemento impor-
tante na proposta das escolas do campo. Para que a gente possa avançar nessa 
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perspectiva, a gente construiu algumas estratégias pedagógicas importantes. 
Dentre elas, eu destaco os componentes integradores.

No início da discussão com as famílias sobre que escolas queríamos, a 
gente percebeu que não era possível a gente dar conta das dimensões da for-
mação humana, se a gente não criasse outras estratégias, outros instrumentos 
permitissem a vivência dessas dimensões e, para isso, a gente propôs, no 
início, alguns componentes integradores. Já naquele período, a gente propôs 
um componente que conseguisse efetivar esse diálogo entre a base comum 
do ensino médio defi nida pelas políticas educacionais nacionais e uma parte 
diversifi cada que tivesse foco na agroecologia, na cooperação agrícola, na 
organização coletiva, na memória, na pesquisa.

Essas discussões coincidiram com o debate que estávamos realizando 
com a SEDUC sobre o PPP. A SEDUC já estava desenvolvendo o projeto 
político pedagógico das escolas de tempo integral, então, existem algumas 
características, alguns elementos que dialogavam com a nossa identidade. 
Nós propomos, então, 3 grandes componentes: Práticas Sociais Comunitárias 
que vai focar muito mais na dimensão da cultura, da organização coletiva, 
para fortalecer a organicidade e desenvolver trabalhos na escola, bem como 
campanhas importantes para trabalhar com a comunidade. Esses componentes 
têm uma perspectiva mais prática, uma dimensão integradora e, ao mesmo 
tempo, uma dimensão interventiva. É isso que vai garantir a possibilidade 
de a escola intervir concretamente no dia a dia nas famílias. Essas práticas 
sociais comunitárias conseguem fazer esse diálogo.

Outro componente é a Pesquisa. Na pesquisa, a gente fez uma distribuição 
a partir de sua ementa, de modo que o educando consiga ter a dimensão da 
pesquisa como algo importante, olhando para a sua realidade, pesquisando, 
investigando os elementos contidos naquela realidade, mas, ao mesmo tempo, 
visávamos introduzir o conteúdo da iniciação científi ca propriamente dito, da 
forma que a gente consegue executar.

A dimensão da formação para a pesquisa é muito valorizada, pois, 
quando os estudantes chegam à Universidade e se deparam com a disciplina 
de pesquisa, eles já possuem algumas competências da iniciação científi ca, 
desenvolvidas na escola, por isso eles já conseguem se apropriar disso com 
mais facilidade. Os professores trabalham o conteúdo acerca do tipo de pes-
quisa, como uma pesquisa deve ser feita, o que é um artigo científi co ou uma 
monografi a, memorial etc.; assim os estudantes se desenvolvendo, aos pou-
cos, aprendendo o conteúdo de modo que, na terceira série do ensino médio, 
eles consigam apresentar uma espécie de Trabalho de Conclusão de Curso 
(TCC). O TCC não é algo muito regimentado pela ABNT, mas é algo que 
eles consigam produzir um trabalho no tempo dos três anos para conclusão 
do ensino médio na escola.
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Outra dimensão é a do Trabalho camponês com foco na agroecologia, 
na cooperação agrícola, nesse aspecto, a gente desenvolve o componente 
Organização do Trabalho e Técnicas Produtivas (OTTP) que é ministrada 
pelo educador da área das ciências agrárias que atua na escola. O agrônomo, 
um zootecnista, ou alguém que tenha essa formação técnica, mas que desen-
volve a função de educador. Muitas vezes, nós assumimos o desafi o de formar 
pedagogicamente esse profi ssional técnico selecionado para atuar nas nossas 
escolas. Felizmente, nós temos um coletivo de educadores de OTTP muito 
bom que já assume essa postura de não ser um tecnicista, mas que desenvolve 
o conhecimento técnico articulado à atividade humana necessária.

No âmbito da formação dos professores técnicos, construímos, inclusive, 
um entendimento contra-hegemônico sobre as relações de trabalho estabele-
cidas no capitalismo que são desumanas e buscamos construir outras formas 
mais humanas de trabalho. Para isso, a gente desenvolve uma metodologia 
importante: o inventário da realidade. É preciso esclarecer sobre o inventário 
da realidade de que ele não se trata de trazer a realidade dos estudantes para 
dentro da escola e fazer uma espécie de pesquisa, um levantamento geral 
das comunidades. Não. Esse inventário é construído pelos educandos e pelas 
educandas, educadores e comunidade. A gente faz uma grande assembleia 
nas comunidades para atualizá-los.

O inventário traz as diversas dimensões da comunidade. A dimensão 
ambiental trata do levantamento da fl ora e da fauna da região. Apresenta os 
problemas sociais reais que estão perceptíveis na comunidade. Trata-se de um 
desafi o organizativo. A gente faz realmente o inventário de toda a comunidade 
e, a partir desse inventário, estabelecemos a referência, a matéria-prima do 
coletivo de educadores para estruturar o seu planejamento. Com base nisso, 
eles vão escolher os elementos daquela realidade – que foi estruturada, diag-
nosticada – que são importantes para trazer para dentro da escola e fazer um 
diálogo com os componentes curriculares.

Há também os tempos educativos que permitem aos nossos estudantes 
vivenciarem as dimensões que foram coloquei anteriormente. Desenvolvemos 
semanalmente o tempo Mística. Na assembleia, os próprios educandos coor-
denam a Mística, um momento de expressão artística, cultural que apresenta 
a resistência da nossa luta, é um espaço no qual a gente se fortalece como 
sujeitos camponeses.

Realizamos também o tempo Cultura e Esporte que é vinculado às dis-
ciplinas de artes e de educação física, e a própria Prática Social. Temos o 
tempo Ofi cina, no qual os alunos vão desenvolver ofi cinas de acordo com a 
realidade de cada turma; o tempo Seminário que é feito mensalmente a partir 
das temáticas que a gente escolhe para ser desenvolvido. Executamos um leque 
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de tempos educativos e, em cada escola se realiza mais um, de acordo com a 
realidade de cada uma que são oferecidos no cotidiano da escola.

A partir do inventário da realidade, inspirado nas experiências da União 
Soviética, realizamos o planejamento por complexo de estudo que a gente 
está desenvolvendo há algum tempo. No começo da construção das escolas, a 
gente não desenvolveu porque ainda estavam se consolidando algumas outras 
experiências no Brasil, especialmente na região sul. Encaminhamos, junto ao 
setor educação a possibilidade de fazer alguns experimentos e, hoje, as escolas 
do campo estão se apropriando dessa experiência que é muito interessante 
porque permite juntar, no planejamento, as dimensões importantes do trabalho 
pedagógico, como a dimensão do trabalho, da base científi ca, das artes com 
os métodos específi cos de ensino.

Esse planejamento é chamado de complexo porque demanda uma com-
plexidade de elementos que estruturam esse planejamento, ação que demanda 
trabalho coletivo. Não é simplesmente um professor pensar apenas a sua 
disciplina isolada, mas a gente pensar em uma estrutura de planejamento que 
envolva todas os componentes curriculares, que envolva todos os sujeitos, 
inclusive os próprios educandos que podem ajudar. O complexo de estudo 
é muito importante e a gente está avançando nesse planejamento, embora, 
agora, a partir do ano que vem [2022], com a implementação da BNCC, a 
gente vá enfrentar grandes desafi os, mas não podemos perder nossa identidade 
desenvolvida nos últimos anos.

Outro elemento importante que eu gostaria de fazer menção trata da 
formação dos nossos educadores e educadoras. Para nós, esse elemento aqui 
é muito importante porque tudo o que expus até aqui se materializam nas prá-
ticas pedagógicas. A organização do trabalho pedagógico exige que tenhamos 
um coletivo que consiga conceber os desafi os de aplicação de cada um dos 
elementos apresentados aqui.

Nesse sentido, a estruturação de coletivos permanentes é um grande 
desafi o porque, infelizmente, nas escolas há um número muito pequeno de 
docentes efetivos do estado, ou seja, que possuem estabilidade no cargo. Por 
esse motivo, ocorre um rodízio muito grande de professores nas escolas. Se 
fi zéssemos um levantamento do número de professores do início do projeto, 
2011-2012, perceberíamos que são poucos os professores que conseguiram 
permanecer até o presente momento. Isso ocorre muito em função da imper-
manência das pessoas que iniciam, às vezes, em determinado município e, em 
seguida, são convidadas a assumir uma função na Secretaria ou, ainda, por 
meio do pedido de desligamento realizado pela gestão. Estar no Movimento 
social também, infelizmente, não garante a permanência do professor, pois 
ele precisa cumprir com as funções docentes que lhe são atribuídas. Essa 
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rotatividade de professores difi culta um avanço maior na organização do 
trabalho pedagógico.

É importante citar algumas conquistas que a gente conseguiu desenvolver 
ao longo dos dez anos das escolas de ensino médio do campo. Uma delas é 
os encontros formativos que a gente consegue manter são muito importantes. 
Nós realizamos uma semana pedagógica anual com as dez escolas num espaço 
próprio, apesar de que, nos últimos anos, precisamos realizar virtualmente, em 
função da pandemia de covid-19, mas é sempre um momento extraordinário do 
ponto de vista formativo. Essa semana pedagógica conta com a participação 
de educandos das escolas, de funcionários, dos educadores e dos gestores. 
Além do momento de formação, há a análise da conjuntura educacional, bem 
como a realização de ofi cinas, de socialização e de compartilhamento das 
experiências que são desenvolvidas

Ainda participamos dos encontros de educadores da reforma agrária, 
EERA, que acontece no meio do ano para contemplar as férias escolares. 
Nesse encontro, agregam-se as diversas modalidades, não apenas ensino 
médio, mas vai da educação infantil até o ensino médio, passando pela Edu-
cação de Jovens e Adultos (EJA), inclusive, ensino superior. É um espaço 
importante para o intercâmbio de experiências. Além disso, nós procuramos 
realizar essa formação continuada no dia a dia das escolas, como ocorre com 
os encontros de polo, nos quais trabalhamos com grupos menores.

Nos encontros de polo, procuramos reunir escolas de uma mesma região. 
As da região do litoral, com suas características de território; as do sertão 
central, bem como as da região metropolitana. Nós pretendemos que esse 
planejamento possa considerar as especifi cidades desses territórios, mesmo 
que existam princípios gerais, como os que explicitei antes, cada território 
precisa ser considerado nas especifi cidades, no momento de pensar a formação 
dos educadores e a organização do trabalho pedagógico.

Considerações fi nais

Para fi nalizar, é importante destacar que, além dos estudos que a gente 
desenvolve, das orientações de estudos coletivos na própria escola, nós cons-
truímos um espaço estadual, a coordenação, o coletivo das coordenações das 
escolas do campo, que possuem representação do Movimento Sem Terra, das 
comunidades, dos estudantes e dos educadores. Esse é um momento muito 
importante de construção de diálogo, de debate, de defi nição de linhas gerais 
para escolas. Depois, a gente vai para as escolas detalhar, conversar, dialogar 
como é possível executar o planejado.

Nosso coletivo de educadores também passou por um processo infor-
mativo sobre a grande conquista que foi, no nosso país, o Programa Nacional 
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de Educação na Reforma Agrária (PRONERA) que possui mais de 20 anos 
e que está sendo deixado de lado. O PRONERA foi um instrumento impor-
tante de formação de educadores e educadoras para construir essa educação 
emancipadora que é a educação do campo, a educação na perspectiva da 
emancipação humana.

Concluo parafraseando Paulo Freire, nosso querido educador que fez 
100 anos mês passado [agosto de 2021], e que, se estivesse vivo, estaria aqui 
no nosso meio nos apoiando. Inclusive, o nosso querido Brandão fala que 
nossas experiências de educação do campo, no Brasil, são a continuidade do 
processo que Paulo Freire tanto defendeu, uma educação emancipadora. Nós 
damos continuidade ao legado desse grande homem que dizia que não é pos-
sível refazer este país, democratizá-lo, humanizá-lo, torná-lo sério com ado-
lescentes brincando de matar gente, ofendendo a vida, destruindo os sonhos, 
inviabilizando o amor. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, 
sem ela, tampouco, a sociedade muda.
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CONCEPÇÕES DE CIÊNCIA E 
EDUCAÇÃO DOS SUJEITOS DA ESCOLA 
DE EDUCAÇÃO DO CAMPO FILHA DA 

LUTA PATATIVA DO ASSARÉ NO CEARÁ

Milena Aires de Ávila

Introdução

O debate sobre o papel e a importância da ciência na sociedade ganhou 
mais destaque no último período devido à pandemia da covid-19. Isto, pois, 
houve um embate entre os que defendiam medidas científi cas comprovadas 
de prevenção, como o uso de máscaras e o isolamento social, e aqueles que 
defendiam uma estratégia baseada na “imunidade de rebanho” e no uso pre-
coce de medicamentos não comprovamos cientifi camente para o tratamento 
desta doença, como a cloroquina e a ivermectina.

Este debate, apesar de ter emergido na pandemia de maneira mais evi-
denciada devido ao caráter político que tomou, não é recente na sociedade, já 
que são diversos os autores tratam sobre a ciência, seu método e seu papel na 
sociedade. Nosso trabalho tem como subsídio o materialismo histórico-dialé-
tico de Marx, e é fundamentado neste que compreendemos estas categorias. 
Por isso nos utilizaremos de autores que deram continuidade ao seu trabalho.

A relação entre os complexos da ciência e da educação ocorrem intrinse-
camente tendo em vista que a escola se trata do principal espaço de transmis-
são e reprodução de conhecimentos científi cos, assim como saberes e valores 
que conformam o gênero humano. Consideramos essencial a compreensão 
destes complexos para uma interpretação da realidade em sua totalidade, que 
buscamos fazer nesta perspectiva que adotamos, pois, mesmo a escola sendo 
um espaço de reprodução da ideologia dominante, ao mesmo tempo é um 
local de aprendizado e de socialização do conhecimento onde a luta de classes 
acontece. Isso confi rma que a escola tem potencial transformador social, sendo 
esse fato reconhecido inclusive pela própria burguesia, já que não é à toa o 
oferecimento de uma escolarização de má qualidade, acarretando no fracasso 
escolar em massa. Isso ocorre para impossibilitar que os trabalhadores tenham 
“acesso aos conhecimentos e aos saberes que poderiam formar uma massa 
de trabalhadores críticos e potenciais revolucionários” (PORTO, 2015, p. 9).

Entendendo a importância da ciência e da educação para a sociedade, 
como estas se ligam na história da educação no Brasil? Saviani (2019, p. 65) 



E
di

to
ra

 C
R

V
 - 

Pr
oi

bi
da

 a
 im

pr
es

sã
o 

e/
ou

 c
om

er
ci

al
iz

aç
ão

 

126

afi rma que o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova de 1932 pautou 
nacionalmente a construção de uma “educação brasileira, [que] buscou anco-
rar-se em bases científi cas, elegendo a ciência como a grande aspiração de 
uma concepção pedagógica que pudesse orientar a reconstrução social do 
país pela reconstrução educacional”. Neste sentido, problematizamos: Isso se 
refl ete na atualidade? Um outro estudo poderia se deter a uma análise deste 
tipo numa escola regular do ensino básico, mas em nosso estudo temos como 
lócus uma escola de ensino médio localizada em uma área de assentamento 
da reforma agrária e que se fundamenta na concepção de educação do campo.

Partimos para uma análise desses complexos a partir da educação do 
campo, pois esta é uma prática social que utiliza do materialismo históri-
co-dialético como fundamento para suas práticas pedagógicas. Atualmente, 
segundo a Governo do Estado do Ceará (2021) das 88 escolas localizadas no 
meio rural, 8 são escolas do campo que desenvolvem

[...] uma proposta pedagógica, no âmbito da organização curricular, identi-
fi cada com o contexto da realidade socioeconômica e cultural em que está 
inserida e sintonizada com as aspirações das populações que ali habitam, 
buscando refl etir a identidade e cultura camponesas. As ações desenvolvi-
das por essas escolas ocorrem em permanente diálogo com seus gestores, 
professores, servidores e com o setor de Educação do MST (GOVERNO 
DO ESTADO DO CEARÁ, 2021).

Portanto, a educação do campo se destaca como uma categoria contra-he-
gemônica de educação e que se apropria das questões que dizem respeito aos 
trabalhadores do campo, os pondo como sujeitos de sua história. Tem como 
subsídio a Pedagogia Socialista, a Pedagogia do Oprimido e a Pedagogia do 
Movimento, assim como também o trabalho como princípio educativo, a 
educação omnilateral e politécnica. Ponderando sobre estas características 
consideramos fundamental o conhecimento destas escolas em sua concretude, 
e para isso adotamos como lócus de um estudo de caso a Escola do Campo 
Filha da Luta Patativa do Assaré.

Como principal objetivo deste trabalho buscaremos identifi car as con-
cepções de educadores e educandos sobre o signifi cado de ciência e educação, 
a partir de entrevistas e questionários, em triangulação com as concepções 
adotadas sobre estas temáticas pelo Projeto Político-Pedagógico (PPP) da 
escola. Para cumprir com este objetivo estruturamos este capítulo da seguinte 
forma: a) Em primeiro momento, apresentando as principais características 
da educação do campo; b) Em segundo momento, apresentando o lócus de 
realização desta pesquisa que foi a Escola de Educação do Campo Filha 
da Luta Patativa do Assaré; c) Em terceiro momento, apresentando nossas 
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fundamentações para a metodologia adotada, que foi o estudo de caso; d) Em 
quarto momento, analisando as concepções de educação do campo, ciên-
cia e educação da escola, a partir do Projeto Político Pedagógico da escola; 
e) Em quinto momento, apresentando as discussões levantadas pelas respostas 
dos educadores e educandos; f) Por último, as considerações fi nais sobre o 
debate levantado.

Apresentando a educação do campo

A educação do campo trata-se de uma prática social própria de seu tempo 
histórico, portanto só pode ser compreendida a partir do seu contexto de 
surgimento, e para isso é necessário entender como funciona a sociedade 
brasileira – suas questões econômicas, sociais, políticas, ambientais, cultu-
rais etc. – e a dinâmica específi ca que envolve os sujeitos do campo. Assim, 
justamente por estas questões estarem em constante mudança é que não se 
pode fi xar o conceito de educação do campo, pois fazer isso seria matar a 
ideia de movimento da realidade. No entanto, este conceito apesar de não ser 
fi xo, também não é aleatório, afi nal não pode ser produzido por qualquer um 
(seja grupo, governo ou organização social), dado que sua matriz tem raiz na 
sua materialidade de origem e no movimento histórico da realidade a que se 
refere, assim esta exige ser trabalhada na tríade: campo – política pública – 
educação (CALDART, 2008).

Não é por acaso que o campo vem em primeiro na tríade, pois é dele que 
surge a educação do campo, afi nal, de acordo com Fernandes (2006, p. 2), “as 
relações sociais não se desenvolvem no vácuo, mas sim nos territórios e são 
construídas para transformar os territórios”, portanto o campo se constitui a 
partir de sua dinâmica histórica das lutas sociais seja pela terra, pelo trabalho, 
pela educação etc. Logo não se trata de um campo fi ctício ou idealizado, mas 
sim do campo real, concreto, onde existem contradições de classe, raça, gênero 
e onde atuam movimentos sociais.

Verdéiro e Brotto (2011) relatam que no último período a educação do 
campo tem sido colocada em pauta no contexto do debate educacional brasi-
leiro pela força e organização dos Movimentos Sociais Populares do Campo, 
dando visibilidade aos sujeitos do campo, que organizados e articulados nes-
ses movimentos se tornam sujeitos históricos e por isso estão em cinesia, se 
constituindo como sujeitos coletivos.

Exatamente por nascer da luta por direitos coletivos não se pode dei-
xar de lado que a educação do campo deve ser tratada como uma política 
pública, porém não qualquer política pública, afi nal deve se considerar a 
forma, o conteúdo e os sujeitos envolvidos, e que nesses aspectos há uma 
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disputa pela concepção de educação, projeto de campo e protagonismo do 
sujeito camponês, pois ao mesmo tempo em que a existência da educação 
do campo apresenta elementos alinhados aos interesses dos trabalhadores do 
campo, também existem elementos que convergem para os interesses do capi-
tal. Isso, porque afi nal, o atual modo de produção requer que a juventude da 
atualidade se prepare e se qualifi que para o mercado de trabalho, se tornando 
assim os “cidadãos-trabalhadores” do futuro (JESUS; ROSA; BEZERRA, 
2014, p. 204).

Enquanto a educação como política pública não é contemplada pelo 
modelo de desenvolvimento do agronegócio, esta é essencial para os traba-
lhadores do campo. Isto, pois, possibilita a promoção das condições políticas 
para o seu desenvolvimento enquanto classi-para-si. É portanto, a partir desta 
necessidade, de um projeto de sociedade que não caminhe para um simples 
processo de inclusão desses sujeitos excluídos, mas sim para a construção 
de uma nova estrutura social, construída por novos homens e mulheres, que 
surge a educação do campo (MARTINS, 2008).

E a escola do campo como principal materialização da educação do 
campo, e com isso desta nova sociedade liberta dos valores do capital, é um 
espaço essencial para a construção de conhecimento científi co e popular, assim 
como promover sua propagação, fundamentando os valores das e dos traba-
lhadores do campo. Por isso, vale destacarmos na sequência uma apresentação 
e caracterização da escola do campo onde realizamos este estudo de caso33.

Lócus: Escola do Campo Filha da Luta Patativa do Assaré

Trata-se de uma escola do campo localizada no Assentamento Santana 
da Cal, no distrito de Bonito, município de Canindé, e que nasceu da luta pela 
terra neste território. Essa luta data de muitos anos antes do surgimento da 
escola, mais especifi camente no ano de 1971, quando os camponeses atra-
vés de organizações populares como a Comissão Pastoral da Terra (CPT), o 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR) e o Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra (MST), decidem se libertar das correntes opressoras e parti-
cipam da primeira ocupação de terra. A partir daí, diversas outras ocupações 
foram surgindo e atualmente existem cerca de 73 assentamentos no município 
(PPP, 2018).

Nesse sentido, os camponeses organizados no MST, na perspectiva de 
que a educação do campo é um direito que deve ser garantido pelo Estado, se 
unifi caram na reivindicação da construção de escolas de ensino médio para 

33 Destacamos que este ocorreu no ano de 2019, a partir de uma pesquisa de conclusão de curso de título: 
“Ciência e biologia na educação do campo no Ceará: o enfoque no método e na metodologia”.
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áreas de assentamentos, a fi m de proporcionar a permanência dos jovens no 
campo, pois além da garantia da terra era necessária uma educação voltada 
para a realidade do campo. A Escola do Campo Filha da Luta Patativa do 
Assaré, portanto, é uma dentre as escolas conquistadas no estado do Ceará.

Logo, por ser uma escola nascida das lutas dos camponeses e ter como 
sua principal base teórica a proposta pedagógica da educação do campo, é 
uma escola cujo método e metodologia utilizadas tendem a se diferenciar 
das escolas regulares comuns de ensino médio. Por isso, é fundamental um 
profundo entendimento destes para que se entenda a escola, seu funciona-
mento, sua especifi cidade, seu método e metodologia. Assim, como também 
é necessário o conhecimento sobre a história do território em que a escola se 
situa e das comunidades que são atendidas.

[...] em 2019, a Escola Patativa do Assaré atendia jovens educandos/as 
de 58 localidades/distritos, entre esses os distritos de Bonito e Caiçara. 
Dentre as demais localidades atendidas pela escola, destaco também os 
assentamentos Fé na Luta, São Paulo, Terra Livre e o próprio Assenta-
mento Santana da Cal (onde está situada a escola), que são organizados 
pelo MST (SOUSA, 2020, p. 44).

É importante destacar que por se tratar de uma escola que têm uma 
relação intrínseca com o MST, ela tem um método e uma metodologia muito 
próximos à do próprio movimento. Existe inclusive uma ligação muito forte 
entre as escolas do campo e o setor de educação do MST, o que é muito 
importante para uma certa coesão e articulação conjunta entre as escolas do 
campo do estado do Ceará.

Adianto algumas características da metodologia da escola, que justifi cam 
o enfoque nesta. A escola, assim como as demais escolas do campo no Ceará, 
produzem, a partir da investigação da realidade local, um inventário da reali-
dade34, que se trata de uma importante ferramenta de levantamento e registro 
organizado de aspectos físicos, culturais, sociais, econômicos, etc. Portanto 
serve como guia metodológico das atividades escolares, e isso pode infl uen-
ciar na contextualização e articulação do conhecimento científi co com as 
necessidades da comunidade. Também existem os componentes curriculares 
integradores: Projetos, estudos e pesquisas (PEP), Organização do trabalho e 
técnicas produtivas (OTTP) e Práticas sociais e comunitárias (PSC), que tam-
bém podem proporcionar esta articulação entre teoria e prática, conhecimento 
científi co e saberes populares. Outras estratégias pedagógicas que também 
podem vir ser importantes para uma concepção de ciência e educação são o 

34 Se tiver um capitulo específi co sobre esse tema no livro (possível artigo da Marcília), comentar aqui para 
indicar ao leitor.
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campo experimental, que consiste no espaço da escola em que os estudantes 
terão práticas relacionadas à agricultura, pecuária ou até mesmo piscicul-
tura a depender da realidade local, como também a diversidade de tempos 
educativos e a organicidade que materializam as demandas organizativas 
da escola no calendário escolar. Mais a frente traremos a partir das falas dos 
educadores nas entrevistas, exemplos de como essas estratégias pedagógicas 
acontecem no chão da escola.

Na sequência deste capítulo nos detemos a explicitar a metodologia 
utilizada na pesquisa empírica realizada, a qual como já referido foi um 
estudo de caso.

Estudo de caso

A escolha por este tipo de estudo ocorreu devido a este possuir uma 
plasticidade que o permite ser utilizado de diferentes formas em conjunto 
com uma possibilidade diversa de métodos, contudo como já explicitamos 
nosso método se âncora do materialismo histórico-dialético de Marx. Para 
constituição do estudo de caso, nos baseamos em Sarmento (2011, p. 1), que 
afi rma que o estudo de caso permanece “poderosamente presente na base de 
alguns dos mais importantes contributos para o estudo das escolas e demais 
organizações sociais”. De fato, concebemos este tipo de estudo de acordo 
com a defi nição feita por Yin (1994 apud SARMENTO, 2011, p. 1) quando 
o descreve como “uma investigação empírica que investiga um fenômeno 
contemporâneo dentro do seu contexto real de vida, especialmente quando as 
fronteiras entre o fenômeno e o contexto não são absolutamente evidentes”.

Logo, buscamos realizar um estudo de caso que se qualifi cou como um 
“estudo de defi nição espacial”, que incide “em indivíduos, papéis sociais, 
pequenos grupos, organizações, comunidades ou ‘contextos’ ou em nações”. 
Diante disso, esta a pesquisa buscou compreender sobre as concepções de 
educação e ciência para os sujeitos (educadores e educandos), que se concre-
tizam em um contexto específi co (a escola do campo Filha da Luta Patativa 
do Assaré).

Este estudo de caso também se caracteriza por realizar mais de uma 
técnica para coleta de dados. Gil (2008, p. 140) subsidia a importância desta 
afi rmação no seguinte trecho:

Isso [uso de mais de uma técnica de coleta de dados] constitui um princípio 
básico que não pode ser descartado. Obter dados mediante procedimentos 
diversos é fundamental para garantir a qualidade dos resultados obtidos, 
[que] no estudo de caso devem ser provenientes da convergência ou da 
divergência das observações obtidas de diferentes procedimentos.
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O autor (2008, p. 141, grifos do autor) considera que este é o tipo de 
estudo em que o delineamento é o mais completo de todos, “pois vale-se tanto 
de dados de gente quanto dados de papel”. E por isso, as técnicas de coletas 
de dados podem ser das mais variadas. Em nosso caso nos utilizamos desde 
a análise de um documento norteador, que foi o PPP da escola, à entrevistas 
com 19 educadores (incluindo gestores da escola) e um questionário com 
educandos (ao todo foram 57 educandos que responderam o questionário, 
dentre estes foram 23 do 1º ano, 13 do 2º ano e 21 da 3º ano).

Relações entre a educação do campo, ciência e educação

Para subsidiar as conexões entre estas categorias, recorremos em primeiro 
momento ao Projeto Político Pedagógico da escola, que nos apresenta de forma 
explicita em seu referencial teórico as concepções de educação do campo, 
educação e ciência, e como estas devem articular as atividades realizadas no 
âmbito da escola.

Portanto, em sua justifi cava, o PPP apresenta como um de seus objeti-
vos a promoção de “uma educação diferenciada do currículo tradicional das 
demais escolas de ensino médio existentes nas áreas urbanas”, e por isso a 
proposta curricular da educação do campo deve incluir componentes que 
estejam orientados “para a formação social, ambiental e técnica, de forma a 
contribuir para o crescimento dos educandos(as) em todas as dimensões do 
ser humano” (PROJETO..., 2018, p. 13).

O seguinte trecho do PPP da escola revela sobre a realidade educacional 
das comunidades atendidas:

Em pesquisa realizada em 2017 pela comunidade escolar no território em 
que a escola está inserida, verifi camos que em relação à educação, encon-
tramos uma realidade com 16% dos entrevistados analfabetos, sendo a 
população de jovens e adultos a grande maioria, esses dados demonstram 
que ainda existem muitas pessoas sem escolaridade no nosso território, 
sendo um potencial para a formação de turmas da EJA (PROJETO..., 
2018, p. 13).

A partir das informações obtidas sobre a realidade (que ocorrem a partir 
da construção do inventário da realidade), a escola se desafi a a implementar 
“uma nova prática pedagógica” que possibilite que os sujeitos sejam capazes 
de “enxergar as contradições existentes no modelo educacional vigente e a 
partir desse entendimento compreender e desenvolver criticidade para reco-
nhecer o que lhe é benéfi co e o que só aumenta a disparidade entre as classes 
sociais” (PROJETO..., 2018, p. 13).
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Neste sentido, a concepção de educação adotada pela escola se propõe 
a ser transformadora dos homens e mulheres, tornando a sociedade do futuro 
“mais justa e consciente em todos os aspectos que compõem o ser humano”. 
Isto ocorre, pois acredita-se que a educação possui um papel essencial para 
o desenvolvimento humano, e este só se realiza ao integrar as “dimensões da 
vida: a cultura, a arte, a tecnologia, as ciências, a produção, a saúde, as relações 
humanas” (PROJETO..., 2018, p. 14). Percebe-se com isso a incorporação de 
uma educação omnilateral na concepção de educação da escola.

Em seu PPP, a escola se descreve como

[...] uma escola cuja referência é a realidade onde está inserida, fl exível 
para adequar-se aos vários contextos do campo e acolhedora dos diver-
sos sujeitos. Onde o conhecimento científi co sistematizado dialoga com 
os saberes, a cultura, o trabalho e as lutas camponesas, partindo de sua 
concretude e ampliando as possibilidades de compreender e transformar a 
realidade, a partir da articulação da teoria com a prática, através da apro-
priação e da produção do conhecimento ancorado na refl exão das vivências 
dos sujeitos nos diferentes processos sociais formadores, o que deve ser 
feito respeitando a especifi cidade destas vivências e destes aprendizados, 
em cada fase da vida (PROJETO..., 2018, p. 24).

As afi rmações postas na citação anterior evidenciam a presença de deba-
tes que se relacionam a educação politécnica e ao trabalho como princípio 
educativo, visto que se baseia a partir da contradição de desenvolver as forças 
produtivas ainda dentro das relações capitalistas ao mesmo tempo em que 
também germina “a luta consciente da necessidade de romper com os limites 
intrínsecos e insanáveis destas mesmas relações” (FRIGOTTO, 2012, p. 277).

A ciência nesta perspectiva adotada, deve se tornar um instrumento da 
classe trabalhadora. Parte-se da compreensão de que a realidade é demasia-
damente complexa, e por isso não pode “ser apreendida nos limites do conhe-
cimento fragmentado nas disciplinas da ciência moderna”, por esta razão é 
necessária a construção de “estratégias pedagógicas que possibilitem o diálogo 
interdisciplinar, articulando os conhecimentos escolares dos diversos campos 
da ciência com a vida camponesa, sua cultura, seu trabalho e seus saberes” 
(PROJETO..., 2018, p. 30).

Há um destaque para a construção de uma educação tecnológica básica, 
onde seja viável a compreensão do “signifi cado das ciências e sua contribuição 
para a vida real, das letras e das artes”, assim como também o aprofunda-
mento “teórico-prático das ciências, que permita aos educandos entender a 
formação social, econômica, política e cultural da sociedade, da natureza, e 
das diferentes dimensões da vida humana, assim como da luta social”.
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Nesse sentido, as concepções presentes no PPP da escola sobre educação 
e ciência apontam para o desenvolvimento de “metodologias que permitam 
uma articulação real entre ciência, tecnologia e técnica, tendo a realidade 
como objeto da construção do conhecimento e da intervenção social feita pela 
juventude”. Com isso, a formação que a escola busca proporcionar aos jovens 
deve ser geral, sólida e ampla, considerando os princípios já destacados como 
a educação omnilateral, politécnica e o trabalho como princípio educativo, 
ao mesmo tempo em que por se tratar de uma escola do campo, que adota a 
educação do campo, também considera as subjetividades e particularidades 
essenciais para o desenvolvimento dos sujeitos deste território (PROJETO..., 
2018, p. 43).

As concepções de educadores e educandos

Diante de todas as questões já trabalhadas e discutidas até o momento, 
há necessidade de uma análise de como os sujeitos da escola (educadores e 
educandos) em sua totalidade compreendem as categorias ciência, método, 
metodologia, conhecimento, educação e educação do campo para concre-
tizar esse estudo a partir do método escolhido, que foi o método materia-
lista histórico-dialético.

Para tanto, serão utilizadas nesta análise tanto as entrevistas realizadas, 
em que os educadores entrevistados são questionados sobre quais eram as 
suas concepções das categorias ditas acima, como também as respostas dos 
educandos sobre o que eles acreditam ser ciência ao questionário online. Esta 
análise se revela importante na medida em que questiona aos sujeitos envolvi-
dos na dinâmica escolar, se estes possuem uma concepção de ciência de acordo 
com método da ciência moderna, considerando-o como único caminho para 
construção do conhecimento, ou ao contrário, se não acreditam na importância 
da ciência e portanto tratam que a educação deve apenas reproduzir de forma 
mecânica os saberes locais, sem uma análise científi ca destes.

Para isso é importante retomar qual o método escolhido pela escola, 
que, conforme os dados levantados na pesquisa, é o materialismo históri-
co-dialético, onde princípios como o de totalidade, dialética e práxis devem 
estar presentes. Tendo isso em vista, inicia-se a análise e interpretação, com 
a compreensão do signifi cado de ciência a partir dos entrevistados.

As respostas foram se apresentando das seguintes formas: “ciência é o 
estudo aprofundado de determinado conhecimento”, ainda, “ciência é pes-
quisa, é fundamentação”, ou “ciência é uma forma de verifi cação do conheci-
mento”, essas foram as formas que grande parte dos entrevistados usaram para 
defi nir sua concepção de ciência, onde dentre essas respostas se destacaram 
por estabelecer o papel da escola diante da ciência:
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Bom, a ciência para nós é considerado algo fundamental, porque repre-
senta o conhecimento construído pela humanidade e necessário às novas 
gerações, que devem se apropriarem dela. Ela [a ciência] se diferencia do 
senso comum. Apesar de ter a sua importância o senso comum apresenta 
vários problemas, porque não tem cientifi cidade, então logo é complicado 
nos pautarmos pelo senso comum, visto que a escola é o espaço privile-
giado pra o conhecimento científi co, o conhecimento escolar (DIRETOR 
DA ESCOLA, 2019).

Eu acho que temos, principalmente aqui na escola do campo, como usar 
a ciência para descobrir outros mecanismos para sobreviver no semiá-
rido, para produzir e reproduzir nossa existência (COORDENADORA 
PEDAGÓGICA, 2019).

Logo, se evidencia essa relação intrínseca entre a ciência e o conheci-
mento. Ressaltamos a importância de que os próprios sujeitos da escola já 
relacionem isso de forma imediata, exercitando o pensamento sobre o papel 
da escola do campo diante dessas categorias. Isto ocorre, pois, é a partir do 
desenvolvimento de tecnologias (que podem ser, como o exemplo dado pela 
coordenadora da escola, para a resistência no semiárido, partindo seja da 
economia de água ou uso de culturas nativas que estejam melhor adaptadas 
ao ambiente etc.), que vão permitindo que o desenvolvimento de um projeto 
de campo como um lugar de vida aconteça de forma concreta e de acordo 
com os princípios defendidos pela educação do campo.

Diante disso, qual foi a concepção dos educadores sobre conhecimento? 
Outro questionamento que realizamos logo após eles falarem sobre sua con-
cepção de conhecimento era se para eles existia conhecimento verdadeiro. 
Remetendo ao que foi discutido no inicio desta sessão, se apenas o conhe-
cimento objetivo, neutro, universal e anti-histórico produzido através de um 
método científi co moderno seria o relevante para a sociedade.

As respostas dos educadores sobre conhecimento se aproximaram muito 
do que Peloso (2009) defi niu no caderno de formação do MST, pois mui-
tos colocaram o conhecimento como “construção cotidiana”, “vivência”, 
“o conhecer”, “expressão de aprendizados” e também algo que se repetiu em 
algumas respostas foi que o conhecimento pode libertar:

O conhecimento, como diz o nosso Paulo Freire: “o conhecimento 
liberta”. Então o conhecimento é uma das armas que temos como ponto 
principal, porque a partir dele é que descobrimos e conhecemos o con-
texto de nossa realidade. A linguagem que usamos não se pode deixar 
ser manipulada, pois é onde conhecemos as várias dimensões da nossa 
realidade, que ocorrem através do conhecimento da realidade. Como diz 
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o Karl Marx através do materialismo histórico dialético, o mundo está em 
movimento e é importante termos o conhecimento do todo e não apenas 
de parte (EDUCADORA DE HISTÓRIA, PEP E PSC, 2019).

Conhecimento tem a ver com ciência, mas tem a ver também com o conhe-
cimento popular e eu acho que esse é um casamento que precisa ser feito 
na escola do campo. O conhecimento liberta, já dizia José Martí, mas não 
é qualquer conhecimento. [...] Sabemos da diversidade de conhecimentos, 
digamos, das fi nalidades dos conhecimentos, e que existem conhecimentos 
para dominar, e existem conhecimentos para libertar (DIRETOR DA 
ESCOLA, 2019).

Essa concepção de conhecimento e ciência que escola têm partido do 
materialismo histórico-dialético é de uma grande responsabilidade, e isso 
pode alavancar os processos de ensino-aprendizagem à um outro patamar. 
Isso pois, ao reconhecer esse duplo caráter do conhecimento, se existe uma 
busca que leve a libertação do ser, o primeiro passo para isso, é justamente 
a aquisição de uma consciência de si e da realidade em que se está inserido. 
Para reforçar este pensamento, destaco as palavras da educadora de biologia:

Eu acredito que existem conhecimentos diferentes, porque que acredito 
que não existe a verdade, verdade em tudo, o certo, o correto. Acredito 
que cada um conhece da sua maneira, claro que os pontos são os mesmos, 
mas cada um desenvolve a sua forma de conhecer diferenciado (EDUCA-
DORA DE BIOLOGIA, PEP E LABORATÓRIO, 2019).

Esse respeito pela forma de conhecer diferenciado, sabendo que cada 
indivíduo tem suas singulares, não é dicotômico de uma construção coletiva 
de projeto de sociedade, pois é necessária tanto essa compreensão coletiva 
das estruturas que compõe a nossa sociedade, como também das necessida-
des subjetivas dos sujeitos, visto que são estes que movimentam a roda da 
vida, para que se chegue a uma real libertação. Como Tonet (2013, p. 53) 
nos revela: “não interessa à burguesia o conhecimento profundo da realidade, 
pois os mecanismos de exploração e desigualdade social seriam desvelados”.

No que se relaciona aos educandos, qual a concepção de ciência para eles? 
Nas respostas obtidas no questionário, os educandos destacaram que a ciência 
é: “o estudo”, que é “inovadora”, “é importante para nossa formação”, que ela 
“explica aquilo que é desconhecido”. No entanto, ao contrário dos professores 
que discordam sobre a existência do conhecimento verdadeiro, os estudantes 
responderam que a ciência é sim o caminho para a construção da verdade:

É adquirir conhecimento através do método científi co, e sim, ela é um 
caminho para a construção de um conhecimento verdadeiro (EDU-
CANDO A, 2019).
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Ciência é o estudo do mundo e de seus componentes. Ela é um dos cami-
nhos para o conhecimento verdadeiro (EDUCANDO B, 2019).

Ciência retrata um fato que é comprovado através de pesquisa. Sendo 
assim, se trata de um conhecimento verdadeiro (EDUCANDO C, 2019).

A ciência comprova por meio de experiências e estudos, fatos que ocor-
rem em nosso meio, como por exemplo nossa genética.. Ela é totalmente 
verdadeira (EDUCANDO D, 2019).

Nas respostas acima, constata-se que mesmo que os professores não 
acreditem em conhecimento verdadeiro, em seu sentido positivista e de neu-
tralidade, não é tão simples a desconstrução dessa forma de pensar, tendo 
em vista que essa é uma ideia que surge junto com o sistema de produção 
capitalista, e este se utiliza desse método científi co moderno para efetivar a 
dominação da burguesia. Nota-se nas palavras dos educandos C e D como há 
essa valorização por aquilo que é verifi cado empiricamente, experimentado, 
pesquisado. Salienta-se que essas características não levam necessariamente à 
neutralidade e a alienação, mas foi a partir da consideração destas característi-
cas, para construção da verdade absoluta, que os conhecimentos milenares dos 
camponeses foram descartados por serem considerados apenas metafísicos e 
especulativos. Portanto, é necessário equilíbrio para não se cair radicalmente 
nem no positivismo, nem no senso comum. Isso pode ser reforçado por pala-
vras do diretor da escola:

A discussão da neutralidade? Isso é uma discussão que perpassa a ciência, 
isso é muito forte sobretudo quando se tem a discussão epistemológica e 
até do método de produção do conhecimento. Sobretudo com a infl uência 
do positivismo, isso é muito forte, eu não diria que existe o conhecimento 
verdadeiro, mas há de se tomar cuidado para o conhecimento não ser algo 
totalmente que dispense um rigor metodológico, um rigor teórico, mas é 
preciso reconhecer que não existe imparcialidade, e tenho como referência 
Paulo Freire. Não existe neutralidade na produção do conhecimento e 
nós sempre optamos em fortalecer um sistema ou modifi cá-lo (DIRETOR 
DA ESCOLA, 2019).

Logo, foi também questionada a concepção de educação dos educadores 
entrevistados, em que a maioria a descreveu como: “um processo de formação 
humana”, “que assim como o conhecimento é um processo de construção e 
pode libertar”, “algo que transforma”, “é o ensinar e o aprender”, “é a base” 
e “vem da sociedade, da família e da escola”. Então, a educação é entendida 
como esse processo amplo, que não compete só a escola, mas que a escola 
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tem o compromisso de realizar como uma prática libertadora, sendo essas as 
palavras dos sujeitos que constroem a escola em seu dia a dia.

Com relação à categoria de educação do campo, foi a que os educadores 
mais se sentiram à vontade para falar e que uns até se emocionaram, pois foi 
algo os transformou enquanto seres humanos:

Transformadora! Eu sou prova viva disso, viu? Transformadora em todos 
os sentidos. Porque assim, quando nós viemos de uma escola que cha-
mamos de escola convencional (desses novos termos que já temos conhe-
cimento), é porque assim quando estamos de fora, quando não temos o 
conhecimento do que de fato é a educação do campo, nós criticamos. Ou 
seja, eu critico aquilo que eu não conheço, é a questão do preconceito. 
Então, quando eu não estava aqui, eu tinha esse preconceito também em 
relação à educação do campo, e é porque eu sou fi lha de agricultor, que 
é fi lho de agricultora, minha mãe ela é agricultura e professora aposen-
tada, educadora aposentada que mora lá no Fresco, que é uma região 
aqui próxima da escola. Mas pelo fato de eu ter crescido na cidade, ter 
estudado na cidade, ter trabalhado em uma escola do estado que também 
fi cava na cidade, então eu ainda tinha essa questão do preconceito. Tinha 
uma noção, mas mesmo com essa noção, eu ainda tinha esse preconceito 
em mim com relação a educação do campo. Então quando eu vim para 
cá foi uma transformação diária, muito difícil (EDUCADORA DE QUÍ-
MICA, 2019).

Educação do Campo é revolução, porque é uma educação que realmente 
liberta você. Por exemplo, o que acontece nas outras escolas: você tem 
medo de expor suas opiniões e eu tiro por mim que passei muito tempo tra-
balhando nas escolas regulares. Eu tinha muito medo de expor as minhas 
opiniões, com medo do que as pessoas podiam dizer. Aqui eu aprendi, foi 
tipo uma alfabetização (EDUCADORA DE LÍNGUA ESTRANGEIRA 
E PSC, 2019).

A Educação do Campo vem como essa bandeira de libertação onde 
inclusive os educadores passam pelo processo de apropriação da identidade 
do povo camponês. Então, é um processo que envolve diversos momentos 
formativos como: a Semana Pedagógica (acontece no início dos anos letivos 
e envolve todas as escolas), o EERA (Encontro Estadual dos Educadores 
e Educadoras da Reforma Agrária), os Encontros de Polo e os estudos das 
áreas de conhecimento, constituindo a formação continuada dos educado-
res, e por isso, a educação do campo é uma categoria que tanto cativa os 
sujeitos envolvidos.

Nesse sentido, indagou-se aos educadores sobre como eles relacio-
nam todas essas categorias: ciência, método, conhecimento, educação e 
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educação do campo? A resposta que muitos deram foi que todos estão 
interligados, e a educação do campo precisa dos outros como base para 
atingir seus objetivos.

Ciência, educação, método, conhecimento e educação do campo consti-
tuem] Um conjunto que pode formar a concepção daquilo que nós que-
remos, separadas elas tem um signifi cado que talvez não tenha utilidade 
no nosso dia a dia, mas juntas elas podem fazer a transformação (EDU-
CADORA DE PORTUGUÊS, REDAÇÃO E PSC, 2019).

As palavras ditas acima por uma das educadoras da escola, reforça que 
essas categorias se olhadas de forma separada têm seus signifi cados, mas não 
contribuem para que a escola cumpra seu objetivo como poderiam, no entanto 
se olhadas de forma intrínseca, interligada e relacionada com a realidade 
podem transformar. Essa discussão se alinha para concretizar a investigação 
sobre como as concepções e percepções sobre ciência e educação dos edu-
cadores, se relacionam ao método e a metodologia adotados na Escola do 
Campo Filha da Luta Patativa do Assaré.

Partindo das discussões que já foram feitas até aqui e levando em con-
sideração as concepções que subsidiam o método e a metodologia da escola, 
vê-se que existe uma infl uência destes num todo da escola que a diferencia 
em certa medida das escolas regulares de ensino médio.

Nós costumamos dizer que as estratégias pedagógicas são o jeito de fazer 
a educação que defendemos, a concepção dela está nas matrizes forma-
tivas e as estratégias pedagógicas estão no operacional, digamos assim, 
é uma forma de colocar em prática e organizar o tempo pedagógico da 
escola prevendo essas matrizes formativas, como o campo experimental, 
por exemplo, que é um espaço concreto e é uma estratégia pedagógica 
que possibilita trabalharmos essa educação numa perspectiva diferente. E 
acima de tudo fazer uma práxis, porque além de discutirmos os conceitos 
que envolvem o campo experimental nós praticamos, nós fazemos e assim 
também são as demais estratégias pedagógicas. A diversidade de tempos 
educativos que é uma outra estratégia da nossa escola, é uma outra forma 
de trabalharmos essa formação omnilateral. Então, por isso a escola 
não tem só a aula, esse é um tempo educativo? É! Mas não é o único, há 
processos em que os estudantes trabalham as outras dimensões da vida, 
por exemplo, o ser coletivo, a auto-organização, o protagonismo, o ser 
sujeito da história, isso acontece em vários momentos na escola, que são 
os tempos educativos das reuniões dos núcleos de base, das assembleias 
estudantis e isso para nós é uma forma de uma estratégia pedagógica 
de nossa escola contribuir para o caminhar dessa outra perspectiva de 
educação (DIRETOR DA ESCOLA, 2019).
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Nessa perspectiva, a partir das categorias trabalhadas, do método e da 
metodologia da escola, a escola do campo se direciona para uma formação 
humana omnilateral, a partir de uma articulação entre os diversos aspectos da 
vida humana para uma emancipação dos sujeitos que lá vivem, buscando uma 
transformação social de ruptura com o atual sistema que oprime e explora. A 
superação da ordem burguesa, do imperialismo, ocorrerá a partir da articula-
ção entre teoria e prática, possibilitando a apropriação das bases científi cas e 
tecnológicas dos processos produtivos e educativos, que dão continuidade a 
essa estrutura social vigente.

Por fi m, notou-se que os educadores que participaram desta pesquisa 
reforçaram a importância que o trabalho, a pesquisa e práxis social têm, a partir 
das estratégias pedagógicas como os componentes curriculares integradores, 
por exemplo, no processo educativo:

O trabalho tem que se transformar em pesquisa para saber se aquilo 
[determinada questão de pesquisa] realmente é possível. Então a ativi-
dade, principalmente a atividade de campo, ela necessita do trabalho. 
Então, como princípio da escola utilizando dentro das matrizes do tra-
balho, trabalho esse que não só acontece em campo, mas a contribuição 
dentro da escola, das atividades, seja o trabalho que a pessoa pode fazer 
se for nas equipes, as pessoas elas tem a sua auto participação dentro dos 
processos, seja na cultura, seja no esporte. Então elas passam a utilizar 
sua força de trabalho intercalando o aprendizado dela no seu trabalho. 
No caso da OTTP, que tá muito relacionado às ciências da natureza 
também, eles passam a aprender, a teorizar e a praticar isso em forma 
de trabalho e sua relação com a natureza, com as questões ambientais, 
na produção relacionando com a questão ambiental. E a pesquisa tenta 
entender como é que as coisas funcionam através de um problema, quais 
são os problemas geradores? O que é que a gente pode fazer para que 
aquele dali, ela busque mudanças, ações. Como é que ela chega aquele 
problema, né. Aí ela começa a entender através da pesquisa, porque ela 
vai aprofundar o conhecimento dela por determinado assunto. Então é 
aprofundamento dos problemas locais né. A Pesquisa, a PEP [Pesquisa, 
Estudo e Projeto], é uma disciplina onde se coloca também que ela pode 
intervir nos problemas da realidade local (EDUCADOR DE BIOLOGIA, 
PEP E PSC, 2019).

Como se evidencia nesta fala anterior, o educador compreende a impor-
tância do trabalho, da prática e da pesquisa no processo de formação dos 
sujeitos da escola. Estas não estão desconectadas dos complexos da educa-
ção e da ciência, considerando a perspectiva adotada. O trabalho, a práxis e 
a pesquisa são categorias que partem do referencial teórico da escola, e que 
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se materializam para alguns educadores através dos componentes curricula-
res de maneira mais nítida que as demais estratégias, mesmo que as demais 
estratégias também se subsidiam desta teoria.

Considerações fi nais

Após a conclusão da pesquisa, houve uma maior clareza em que consiste 
o método e a metodologia da escola, sendo as estratégias pedagógicas uma 
parte desta metodologia, e esta constituída pelas matrizes formadoras do ser 
humano que são o trabalho, a luta social, a cultura, a organização coletiva 
e a história. O método escolhido pela escola, por se tratar do materialismo 
histórico dialético, alinha a escola à práticas que a aproximam de uma teoria 
crítica de educação, ainda assim a escola ainda têm desafi os, pois seus educa-
dores vem de uma formação básica que em sua maioria se subsidia de teorias 
tradicionais e tecnicistas de educação, gerando uma contradição a ser superada.

Os educadores que participaram da pesquisa possuem uma forte apro-
priação da teoria formulada pelos sujeitos envolvidos na construção da escola 
e que participaram da produção do PPP da escola, mesmo que muito dos 
entrevistados foram justamente estes sujeitos que participaram desse pro-
cesso, não foram todos. Com isso, há uma coesão entre o que está contido no 
PPP sobre educação e ciência, e o que vemos nas falas dos educadores. Os 
educandos, por outro lado, são sujeitos que em sua maioria não tem a mesma 
compreensão que os educadores, tendo em vista que estes não passaram pelos 
mesmos processos formativos que os educadores.

Por fi m, esta pesquisa empírica revela sobre questões essenciais rela-
cionadas a ciência e a educação como categorias que partindo de uma teoria 
crítica da realidade, são apropriadas considerando o trabalho, a práxis e a 
pesquisa. A ciência e educação são fundamentais para o desenvolvimento 
humano, mas ao mesmo tempo são disputadas por interesses de classe. No 
caso da escola de Educação do Campo Filha da Luta Patativa do Assaré, a 
educação e a ciência são disputadas em detrimento dos direitos das e dos 
trabalhadores que residem no meio rural, considerando-os sujeitos produtores 
de sua própria história.
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A PARTICIPAÇÃO DA MULHER NA 
LUTA PELA EDUCAÇÃO DO CAMPO

Cybely Ribeiro de Oliveira
Marília dos Santos Vidal

Maria Aires de Lima

Introdução

O Brasil, historicamente, se insere num contexto de exploração e precari-
zação em todos os âmbitos das relações sociais. Para emancipar todos os seres 
humanos é preciso emancipar, prioritariamente, às mulheres, responsáveis por 
sustentar, tradicionalmente, o peso das longas jornadas de trabalhos não remu-
neradas e não reconhecidas, que colaboram ainda mais com o enriquecimento 
do país. A história da educação é tradicionalmente narrada com o enfoque 
das classes dominantes, com uma perspectiva totalmente androcêntrica, ou 
seja, com a fi gura masculina na cerne da representação coletiva, isso porque 
os direitos, aspirações, deveres e a visibilidade feminina se encontram, desde 
os primórdios, sujeitos aos interesses dos homens.

O presente artigo tem como objetivo apresentar a participação da mulher 
na construção da educação do campo no Brasil, identifi cando que a fi gura 
feminina foi inteiramente marginalizada e tida como sujeito inferior nos 
ambientes educacionais, delegando por vez, um espaço pequeno de cuidado e 
afeto. Tem-se como inferência que, por muito tempo, o papel da mulher dentro 
da educação foi sucumbido e excluído das instâncias públicas, se restringindo 
aos espaços privados, a partir da separação social de papéis entre homens e 
mulheres. Nesse sentido, o presente texto visa discutir a importância das lutas 
das mulheres não só por uma sociedade mais justa, mas pela defesa de uma 
educação pública, gratuita e socialmente referenciada em territórios tidos como 
atrasados e politicamente esquecidos, como é o caso dos povos do campo.

Para tanto, utilizamo-nos da metodologia de pesquisa bibliográfi ca e 
documental, buscando por meio de autoras, obras e documentos – que segui-
ram caminhos metodológicos precisos e sistemáticos, corroborar na elucidação 
do objeto de estudo, de modo a suscitar uma apresentação, aprofundamento 
e compreensão de forma crítica e refl exiva do assunto em pauta.

A pesquisa em debate, é fi nanciada pela Fundação Cearense de Apoio 
ao Desenvolvimento Científi co e Tecnológico (FUNCAP) e pelo Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científi co e Tecnológico (CNPq), se inserindo 
nos debates que tratam do processo de construção da política de educação 
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do campo no Brasil e no Ceará. Os estudos realizados a partir dessas pes-
quisas fi nanciadas, demonstraram a urgente necessidade de dialogar sobre a 
construção da educação sob o viés da luta das mulheres do campo em uma 
educação socialmente referenciada e emancipatória, e que colabore com um 
projeto signifi cativo de transformação social.

O papel da mulher na educação

Os estudos científi cos sobre o papel da mulher no sistema educacional, 
nos mostra que essa temática se confi gura como algo amplo, caracterizando, 
nos dias atuais, como misoginia, fruto de uma sociedade constituída no sistema 
patriarcal de dominação, a partir do papel em que a mulher desempenhava e 
de como era vista. As marcas que representam a mulher na sociedade foram 
construídas culturalmente por uma sociedade patriarcal. Freire (2017) con-
sidera que a cultura cristã conferiu à mulher, através do exemplo de Eva, a 
concretização do pecado, mesmo motivo que fez sua fi gura se vincular à fei-
tiçaria e à sexualidade. Isso nos leva a refl etir também acerca de qual o papel 
da educação nesse contexto, visto que o processo das mulheres é fortemente 
marcado por elementos de opressão e violência, que nos faz compreender a 
complexidade e a importância que envolve tal temática.

Após relembrar esse breve apavoramento histórico sobre a imagem femi-
nina na sociedade, podemos afi rmar que as mulheres sempre executaram obri-
gações de cuidado e atenderam às exigências sociais referente a “boa moral’’ 
que lhes eram colocadas. Soares (2014, p. 57) assevera que a visão que se 
tinha da mulher “Estava voltada principalmente para um simbolismo atávico 
ancorado no potencial de redenção pela natureza e amor ao próximo, atributos 
dos quais as mulheres eram/são possuidoras, e teve o efeito de maximizar a 
importância feminina na educação escolar”.

Compreender que a mulher na educação é historicamente limitada e que 
devido ao avanço do sistema capitalista, que tem como objetivo fortalecer 
a ideia em que este sujeito é biologicamente maternal, é parte fundamental 
dessa estrutura subserviente em que estão as mulheres estão inseridas e que 
se materializam no modelo educacional e nas ideologias dominantes. Faz-se 
necessário superar essa ordem de dominação.

O capitalismo certamente não inventou a subordinação das mulheres. Esta 
existiu sob diversas formas em todas as sociedades de classe anteriores. 
O capitalismo. Porém, estabeleceu outros modelos, notadamente “moder-
nos”, de sexismo, sustentados pelas novas estruturas institucionais. Seu 
movimento fundamental foi separar a produção de pessoas da obtenção de 
lucro, atribuir o primeiro trabalho às mulheres e subordiná-lo ao segundo. 
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Com esse golpe, o capitalismo reinventou a opressão das mulheres e, ao 
mesmo tempo, virou o mundo de cabeça para baixo (ARRUZZA; BHAT-
TACHARYA; FRANSER, 2019, p. 51).

As sequelas da opressão de gênero são ainda mantidas e acobertadas. 
Assim como todo sistema de opressão, o machismo, juntamente com o 
sistema ideológico capitalista, busca justifi car o conjunto de práticas que 
mantém a precarização e a invisibilidade das mulheres no processo de luta 
pela educação. Soares (2014) diz que nos fi nais do século XIX, a femi-
nização do magistério foi fortalecida, após a República, desse modo, a 
fi gura da mulher se construía sob a imagem da mulher-mãe-professora, 
uma vez que tinham a capacidade natural de desenhar destinos e acalentar 
esperanças. Nesse sentido, qualquer proposta educacional que colabore 
com a perspectiva de que ensinar e aprender estão apenas vinculadas ao 
papel do cuidado, não é sufi ciente para fi ndar com o estereótipo que foi 
posto socialmente nas mulheres que atuam como educadoras. Concordando 
com Soares (2014), esse processo formativo extremamente fortalecido por 
conservadores, que dialoga com a ideologia patriarcal, contribui com a 
desqualifi cação da mulher em todos os âmbitos, sejam eles profi ssionais, 
políticos ou intelectuais.

Uma das fortes características da educação, de acordo com Soares (2014), 
era preparar a mulher para o serviço doméstico e o cuidado com marido e fi lho. 
Pois, segundo a educadora, a mulher que fosse educada dentro dessas aspira-
ções, era, concomitante, um ser mais agradável para o sujeito masculino. Hoje, 
é recorrente a defesa da liberdade feminina e a negação de uma educação que 
tenha como propósito uma postura ultrapassada que não corresponda com o 
verdadeiro papel social da mulher. A luta por uma sociedade emancipada, que 
tenha a educação como mecanismo de transformação social, não se desvincula 
da luta pela superação da opressão da mulher. Nesse sentido,

As mulheres se introduzem nos sistemas simbólicos masculinos num 
momento em que estes se estão mostrando implacavelmente destrutivos 
em relação à existência humana. Ao se adotar a premissa da igualdade 
na diferença entre os sexos, parte-se para uma desconstrução de ordem 
universal de poder, alinhando homem e mulheres nos mesmos patamares 
sociais, políticos e econômicos. Uma educação realmente comprometida 
em combater as desigualdades, desde os primeiros anos escolares, poderia 
opor obstáculos a esse tipo de comportamento de dominação e submissão, 
levando os dois sexos a uma relação de cooperação e parceria, sem deter-
minar poderes e papéis sexuais diferenciados para cada um (SOARES, 
2014, p. 93-94).
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O trecho anterior permite visualizar de forma concreta uma análise 
comparativa entre os sexos, em que a educação tem um papel fundamental 
na quebra das opressões de gênero. Talvez seja mais visível que uma ação 
pedagogicamente consciente e crítica, que se orienta por uma pedagogia 
responsável e comprometida, nos dá a possibilidade coerente de superação. 
Isso garante uma pedagogia que consiga dar conta de uma total transforma-
ção social, entendendo a educação como parte fundamental de um movi-
mento transformador.

Jane Soares (2014) nos orienta que, para as mulheres, educar-se e instruir-
-se mais do que nunca signifi cou uma forma de quebrar os grilhões domésti-
cos e conquistar o espaço público. Eis o medo de uma educação socialmente 
embasada em saberes teóricos e práxis pedagógicas revolucionárias.

Para compreender como a mulher se inseriu na luta pela educação do 
campo, a seguir apresentaremos, brevemente, como isso foi se constituindo 
no interior dos assentamentos e da luta pela terra.

A luta pela educação do campo: o surgimento das escolas 
em assentamento

A luta pela educação do campo surge quase que junto à luta pela terra e 
pela reforma agrária no Brasil. As batalhas dos movimentos sociais, sobre-
tudo do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), por um 
campo sem exploração do trabalho, livre do latifúndio e do agronegócio, se 
aprimoram à medida em que o capital se reproduz e se recria para manter-se 
como único sistema operante. Nessa perspectiva, a educação assume lugar 
essencial na formação dos sujeitos do campo, como meio para politizar a 
classe trabalhadora contra as artimanhas capitalistas, mas também como um 
novo modelo de educação que atenda aos interesses formativos da classe 
trabalhadora do campo.

Todavia, para remontar o cenário que compreende o surgimento da escola 
dentro da luta pela educação do campo, tomaremos então o panorama histórico 
da primeira ocupação de terra que ocorreu nas fazendas Macali e Brilhante 
em 1979, no Rio Grande do Sul. Os registros das primeiras atividades com 
crianças foram em 1981, na Encruzilhada Natalino (CALDART; SCHWAAB, 
1990, p. 12), numa época em que o MST ainda não estava totalmente estru-
turado e dava seus primeiros passos como organização social. Esses registros 
mostram que, inicialmente, o objetivo não era trabalhar a dimensão escolar 
em sua totalidade, mas ajudar as crianças no processo de compreensão do 
contexto e situação na qual estavam inseridas, ocupar-lhes o tempo e fornecer 
informações básicas, que passaram a incluir, mais tarde, também aspectos 
da escolarização.
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O pontapé da luta pela educação e por escolas do campo decorreu da 
necessidade concreta das famílias acampadas. O surgimento das escolas em 
acampamentos e, posteriormente, em assentamentos é objetivamente atri-
buído a existência de crianças em idade escolar dentro dos acampamentos e 
não necessariamente, de imediato, de uma premeditação político-ideológica, 
como tenta articular a grande mídia.

Consta na base documental do MST, como no caderno de educação nº 13 
(MST, 2005), que em março de 1982, 165 famílias que estavam em Natalino, 
acampam em Passo da Entrada, no local previsto para seu futuro assentamento. 
O acampamento, chamado “Nova a Ronda Alta Rumo à Terra Prometida”, 
contava com 180 crianças em idade escolar, onde 112 delas estavam prontas 
para a alfabetização. Esse cenário passou a ser uma preocupação pertinente 
para os pais. Contudo, a professora e acampada: Maria Salete Campigotto, 
com a ajuda de Lúcia Webber, ligada à Paróquia de Ronda Alta, passaram a 
articular entre os acampados a luta pela criação de uma escola estadual que 
atendesse a uma demanda de alunos da 1ª à 4ª série do Ensino Fundamental, 
que se concretizou em maio de 1982, após inúmeras conversas e audiências 
com a Secretaria de Educação.

Em suas primeiras jornadas na luta pela educação e por escolas, o MST 
já cultivava dentro do movimento o valor do saber e do estudo, assim como 
o direito de acesso a ele. De acordo com Caldart (2011, p. 91): “No começo 
não havia muita relação de uma luta com a outra, mas aos poucos a luta pelo 
direito à escola passou a fazer parte da organização social de massas de luta 
pela Reforma Agrária, em que se transformou o Movimento dos Sem Terra”.

Como já explicitado, o nascer das articulações da luta pela educação 
do campo e pelo direito à escola, por volta da década de 1980, veio com a 
mobilização das famílias sem-terra, estando a frente, inicialmente, as mães e 
as professoras e posteriormente os pais e algumas lideranças do movimento. 
Diante da proporção que se tomava e da pressão exercida pelas professoras e 
famílias à frente da mobilização, o MST assumiu, a partir de então, a tarefa 
de “organizar e articular por dentro de sua organicidade esta mobilização, 
produzir uma proposta pedagógica específi ca para as escolas conquistadas, 
e formar educadoras e educadores capazes de trabalhar nesta perspectiva” 
(CALDART, 2011, p. 91). Formaliza-se, portanto, a criação do Setor de Edu-
cação do movimento em 1987.

Com a criação do Setor de Educação, o conceito de escola gradativamente 
transforma-se e ganha novos horizontes e perspectivas. O que antes era a luta 
por uma escolarização do 1º ao 4º ano do Ensino Fundamental das crianças 
acampadas, atualmente perpassa da educação infantil ao Ensino Superior, 
incluindo a Educação de Jovens e Adultos (EJA) nos assentamentos do MST. 
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Todos os avanços foram logrados com muita articulação e luta por parte dos 
trabalhadores do movimento.

Quando se trata dos conceitos: educação do campo, escola e todo o 
movimento histórico que os envolve, percebemos tratar-se de mais do que 
uma mobilização em prol de educação e escolaridade de qualidade. Dentro 
das perspectivas do MST, a escola passa a ser instrumento de emancipação 
humana dos sujeitos do campo, transforma-se em questão política e parte 
integrante da estratégia da luta por Reforma Agrária.

No contexto de trabalhadores rurais (sem terra), os sujeitos do campo 
foram tradicionalmente negligenciados quanto às suas necessidades de esco-
larização e o direito de acesso a ela. Foram historicamente submetidos às 
escolas rurais que ofereciam uma educação cópia das escolas urbanas, que 
ignorava as especifi cidades e as necessidades dos povos do campo, que atuava 
como reprodutora de uma alienação do proletariado urbano e rural. Com a luta 
pela educação do campo, a luta pela inclusão da escola como parte vital do 
movimento, denota uma percepção mais extensiva por parte dos acampados, 
para que se apropriem do processo que estão desenvolvendo e se desenvolvam 
juntamente com ele. Os trabalhadores aos poucos foram percebendo que, lutar 
pela terra é central, mas no contexto histórico em que situavam-se, não era 
sufi ciente. Para terem suas pluralidades respeitadas, precisavam lutar por uma 
transformação da escola, ocupar a escola. Segundo a autora, “foi percebendo 
esta realidade que o MST começou a incluir em sua agenda a discussão de 
uma proposta diferente de escola; uma escola pela qual efetivamente vale 
a pena lutar, porque capaz de ajudar no processo maior de luta das famílias 
Sem Terra, e do conjunto dos trabalhadores e das trabalhadoras do campo” 
(CALDART, 2011, p. 93).

Dentro do contexto multifacetado da realidade do MST, ao mesmo passo 
em que emerge a luta pela educação do campo, surgem as práticas escolares 
alternativas ao sistema ofi cial de ensino. Entre essas práticas, situa-se o nas-
cimento da Escola Itinerante dos Acampamentos. Essa escola brota de uma 
improvisação, na tentativa de atender as necessidades escolares das comuni-
dades dos acampamentos em situação de itinerância antes mesmo de terem 
seu reconhecimento legal.

Na década de 1990, o campo da produção teórica do MST sobre a escola 
foi bastante fértil. A instituição escolar é tomada pelo movimento de forma 
mais concreta, havendo um verdadeiro processo de ocupação da escola. No 
Boletim de Educação nº 1 (MST, 1992, p. 2-18), o movimento propõe as 
funções que a escola deve exercer, tais quais: “a escola de assentamento deve 
preparar as crianças para o trabalho no meio rural”; “deve capacitar para a 
cooperação”; “a direção da escola deve ser coletiva e democrática”; “a escola 
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deve refl etir e qualifi car as experiências de trabalho produtivo das crianças do 
assentamento”; “a escola deve ajudar no desenvolvimento cultural dos assen-
tados”; “o ensino deve partir da prática e levar ao conhecimento científi co da 
realidade”; “o coletivo da escola deve se preocupar com o desenvolvimento 
pessoal de cada aluno”; “o professor tem que ser militante”; “a escola deve 
ajudar a formar militantes e exercitar a mística da luta popular”; “a escola 
também é lugar de viver e refl etir uma nova ética”.

Para a autora, a escola proposta pelo MST “é uma Escola do Campo vin-
culada a um movimento de luta social pela Reforma Agrária no Brasil. Ela é 
uma escola pública, com participação da comunidade na sua gestão é orientada 
pela Pedagogia do Movimento” (CALDART, 2011, p. 105, grifos nossos).

Indubitavelmente, os movimentos sociais enfrentam difi culdades colos-
sais e travam batalhas exaustivas contra o latifúndio, a exploração e todas 
as ramifi cações do capital que atuam de forma opressora contra os sujeitos 
camponeses, sobretudo dos sem-terra. Estes sujeitos, por sua vez, se orga-
nizaram em prol de uma construção de escola dentro dos assentamentos. 
Inicialmente, as lutas não pareciam coincidir, mas aos poucos e com a criação 
do MST, perceberam que a questão agrária e a luta pela educação não só não 
se desassociam-se, como a educação seria o instrumento que faria a luta pela 
terra se fortalecer, criando um conceito de escola totalmente diferente do que 
antes era cultivado.

A seguir, veremos como as mulheres, nesse contexto, possuem papel de 
extrema relevância.

A mulher como liderança na luta pela educação do campo

Apesar da invisibilidade social e política que foi construída historica-
mente sobre o trabalho feminino, as mulheres, graças aos movimentos de luta 
e resistência, transgridem essa ocultação e protagonizam papel fundamental 
na dinâmica do desenvolvimento sociocultural e também econômico no ter-
ritório rural ao longo do tempo. A importância das camponesas não se limita 
às atividades domésticas e agrícolas, mas se revela nas contribuições diretas 
dessas mulheres que tomaram à frente na luta e na construção da educação 
do campo. “Nestes espaços, falavam de uma educação popular como ferra-
menta para mudança e da conscientização como meio de libertação e pediam 
o despertar e a organização dos setores populares da sociedade para exigir 
projetos sociais” (SCHILD, 2017, p. 103).

Tendo em vista que o movimento pela educação do campo no Brasil 
surgiu no seio dos movimentos sociais que lutavam pelo acesso à terra e 
pela reforma agrária, podemos dizer que a primeira necessidade de educação 



E
di

to
ra

 C
R

V
 - 

Pr
oi

bi
da

 a
 im

pr
es

sã
o 

e/
ou

 c
om

er
ci

al
iz

aç
ão

 

150

dentro dos acampamentos, envolvendo as crianças que viviam nesses espaços 
e que precisavam ser escolarizadas, só foi percebida e atendida graças ao 
protagonismo feminino. Contrapondo a ideia patriarcal de que as mulheres 
foram educadas única e exclusivamente para o seio familiar e não para as lutas 
sociais, para o acesso à educação e a emancipação da classe trabalhadora. 
Foram os olhos atentos das mulheres que se voltaram para as ansiedades das 
crianças que ali viviam e foi a partir dessa narrativa que essas mulheres, que 
englobavam mães e professoras, começaram a planejar uma organicidade 
para atender as demandas educativas das crianças acampadas. De acordo com 
o Caderno de Educação nº 13 (MST, 2005), no cenário das ocupações das 
fazendas Macali e Brilhante, em 1981, criou-se um grupo de mães, onde essas 
mulheres eram responsáveis por orientar as brincadeiras do grupo de crianças, 
assim como explicar o contexto no qual estavam inseridas e integrá-las em 
várias atividades dentro do acampamento.

[...] não é algo novo, que vem de fora pra dentro, mas é a prática de vida, 
luta e organização das mulheres camponesas, mesmo quando não o enten-
díamos desta forma. Com o feminismo Camponês e Popular damos nome 
à nossa luta histórica pela libertação e igualdade entre mulheres e homens 
e pela transformação da sociedade [...] (MMC, 2018, p. 34).

Portanto, a educação nos acampamentos e assentamentos, que aqui não 
engloba apenas a escolarização, não partiam de um prédio escolar, partia da 
necessidade de dezenas de crianças e de mulheres, em sua grande maioria, 
minimamente alfabetizadas e apenas com alguns conhecimentos matemáticos, 
que eram oriundas do próprio assentamento e da luta pela terra.

No que diz respeito ao papel da mulher, que tradicionalmente é destituída 
de cidadania numa sociedade marcadamente patriarcal, existe uma difi culdade 
de romper com estruturas impostas pelo sistema capitalista e alcançar um 
lugar visível de protagonismo e liderança e reconhecer-se como trabalhadora. 
Todavia, quando o protagonismo da mulher é atrelado à contribuição na luta 
e na estruturação pela educação do campo, é inegável que as raízes fi ncadas 
na construção desse projeto de educação são, decidida e inegavelmente, tam-
bém femininas.

Nossa missão é a libertação das mulheres trabalhadoras de qualquer tipo 
de opressão e discriminação. Isso se concretiza nas lutas, na organização, 
na formação e na implementação de experiências de resistência popular, 
onde as mulheres são protagonistas de sua história (MMC, 2004, p. 3-4).

É importante ressaltar que o papel da mulher na história da educação do 
campo não se restringe a iniciativa de possibilitar a continuidade dos estudos 
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das crianças acampadas e assentadas. Mas relaciona-se também a intenção 
de trazer a luta como ponto de partida do processo educativo. Assim, numa 
perspectiva da educação popular com inspiração freireana, essas mulheres-
-mães-professoras-militantes partiam da realidade vivenciada para ensinar a 
leitura da palavra por meio da leitura de mundo.

Considerações fi nais

Abordar as contribuições das mulheres na educação, em qualquer das 
suas vertentes, em específi co quando falamos de educação do campo, exige 
que estejamos atentas e atentos para todo um histórico de desigualdade de 
gênero atrelado às questões de classe, que é um dos fatores medulares na 
construção desse processo educacional.

Algumas conclusões podem ser derivadas do presente artigo aqui desen-
volvido. A primeira delas é que mesmo com todas as formas de apagamento 
que a mulher sofre dentro de uma sociedade patriarcal como a nossa, é inegá-
vel que sem sua participação não teríamos hoje os conceitos de educação do 
campo, tendo em vista que as raízes das escolas do campo foram fecundadas 
por mãos de mulheres trabalhadoras acampadas.

Embora o histórico brasileiro mostre uma intensa desvalorização e apaga-
mento feminino no âmbito educacional, atrelando o papel feminino ao afeto, 
ao cuidado das crianças e às atividades domésticas, a força e o trabalho da 
mulher camponesa na construção de uma educação dentro dos acampamentos, 
de certa forma, ultrapassa os limites impostos a ela durante os séculos.

É sabido que a relação entre a mulher e a educação, principalmente no 
contexto do campo, está de fato alinhado aos interesses dos povos campesi-
nos e pela luta camponesa por um território com dignidade. Essa relação é 
fundamental para que se possa construir, na sociedade, uma perspectiva de 
novo mundo, em defesa da permanência dos territórios por um espaço social-
mente atendido, que tenha condições basilares para se desenvolver, não de 
forma acrítica, romantizada, como visualizam a fi gura feminina nos espaços 
de disputas e organizações, mas como luta por uma educação do campo de 
qualidade e reconhecimento da importância do papel das mulheres no campo 
brasileiro. O processo de luta e organização das mulheres é temido e anulado, 
por conta da possibilidade de romper com a alienação do sistema e provar a 
capacidade política e intelectual das mesmas na construção de uma prática 
educativa que se dispõe em mediar a formação de seres humanos libertos 
e conscientes. A educação do campo, juntamente com a luta das mulheres 
campesinas, é o ponto fraco do capitalismo e do sistema patriarcal.
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EDUCAÇÃO DO CAMPO E A ESCOLA 
UNITÁRIA DE GRAMSCI: aproximações

Milena Aires de Ávila

Introdução

Vivenciamos, atualmente, uma conjuntura extremamente adversa em 
todos os âmbitos que conformam a sociedade brasileira. Trata-se de uma 
crise estrutural do modo de produção capitalista que se agravou no Brasil e 
no mundo, devido à pandemia global do vírus SARS-CoV-2. Nosso país se 
destacou no mundo pela forma negativa de combater a pandemia que causa 
a doença covid-19, em que vacinas foram negadas, apostou-se na chamada 
“imunidade de rebanho” e em “tratamentos precoces”, com drogas sem com-
provação científi ca, como a cloroquina e a ivermectina.

Todo esse cenário levanta a refl exão sobre a atualidade da obra de Anto-
nio Gramsci, ao defender a importância do conhecimento científi co e de uma 
escola unitária na formação humana. Isto, pois, na concepção do autor, para 
concretização desta escola unitária ou de formação humanista no sentido mais 
amplo, é necessário entrelaçamento entre o conhecimento técnico e cientí-
fi co com a esfera da política, de modo que os jovens tenham capacidade de 
“criação intelectual e prática e de autonomia na orientação e na iniciativa” 
(GRAMSCI, 1982, p. 121).

A partir dessa perspectiva, considerando busca por atualizações, contri-
buições, continuidades e materializações desta concepção pedagógica, apre-
sentamos a categoria da Educação do Campo e as escolas do campo de ensino 
médio em áreas de assentamento da Reforma Agrária do Ceará. Trata-se de 
um lócus de pesquisa importante, pois são escolas subsidiadas pelo Estado, 
como Gramsci (1982, p. 121) defendeu na seguinte afi rmação:

A escola unitária requer que o Estado possa assumir as despesas que hoje 
estão a cargo da família, no que toca à manutenção dos escolares, isto é, 
que seja completamente transformado o orçamento da educação nacional, 
ampliando-o de um modo imprevisto e tornando-o mais complexo.

Assim como também são escolas que fundamentam as práticas peda-
gógicas em teorias nas quais Gramsci também se baseou, como a Pedagogia 
Socialista e o materialismo histórico-dialético de Marx35.

35 Em sua obra, Gramsci chama o materialismo histórico-dialético de Marx de fi losofi a da práxis, devido à 
censura no cárcere.
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Por esses motivos, propomo-nos, ao longo da sequência deste capítulo, 
por meio de revisão de literatura e análise documental do Projeto Político-
-Pedagógico (PPP) da Escola do Campo Filha da Luta Patativa do Assaré 
(localizada no município de Canindé, no estado do Ceará), evidenciar as 
principais aproximações entre o pensamento gramsciano e a concepção de 
Educação do Campo. Afi nal, buscaremos responder às seguintes questões: 
o que existe na literatura sobre essas temáticas? Quais os fundamentos em 
comum entre estas categorias? E, por fi m, quais as relações entre o pensamento 
gramsciano e a proposta pedagógica de uma escola do campo que se baseia 
nesta concepção de Educação do Campo?

Educação do Campo

Antes de iniciarmos propriamente a busca pelas conexões entre a Edu-
cação do Campo e a escola unitária, é importante apresentar sobre o que se 
trata a Educação do Campo e quais os principais fundamentos desta. Para isso, 
buscaremos compor essa apresentação nesta sequência, a partir dos escritos 
de autores que historicamente contribuíram para formulação desta categoria, 
como Caldart (2012), Martins (2008), Fernandes e Molina (2004).

Neste sentido, um primeiro elemento essencial para compreendermos 
a Educação do Campo é o entendimento de que esta conforma, de acordo 
com Caldart (2012), uma categoria de análise a partir das práticas e políticas 
pedagógicas necessárias ao desenvolvimento da autonomia dos trabalhadores 
do campo, e que, portanto, corresponde a uma forma contra hegemônica de 
pensar e produzir educação na sociedade. Dito isto, a autora (2012, p. 259) 
ressalta ainda que a Educação do Campo:

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.

Essa é uma concepção que teve o surgimento a partir das lutas dos cam-
poneses por direitos básicos, dentre eles, o acesso à terra. Os camponeses, 
organizados em movimentos populares em defesa da Reforma Agrária, perce-
beram que apenas o acesso à terra não era sufi ciente. Era necessário contrapor 
a concepção de educação rural, que corresponde ao pensamento de que o meio 
urbano e o meio rural estão em oposição e que “esse último é uma instância 
inferior da vida social, tida como atrasada, rudimentar”. Neste sentido, “pensar 
o campo a partir da categoria Educação do Campo requer o entendimento deste 
enquanto lugar de vida”, de possibilidades e perspectivas, para que os jovens 
possam construir vida digna no campo (MARTINS, 2008, p. 95).
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No texto escrito por Fernandes e Molina (2004), denominado O Campo 
da Educação do Campo, estes autores desenvolvem os elementos, em espe-
cial com relação ao desenvolvimento do território, de contraponto entre os 
projetos de campo da educação rural e da Educação do Campo. O território 
para estes autores é o principal trunfo dos povos do campo, tendo em vista 
que é a partir deste que esses povos trabalham na terra, e desta perpetuam a 
existência. Como relatam Fernandes e Molina (2004, p. 36):

Ter o seu território implica em um modo de pensar a realidade. Para 
garantir a identidade territorial, a autonomia e a organização política, é 
preciso pensar a realidade desde seu território, de sua comunidade, de 
seu município, de seu país, do mundo. Não se pensa o próprio território 
a partir do território do outro. Isso é alienação.

Assim, a fi m de concluir este ponto com as principais características que 
regem sobre a Educação do Campo, resgatamos alguns elementos suscitados 
por Caldart (2008), nas quais a autora reforça que a Educação do Campo é 
própria do tempo histórico e que, portanto, não pode ser fi xada, visto que a 
conjuntura social, política, econômica e ambiental está em constante movi-
mento. No entanto, apesar de não ser fi xa, a Educação do Campo, tampouco, 
pode ser compreendida de forma aleatória, afi nal, ela não pode ser concebida 
fora da materialidade de origem e do movimento histórico da realidade ao 
qual se refere, logo, exige ser trabalhada em uma tríade defi nida pelo campo, 
pelas políticas públicas e pela educação (CALDART, 2008).

Escola unitária

Assim como apresentamos brevemente os elementos que tratam acerca 
da Educação do Campo, buscaremos, nesta sequência, também, expor as 
principais características que fundamentam a escola unitária concebida por 
Gramsci, para que, posteriormente, possamos verifi car as conexões entre 
estas, tanto no que já foi produzido na literatura, como também pela análise 
do PPP de uma escola do campo.

Desse modo, a principal obra utilizada para embasar esta breve apre-
sentação, assim como a análise posterior, foi Os intelectuais e a organização 
da cultura, tendo em vista que nesta obra estão contidos os principais textos 
do Caderno 12, no qual Gramsci detalhou as principais características da 
chamada escola unitária.

Antes de tratar especifi camente sobre as questões referentes à educação, 
Gramsci buscou desenvolver acerca do papel dos intelectuais na sociedade, 
desta forma, o autor preparou o terreno para o estabelecimento da escola 
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unitária a partir das confi gurações sobre o intelectual orgânico. E, a partir da 
articulação entre a formação de intelectuais com caráter político e o papel da 
educação formal nesta formação, o autor critica a escola tradicional e restrita 
à classe dominante, apontando como solução a formação de uma

escola única inicial de cultura geral, humanista, formativa, que equilibre 
equanimemente o desenvolvimento da capacidade de trabalhar manual-
mente (tecnicamente, industrialmente) e o desenvolvimento das capaci-
dades de trabalho intelectual (GRAMSCI, 1982, p. 118).

Por conseguinte, assim como mencionado na introdução deste capítulo, 
Gramsci aponta que o entrelaçamento entre os conhecimentos técnicos e cien-
tífi cos no âmbito de uma formação humanista e política são essenciais para 
inserção dos jovens em atividades sociais e produtivas, garantindo que estes 
venham a desenvolver a maturidade e o senso crítico, e, consequentemente, 
a capacidade de “criação intelectual e prática e de autonomia na orientação e 
na iniciativa” (GRAMSCI, 1982, p. 121).

Muito referenciado em Marx, Gramsci concebe a concepção de escola 
unitária partindo da análise de uma sociedade de classes, na qual o indiví-
duo não pode ser separado da sociedade e do tempo histórico em que vive, 
assim como o pensamento não deve ser separado do ser, a teoria não deve 
ser separada da prática, o ser humano não deve ser separado da natureza, e 
assim por diante.

Nesse prisma, Gramsci delineia alguns apontamentos concretos, reto-
mando a importância do trabalho como princípio educativo e incentivando 
que o Estado se apresente como responsável direto pela concretização de um 
ensino público de qualidade. Nestes parâmetros, o autor descreve a necessi-
dade de um maior fi nanciamento do Estado para garantia dessas escolas, a 
fi m de que o conjunto da população (todos como potenciais dirigentes) como 
um todo venha a ter acesso aos conhecimentos necessários para construção 
de um projeto de sociedade nacional-popular (GRAMSCI, 1982).

Concluída esta breve apresentação dos elementos gerais que conformam 
a escola unitária, passemos para os principais trabalhos encontrados na lite-
ratura que tratam sobre estas categorias que buscamos desenvolver até aqui: 
a Educação do Campo e a escola unitária de Gramsci.

Conexões entre a Educação do Campo e a escola unitária: revisão 
da literatura

Pelas buscas nas plataformas do Portal de Periódicos da Capes e da 
Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), procuramos 
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por trabalhos que se relacionassem com o tema em questão, a partir dos 
descritores “Educação do Campo” AND “Gramsci”. A busca se concentrou 
em trabalhos que tivessem esses descritores nos títulos, a fi m de restringir a 
busca para apenas aqueles que realmente se relacionassem diretamente com 
o assunto de interesse e, devido a esta escolha, encontramos apenas dois 
trabalhos relacionados.

Na BDTD, o trabalho encontrado foi uma dissertação publicada em 2007, 
cujo título é: “Educação do campo: limites e possibilidades da proposta de 
Concórdia (SC) a partir da concepção de Escola Unitária de Gramsci”. Neste 
sentido, trata-se de um trabalho que se relaciona com a nossa discussão, pois 
“procura discutir os limites e as possibilidades da Proposta de Educação do 
Campo do Município de Concórdia, [tendo em] vista a tradicional duali-
dade cidade/campo”, dispondo como perspectiva teórica a escola unitária de 
Gramsci (VENDRAME, 2007, p. 7).

Por ser uma dissertação, trata-se de um trabalho mais robusto, visto que 
a autora teve mais espaço e tempo para desenvolver as ideias necessárias 
para discussão. Logo, pelo estudo de caso, a autora buscou compreender a 
experiência de Concórdia (SC), partindo da premissa de que a concepção 
de escola unitária de Gramsci é “indispensável para analisar a questão da 
dualidade [entre campo e cidade] que se coloca como categoria central desse 
trabalho de pesquisa” (VENDRAME, 2007, p. 13).

Dessa forma, Vendrame (2007) considera que a principal característica 
da proposta de política pedagógica de Educação do Campo de Concórdia 
(SC) se liga à concepção da escola unitária de Gramsci, a partir da busca 
pela superação desse dualismo e, consequentemente, das desigualdades que 
fundamentam este, entre campo e cidade. É um trabalho no qual a autora 
(2007, p. 17) se fundamenta no marxismo, pois este foi também inspiração 
para Gramsci, logo, parte desta fundamentação teórica, a fi m de “evidenciar 
em que medida as propostas de educação para o campo se aproximam e se 
distanciam da concepção de escola unitária de Gramsci, delineando os limites 
e possibilidades da Proposta de Concórdia”.

Os apontamentos realizados por este trabalho são de importante contribui-
ção para uma aproximação entre a escola unitária de Gramsci e a Educação do 
Campo, dentre eles, destacamos: 1) a fundamentação na pedagogia socialista 
em relação às concepções e metodologias para orientação das análises; 2) as 
considerações sobre a importância de tomar a escola unitária como “possi-
bilidade de aproximar o aluno da classe trabalhadora a uma refl exão, cujo 
conteúdo pode contribuir para efetivação de uma sociedade menos desigual”; 
3) dos limites da proposta de Concórdia, ressaltamos que a autora aponta que 
“não é possível superar a dualidade na escola por meio de propostas educacio-
nais diferenciadas [...] a superação se dá somente com a igualdade do direito”, 
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com isso pondera que se deve “considerar a articulação das especifi cidades 
[educacionais da população do campo] com a totalidade”; 4) das positividades 
da proposta de Concórdia, destacamos a defi nição de uma base teórica que 
evita ecletismos que possam desfi gurar os objetivos fi nais, a “proposição de 
estudo da realidade social vivida pela comunidade”, e a “adoção do trabalho 
como princípio educativo [...] [que] possibilita uma aproximação com a tota-
lidade” (VENDRAME, 2007, p. 187-189).

Por fi m, a dissertação anteriormente analisada possui grande contribuição 
para o debate de aproximações entre as categorias em questão neste capítulo, 
sendo um paralelo entre o que buscaremos construir na sequência, quando 
buscaremos as relações entre o PPP de uma escola do campo e a escola uni-
tária (com a devida diferença de proporção com o trabalho analisado, que 
investigou a nível de plano municipal).

Em continuidade à revisão de literatura, vejamos o trabalho encontrado 
no Portal da Capes, o qual se tratou de um artigo publicado em 2009, cujo 
título é: “Educação do campo e a teoria crítica em Gramsci”. Este traz con-
tribuição importante, através da apresentação sobre a relação histórica entre 
os movimentos populares do campo e a teoria crítica de Gramsci, visto que 
tem como objetivo “apontar os fundamentos históricos, políticos e fi losófi -
cos da educação do campo a partir da teoria crítica elaborada por Gramsci” 
(NASCIMENTO, 2009, p. 98).

Em vista disso, Nascimento (2009, p. 104) levanta uma questão importante 
para a discussão feita até aqui: “Como a teoria de Gramsci conseguiu penetrar 
nos movimentos sociais do campo?”. Como resposta, o autor discorre sobre 
como a CPT (Comissão Pastoral da Terra), mediante as experiências das CEB 
(Comunidades Eclesiais de Base) e das formações (subsidiadas pela Teologia 
da Libertação), com intelectuais formados em áreas de ciências humanas, cum-
priram importante papel na difusão da mediação histórico-dialética de Gramsci.

Para essa concretização dessa difusão, Nascimento (2009) enfatiza o 
papel dos educadores que ministravam as formações para os trabalhadores, 
assim como o método próprio de organização da CPT, além de outros movi-
mentos (MST, MAB, MPA, entre outros) que se baseiam na criação de inte-
lectuais orgânicos, a fi m de organizar os trabalhadores, como descreve no 
seguinte parágrafo:

[...] o que a CPT fez na década de 70 e início da década de 80 foi organizar 
os trabalhadores para que, dentro do próprio corpo de trabalhadores, sur-
gisse o que Gramsci chama de intelectuais orgânicos. A CPT, na década 
de 70, entendia que era preciso organizar os trabalhadores e fazer surgir de 
seu interior os intelectuais orgânicos que dariam continuidade ao projeto 
de emancipação dos trabalhadores. É o que o MST e outros movimentos 
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sociais do campo continuam realizando dentro de seus quadros que sem-
pre se renovam. Dessa mesma forma, surgiram dentro do movimento da 
educação do campo os intelectuais orgânicos que, articulados com o movi-
mento social do campo, começaram a relacionar teoria e prática acerca 
da educação do campo (NASCIMENTO, 2009, p. 107, grifo do autor).

Diferente da realidade em que Gramsci produziu suas obras, em que ele 
considerou que os camponeses nem elaboravam seus intelectuais orgânicos 
nem cooptavam os intelectuais tradicionais, aqui, no contexto brasileiro, pode-
mos afi rmar que “os movimentos sociais do campo, entre eles, o MST pro-
duzem seus próprios intelectuais orgânicos” (NASCIMENTO, 2009, p. 108).

Outras elaborações de Gramsci que também foram incorporadas pelos 
movimentos do campo e infl uenciam os fundamentos da educação do campo, 
são a de Estado educador e de Estado ético, defi nidos por Nascimento (2009, 
p. 110) como:

O Estado educador é aquele que garante a instituição de um bloco histó-
rico. É o Estado que busca o consenso contra o Estado burguês. O Estado 
ético está alicerçado no conceito de igualdade que é o fundamento moral do 
Estado de Direito. Para isso, torna-se imprescindível conhecer os direitos 
e deveres (noções liberais) para educar o consenso. É desse Estado ético 
que se criará uma ligação com a escola em Gramsci.

Com isso, o trabalho realizado por Nascimento (2009) levanta elementos 
importantes, como as conexões teóricas e práticas (a exemplo, o conceito 
de intelectuais orgânicos que infl uencia a organização dos movimentos, e 
o de Estado ético e educador no acesso das massas à escolas de qualidade) 
entre os movimentos que constroem a Educação do Campo e o pensamento 
gramsciano. Mas, que diferente do anterior, não se propõe a investigar alguma 
experiência específi ca, ponto que consideramos essencial para uma análise 
concreta da realidade. Tendo isso em vista, procuramos no seguinte ponto 
deste capítulo verifi car as relações entre a escola unitária de Gramsci e o PPP 
de uma escola do campo no Ceará.

Conexões entre o Projeto Político-Pedagógico da Escola do Campo 
Filha da Luta Patativa do Assaré e a escola unitária de Gramsci

Com o objetivo de dar um pontapé com aquilo que se relacionasse mais 
diretamente com Gramsci, visto a proporção de nosso trabalho, buscamos 
conferir se ao longo das 50 páginas do PPP da escola seria possível encontrar 
descritores, como: “Gramsci”, “escola unitária”, “intelectuais orgânicos”, 
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“estado educador” e “trabalho como princípio educativo”. Neste sentido, a 
busca pelo descritor “Gramsci” apresentou apenas um resultado, sendo uma 
referência dele a obra Concepção dialética da histórica, publicada em 1978. 
Este resultado revela a fonte direta a qual a comunidade escolar se fundamenta 
no pensamento gramsciano.

As outras buscas não obtiveram resultados, porém, pela leitura integral 
do texto, foi possível encontrar alguns pontos deste que se conectam com os 
fundamentos da escola única de Gramsci. A começar pelo subsídio em Marx 
no referencial teórico do PPP que, como sabemos, também foi inspiração 
para Gramsci. Para ilustrar esta relação, vejamos o seguinte trecho referente 
ao referencial teórico do PPP:

Em uma sociedade transformada, onde a vida tenha centralidade, há lugar 
para todos e é necessário que se ampliem os direitos sociais, sem nenhuma 
discriminação de gênero, classe, etnia, necessidade especiais, cor, credo 
ou opção sexual. Onde o conhecimento, as ciências, as tecnologias, as 
artes, o trabalho humano são produtores de mais vida para todos e 
não de lucro para uns poucos. Nessa perspectiva, desenvolvimento não 
se restringe a crescimento econômico, mas a qualidade de vida. Nesse 
campo, a educação desempenha um papel importante para o desenvolvi-
mento, que somente se realiza integrada com as diversas dimensões da 
vida: a cultura, a arte, a tecnologia, as ciências, a produção, a saúde, as 
relações humanas (PROJETO..., 2018, p. 16, grifo nosso).

Percebemos nesse trecho, de forma indireta, as conexões com os pensa-
mentos de Marx e Gramsci, que se evidenciam na parte grifada do texto. Em 
especial, com relação à escola unitária, destacamos a importância do conhe-
cimento e das tecnologias para o desenvolvimento humano, considerando que 
para Gramsci deve haver “uma estreita interação entre trabalho intelectual e 
industrial, entre pesquisa e produção, ciência e técnica, conhecimento avan-
çado e profi ssões” (SEMERARO, 2021, p. 126).

Evidenciamos certo trecho do Projeto... (2018, p. 24, grifo nosso) em que 
há novamente explicitação do papel do conhecimento científi co sistematizado, 
ao afi rmar que este deve dialogar

[...] com os saberes, a cultura, o trabalho e as lutas camponesas, partindo 
de sua concretude e ampliando as possibilidades de compreender e trans-
formar a realidade, a partir da articulação da teoria com a prática, atra-
vés da apropriação e da produção do conhecimento ancorado na refl exão 
das vivências dos sujeitos nos diferentes processos sociais formadores, o 
que deve ser feito respeitando a especifi cidade destas vivências e destes 
aprendizados, em cada fase da vida.
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Ainda no referencial teórico do PPP, assim como no trabalho de Ven-
drame (2007), também há explicitação do debate da dualidade entre os projetos 
de campo e a contraposição da educação do campo à educação rural. Assim, 
no texto do PPP, torna-se explícita a seguinte afi rmação:

Este material pretende ser uma ferramenta a orientar esse processo orga-
nizativo das Escolas do Campo do MST, na esperança de que estas nos 
fortaleçam na trincheira da resistência ao capital, se fazendo referência do 
sonho que queremos conquistar com a Reforma Agrária Popular e com a 
construção de um Projeto Popular para o Brasil (PROJETO..., 2018, p. 19).

As matrizes pedagógicas referentes à formação humana adotadas no PPP 
são: o trabalho, a luta social, a cultura, a organização coletiva e a história (con-
cepção materialista). Estas se destacam pelas fundamentações no marxismo e 
em educadores que contribuíram para formulação da Pedagogia Socialista (a 
qual também é inspiração para Gramsci), como Pistrak e Makarenko. Neste 
sentido, a seguinte afi rmação sobre o trabalho como matriz da formação 
humana demonstra essas ligações no Projeto... (2018, p. 20, grifo nosso):

A formação para o trabalho (ou formação do trabalhador) que queremos para 
todos os jovens em todas as escolas é aquela que deve fazer parte da própria 
educação básica de perspectiva integral e unitária, não se separando de 
uma formação geral sólida e ampla, que tem o trabalho como princípio edu-
cativo e que se concentra na chamada educação tecnológica ou politécnica.

Desse modo, como se evidenciam nos trechos citados do PPP, existem 
diversas conexões no texto deste com as fundamentações da escola unitária de 
Gramsci, mesmo que os termos “escola única” ou mesmo o “escola unitária” 
não estejam presentes. No entanto, mesmo que de forma indireta ou pelos 
pressupostos marxistas ou da Pedagogia Socialista, há muito da contribuição 
gramsciana. Certamente, não pretendemos encerrar este debate neste breve 
capítulo, pelo contrário, assim como os trabalhos que nos antecederam, bus-
camos pavimentar a estrada, para que seja possível o surgimento de outras 
investigações acerca desta temática, tão importante para os problemas sociais 
que enfrentamos na atualidade.

Considerações fi nais

Ao longo deste capítulo, buscamos apresentar as relações entre as catego-
rias Educação do Campo e escola unitária de Gramsci. Esta decisão decorreu 
da avaliação da importância destas para a atualidade, pela defesa da ciência 
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e da vida, tendo em vista o período adverso no qual vivenciamos a ascensão 
do pensamento negacionista e fascista.

Dado o percurso teórico realizado, em composição ao nosso objetivo 
inicial de analisar as relações entre a Educação do Campo e a escola unitária 
de Gramsci, consideramos que os trabalhos de Vendrame (2007) e Nascimento 
(2009) foram fontes essenciais e imprescindíveis de análise para subsídio 
deste debate que buscamos suscitar neste capítulo.

Com relação à análise do Projeto... (2018), este apesar de não mencionar 
diretamente a escola unitária de Gramsci, o faz por outros termos e expres-
sões que estão muito ligados também ao pensamento marxista e à Pedagogia 
Socialista, como as matrizes formativas elencadas nas quais se encontram o 
trabalho: a luta social e a cultura. O conhecimento científi co sistematizado, 
articulado à promoção de igualdade social, ao rompimento com o dualismo e 
à organização coletiva, constitui elo principal entre o pensamento gramsciano 
e os pressupostos pedagógicos da Escola de Educação do Campo Filha do 
Luta Patativa do Assaré, localizada no município de Canindé, Ceará.

Por fi m, esperamos ter contribuído com a temática na qual nos desafi amos 
a trazer à tona e debater ao longo deste capítulo. Neste sentido, destacamos 
novamente a importância destas categorias não somente para atualidade, como 
também para construção de uma sociedade livre das opressões de classe, 
raça e gênero.
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FORMAÇÃO HUMANA, 
SUBJETIVIDADE E 

CONSCIÊNCIA DE CLASSE

Antonio Marcondes dos Santos Pereira
Eduardo Ferreira Chagas

A educação tem como função elementar possibilitar o pleno desenvol-
vimento da subjetividade. Contudo, ela se apresenta sob duas perspectivas 
fundamentais. Por um lado, ela busca desenvolver nos indivíduos os valores, 
atitudes, comportamentos, habilidades etc., necessários às condições de repro-
dução sociais adequadas à forma de sociabilidade que se quer conservar. Isso 
signifi ca dizer que a subjetividade deve ser orientada para se conformar, a 
partir do currículo, aos princípios e visões de mundo da classe dominante. Por 
outro, ela pode se constituir numa expressão dos anseios da classe dominada na 
luta para superar as condições de desigualdade social em que está submetida 
em virtude da lógica contraditória de desenvolvimento e expansão do sistema 
capitalista. Como fi ca evidente, o processo de formação dos indivíduos está 
diretamente ligado às lutas de classe de seu tempo.

A ideia de que vivemos sob os imperativos da sociedade do conheci-
mento, produz uma falsa noção de que todos têm acesso, de forma igualitária, 
às conquistas tecnológicas, culturais e riquezas da sociedade burguesa; que 
os produtos do trabalho humano nos garantem uma vida cheia de prazeres, 
facilidades, bem-estar e segurança. É claro que isto se realiza para as camadas 
mais abastadas da sociedade. Porém, para a maioria da população mundial a 
miséria, o desemprego, a violência, a desigualdade, a ausência de democra-
cia, etc., é a realidade mais tangível. O sistema sociometabólico do capital 
produziu uma sociedade profundamente marcada pelo abismo que separa, em 
muitos sentidos, pobres e ricos. A educação certamente confi gura um processo 
que refl ete essas contradições.

Todo processo educativo é fortemente marcado pelas infl uências que 
recebe do conjunto das relações sociais que estruturam nossa forma de vida 
cotidiana. Todavia em grande medida,

o sistema educacional contribuiu e contribui [...] como meio de irradiação 
do conhecimento considerado mais relevante por determinada categoria 
social, que o constrói e o domina, em detrimento de outras tantas for-
mas de pensar e agir sobre a natureza e o mundo (HORN; GEMINARI, 
2010, p. 23). 
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Nesse sentido, o pensamento pós-moderno, que representa no plano 
teórico e ideológico os interesses do capitalismo, considera como relevante 
(é importante enfatizar que essa corrente de pensamento ocupa um lugar 
de referência central na Base Nacional Comum Curricular) os conhecimen-
tos baseados numa perspectiva epistemológica que têm como fundamentos 
o ecletismo, a fragmentação, a noção de diferença, o multiculturalismo, a 
ausência das análises de classe, o fi m das metanarrativas, a falência do sujeito 
revolucionário e o ocaso da emancipação humana.

Atualmente nosso complexo de vivências sociais é caracterizado pela 
difusão hegemônica da dinâmica do capital globalizado. Isso garantiu que as 
mudanças desencadeadas pelo sistema ganhassem proporções abrangentes. Em 
escala mundial podemos afi rmar que nossa existência como um todo, sofreu 
profundas transformações no que diz respeito aos impactos das tecnologias 
da informação, a robótica, a divisão internacional do trabalho, a geopolítica 
redesenhada pelas demandas das grandes corporações fi nanceiras, o aumento 
do poder bélico do imperialismo, sustentado pela lógica da indústria militar. 
Essas ideias são propagadas como a verdade incontestável do novo tempo 
do mundo. Contudo, entendemos que o papel da educação na formação da 
consciência crítica dos indivíduos deve ser voltada para problematizar esse 
contexto. Não encará-lo como algo defi nitivo, inevitável, evitando-se assim, 
o reducionismo tecnológico e o fatalismo da ideia de que o capitalismo é o 
último estágio da história humana.

A formação humana pressupõe um processo social rico de possibilidades 
culturais, educacionais, éticas e históricas de desenvolvimento dos indivíduos. 
A formação dos educandos nesse aspecto, não pode fi car limitada ao “itinerário 
formativo” das pedagogias das competências. Estas que se expressam como 
aparatos ideológicos da reestruturação produtiva do capital em crise, buscam 
reproduzir formas de conscientização que funcionam como premissas para 
legitimar a sociabilidade burguesa. É certo que vivemos numa época marcada 
pela globalização ou mundialização do capital, muito embora, o desemprego 
estrutural, a crise ambiental e a decadência dos valores ocidentais sejam a 
realidade mais pungente.

Pensar a relação da educação básica de nível médio integrado com o 
mundo do trabalho, por exemplo, constitui um fator fundamental na arti-
culação necessária entre formação e desenvolvimento humano-social. É de 
extrema importância para o desenvolvimento intelectual, cultural e moral dos 
educandos, não confundir a concepção ontológica de trabalho com as formas 
concretas de trabalho em cada época histórica. Ou seja, o currículo deve 
incorporar a noção de que o trabalho, em sua acepção ontológica, é uma eterna 
necessidade do ser social; uma condição de existência dos indivíduos, um 
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metabolismo concreto da sociedade com a natureza, como dizia Marx. Assim, 
a compreensão por parte dos educandos de que trabalho funda as relações 
sociais, pode possibilitar uma melhor assimilação das reais características da 
existência humana. Por outro lado, entender o signifi cado do trabalho concreto 
em cada formação histórica, tem sua importância no sentido de que, todas os 
complexos sociais, as formas de vida cotidiana, os modos de ser dos homens, 
sua organização produtiva, são expressões das possibilidades históricas do 
desenvolvimento social baseado no confl ito de classes. O trabalho escravo, 
o trabalho servil e o trabalho assalariado, constituem de formas específi cas 
de reprodução social, que resultaram de processos dinâmicos e contraditórios 
entre as forças de produção materiais e suas relações sociais correspondentes.

Por isso, a ciência e a tecnologia, devem ser orientadas para a produção 
de valores de uso, pois elas podem contribuir decisivamente na tarefa de 
melhorar as condições de vida das pessoas; aumentar o tempo livre. E o tra-
balho como práxis fundante que possibilita a criação dos processos econômi-
cos, sociais, políticos, culturais, a linguagem, os símbolos, pode se converter 
num processo que atenda as múltiplas necessidades humanas. Mas o traba-
lho também enquanto um princípio educativo36, cuja função histórica é a de 
socializar os conhecimentos necessários à realização de objetivações sociais 
que atendam às necessidades humanas. Nesse caso, toda práxis humana que 
vise criar as condições concretas de reprodução social, constitui a base para 
o autêntico desenvolvimento da generidade humana.

Para Frigotto a educação básica tem um papel central e estratégico na 
construção de uma sociedade que combata as alienações cotidianas. Portanto:

A concepção de ensino médio politécnico ou tecnológico, amplamente deba-
tida na década de 1980, é a que pode responder a este horizonte de formação 
humana. Trata-se de desenvolver os fundamentos das diferentes ciências que 
faculte aos jovens a capacidade analítica tanto dos processos técnicos que 
engendra o sistema produtivo, quanto das relações sociais que regulam a 
quem e a quantos se destina a riqueza produzida (FRIGOTTO, 2008, p. 11).

A escola, decerto, cumpre um papel fundamental nesse processo de 
apropriação dos conhecimentos historicamente acumulados, no entanto, ela 

36 “Nesta concepção de trabalho o mesmo se constitui em direito e dever e engendra um princípio formativo ou 
educativo. O trabalho como princípio educativo deriva do fato de que todos os seres humanos são seres 
da natureza e, portanto, têm a necessidade de alimentar-se, proteger-se das intempéries e criar seus meios 
de vida. É fundamental, socializar, desde a infância, o princípio de que a tarefa de prover a subsistência e 
outras esferas da vida pelo trabalho, é comum a todos os seres humanos, evitando-se, desta forma, criar 
indivíduos ou grupos que exploram e vivem do trabalho de outros. O trabalho como princípio educativo, 
então, não é, primeiro e sobretudo, uma técnica didática ou metodológica no processo de aprendizagem, 
mas um princípio ético-político” (FRIGOTTO, 2008, p. 2-3, negrito no original).
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não pode permanecer submetida (como está hoje) aos ditames do mercado 
via ideologia das “competências”, da “efi ciência”, do “empreendedorismo”, 
da “racionalidade tecnológica”. Contudo, a escola é um lugar de contradição 
e, enquanto tal, pode se converter num espaço de construção de uma prática 
pedagógica com fi ns políticos claramente defi nidos por uma necessidade de 
resistência aos imperativos da lógica do capital. A possibilidade de formar 
os indivíduos para a aquisição de uma consciência de classe, é viável no 
âmbito da escola. Quando os seus atores principais (alunos e professores) 
passam a desenvolver atividades culturais, estéticas e científi cas e, assu-
mem a tarefa política de despertar a consciência-para-si, o pensamento 
crítico, a atitude de combate frente aos aparelhos ideológicos da classe 
dominante e o estreitamento de seus vínculos com os movimentos sociais, 
é plenamente possível engendrar estratégias de luta e transformação da vida 
prática cotidiana.

É de importância crucial que a escola propicie uma formação voltada 
para a humanização dos indivíduos. Humanização referente às possibilidades 
de desenvolvimento da consciência-para-si do gênero, como uma condição 
de superação da “exploração”, da “espoliação” e da “alienação”. Entretanto 
para Frigotto o debate entre sociedade e trabalho que se insere na disputa pela 
educação enquanto uma prática mediadora do processo produtivo, do processo 
político, ideológico e cultural, é sumamente decisivo para a compreensão 
da realidade em sua dinâmica histórica carregada de contradições. Desde a 
década de 90, por exemplo, as reformas educacionais que foram empreendidas 
sobretudo nos países subdesenvolvidos como o Brasil, a educação se tornou 
uma mediação vinculada as demandas do capital globalizado e da chamada 
produção fl exível, cujo objetivo principal é “formar um trabalhador ‘cidadãos 
produtivos’, ‘adaptado’, ‘adestrado’, ‘treinado’, mesmo que sob uma ótica 
polivalente” (FRIGOTTO, 2008, p. 10).

Por isso a educação para o trabalho (no sentido ontológico) não pode ser 
confundida com a formação para o atendimento das demandas do mercado 
de trabalho, tampouco com as exigências do trabalho produtivo. De outra 
maneira, o ensino médio articulado à formação profi ssional de nível técnico 
deve preparar os educandos para se apropriarem das transformações e inova-
ções desenvolvidas pelos novos processos tecnológicos da esfera produtiva, 
no intuito de vincular a formação oferecida pela escola com os movimen-
tos sociais, cujo objetivo principal é atuar concretamente na realidade para 
transformar a materialidade das relações sociais que a engendram. Sem uma 
transformação radical das condições materiais de vida, a escola não pode 
responder sozinha por uma pretensa superação das desigualdades que atra-
vessam a sociedade burguesa.
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A educação básica articulada ao mundo do trabalho, da cultura e da ciên-
cia é um direito social e subjetivo garantido em lei37. A formação oferecida 
pela escola deve está vinculada a todas as esferas e dimensões da vida, pois

[...] Trata-se de uma base para o entendimento crítico de como funciona 
e se constitui a sociedade humana em suas relações sociais e como fun-
ciona o mundo da natureza, da qual fazemos parte. Dominar no mais ele-
vado nível de conhecimento estes dois âmbitos é a condição prévia para 
construir sujeitos emancipados, criativos e leitores críticos da realidade 
onde vivem e com condições de agir sobre ela. Este domínio, também, 
é condição prévia para compreender e poder atuar com as novas nases 
técnico-científi cas do processo produtivo (FRIGOTTO, 2008, p. 12, itá-
lico nosso).

A escola por si só não transformará a realidade. Para levar essa trans-
formação a cabo, ela precisa, certamente, estar vinculada às lutas sociais de 
seu tempo. A escola é uma parte do todo. Constitui um complexo no interior 
de um complexo maior que é a sociedade enquanto uma totalidade objetiva, 
processual, dinâmica e contraditória. Nesse sentido, é sumamente importante 
destacar que as mudanças no currículo, na formação docente e, por conse-
guinte, na prática docente, são condições fundamentais para se pensar numa 
estratégia que coloque no centro de suas refl exões e deliberações políticas o 
engajamento necessário para efetivar concretamente um processo de ensino e 
aprendizagem voltado para a articulação com os movimentos sociais e as lutas 
populares, bem como, se confrontar com o ideário conservador das “pedago-
gias das competências”, do “capital humano”, do “empreendedorismo”, da 
“empregabilidade” etc.

A formação humana pressupõe desenvolvimento cultural, intelectual, 
cognitivo e ético da subjetividade dos indivíduos, tanto pessoal como coletiva. 
Um traço peculiar da subjetividade é que ela é produto do desenvolvimento 
histórico-social. O ser social ao se desenvolver pela atividade criadora do tra-
balho (como o modelo de toda práxis social), adquire a capacidade de refl etir 
sobre si mesmo, e a medida que transforma o mundo natural em objetivações 
sociais, ele transforma também a si mesmo. O trabalho enquanto processo que 
permite o salto ontológico da esfera orgânica para a esfera do social, possibilita 
que uma realidade qualitativamente nova seja efetivada por um ser que põe 
fi ns intencionalmente a partir de sua consciência. Aqui já está evidenciado o 
aspecto ontológico da subjetividade humana.

37 Como prevê a LDB/1996 no seu artigo 5º: “O acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo, 
podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de 
classe ou outra legalmente constituída e, ainda, o Ministério Público, acionar o poder público para exigi-lo” 
(LDB, 2017, p. 10).
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No plano do trabalho, enquanto metabolismo do homem com a natu-
reza, já se inscreve a relação subjetividade e objetividade, o que resultará no 
surgimento da sociedade enquanto um complexo de complexos dinâmicos 
e estruturais. Para Marx, nesse sentido, “não é consciência dos homens que 
determina o seu ser; ao contrário, é o seu ser que social que determina sua 
consciência” (MARX, 2008, p. 47). Esse processo é marcado pela determi-
nação do modo de produção da vida material, que condiciona o processo 
de vida social, política e intelectual, ou seja, a totalidade dessas relações de 
produção constitui a estrutura econômica da sociedade, a base fundamental 
sobre a qual se ergue uma superestrutura jurídica e política e à qual do mesmo 
modo, correspondem formas socais específi cas de consciência. Esse processo 
de produção e reprodução da própria existência material determinam, em 
última instância, as formas de sociabilidade ao longo do tempo.

O ser social que do qual falamos aqui, não é um ser abstrato em geral, 
mas a vida social humana historicamente determinada. Há, no entanto, em 
certas orientações marxistas que se pretendem críticas, um grave equívoco 
em reduzir esse postulado de Marx a um economicismo vulgar. Em Marx, 
como nos confi rma Chagas (2016), não subsiste uma dicotomia estanque 
entre a esfera da produção da existência, (esfera determinante) e a esfera da 
subjetividade, das ideias e da consciência (esfera determinada), pois o que 
existe, do contrário, é uma unidade dialética entre objetividade e subjetividade; 
uma práxis mediada entre o material e o espiritual, a base e a superestrutura.

Com efeito,

Marx não compreende a subjetividade como um simples refl exo das deter-
minações da base econômica, como um mero produto do econômico, e 
sim como um componente inseparável dos processos da formação da vida 
humana. O seu pensamento não pode ser reduzido a um objetivismo, a 
um mero determinismo econômico, unilateral, visto que a objetividade é 
impensável sem uma íntima correspondência com a subjetividade. Não há, 
para ele, objeto sem sujeito, como não há sujeito sem objeto (CHAGAS, 
2016, p. 127, itálico nosso).

Assim, entendemos que a relação entre esses dois polos, sujeito e objeto, 
não consiste em um dado a priori, ou seja, eles se constituem na dinâmica da 
relação, como uma unidade dialeticamente articulada.

Para Marx, o indivíduo humano não é considerado apenas sob o ponto de 
vista objetivo, mas sobretudo, a partir de seu autodesenvolvimento enquanto 
gênero. Para ele, a medida que o ser social cria novas formas de objetivações, 
isso possibilita o desenvolvimento de novas formas de subjetivação. Desse 
modo, a subjetividade não é uma instância autônoma, abstrata, independente, 
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autossufi ciente, muito menos um produto da legalidade natural, mas um resul-
tado do fazer histórico dos indivíduos em uma determinada formação social.

Assim, do dizer de Chagas (2016), Marx desenvolveu no conjunto de 
suas obras,

elementos constitutivos para se entender a subjetividade humana como: 
1) a subjetividade não como autônoma, abstrata; 2) a subjetividade não 
como dada naturalmente, imediatamente ao indivíduo; 3) a subjetividade 
como construída historicamente e 4) a importância da presença da subjeti-
vidade na construção, na transformação, na apresentação e na interpretação 
cognitiva do real, da realidade (CHAGAS, 2016, p. 127-128).

De acordo com o fi lósofo brasileiro, no âmbito da sociedade capitalista, 
Marx nos oferece um conjunto de conceitos para entender o sentido da sub-
jetividade, tais como: “ilusão”, “trabalho”, “estranhamento”, “base e superes-
trutura”, “ideologia”, “ocultação”, “inversão” e “fetichismo da mercadoria”.

Ao tratar do fenômeno do estranhamento Gyögy Lukács considera 
que em primeiro lugar, ele é um produto do desenvolvimento socioeconô-
mico historicamente determinado, ou seja, a base de todo estranhamento 
repousa no processo de produção e reprodução das condições materiais de 
existência humana. Em segundo lugar, como expressão subjetiva dessa base 
fundamental, todo estranhamento consiste, portanto, num fenômeno propria-
mente ideológico.

Para Lukács, não existe uma subjetividade que não seja efetivamente 
social; que não tenha brotado da divisão social do trabalho e do seu subse-
quente desenvolvimento. “Com efeito, a divisão social do trabalho incumbe o 
homem de múltiplas tarefas, com muita frequência extremamente heterogêneas 
entre si, cuja execução correta exige dele e, por essa via, desperta nele uma 
síntese das suas capacidades heterogêneas” (LUKÁCS, 2013, p. 588). No 
entanto, o estranhamento, enquanto uma “deformação subjetiva” do indivíduo 
singular resulta da contradição dialética entre: desenvolvimento das capacida-
des produtivas e formação da personalidade. Pois, a divisão social provocada 
pelo modo de produção capitalista assentado no trabalho explorado engendra 
inevitavelmente, uma contraposição entre “singularidade” e “universalidade”, 
“individualidade” e “socialidade”.

Trata-se aqui de pensarmos a relação indissociável entre estranhamento da 
subjetividade (personalidade) e o desenvolvimento das capacidades humanas 
pelas forças produtivas. Dessa forma, a personalidade constitui uma categoria 
social fundamental para compreendermos as características da reprodução 
social como um todo: indivíduo e sociedade. Assim:



E
di

to
ra

 C
R

V
 - 

Pr
oi

bi
da

 a
 im

pr
es

sã
o 

e/
ou

 c
om

er
ci

al
iz

aç
ão

 

172

Nascimento, crescimento, e morte são e permanecerão momentos irrevo-
gáveis de todo e qualquer processo vital biológico. Contudo, o afastamento 
– afastamento incessante, mas jamais desaparecimento – da barreira natural 
é uma característica essencial não só do processo inteiro de reprodução da 
sociedade, mas, inseparável dele, também da vida individual (LUKÁCS, 
2013, p. 591).

A personalidade humana não se constitui por si só. O tornar-se homem, 
resulta, sobretudo, do processo objetivo do trabalho que possibilita o desen-
volvimento das capacidades produzidas “subjetivamente por ele mesmo”, 
isto é, afi rma Lukács:

[...] quando deixa de simplesmente se adaptar ao respectivo mundo exterior 
dado e, por seu turno, passa a participar de modo ativo e prático de sua 
remodelação em um meio ambiente humano cada vez mais social, criado 
por ele mesmo (2013, p. 596).

Este processo que Lukács designa como “afastamento das barreiras natu-
rais”, expressa o fato de que enquanto pessoa, o homem só pode assumir a 
sua condição de ser humano quando a relação com seu semelhante (generi-
dade-para-si) for cada vez mais humanizada ou humanizadora.

Porém, o homem estranhado não é de modo absoluto, desprovido do “seu 
ser-homem social”; do vínculo de pertencimento “à socialidade do gênero 
humano”. Mesmo a designação do escravo como um instrumento em termos 
jurídicos que aponta para a sua condição real de cativo, ainda assim, afi rma 
Lukács, objetivamente em si, (ele, o escravo) continua sendo um ser social, 
um modelo do gênero humano. Desta forma, o que efetivamente constitui um 
processo de estranhamento neste caso é o fato jurídico-político e histórico do 
ser homem do escravo estar subjugado a um sistema socialmente alienante; 
excludente, produtor de desigualdades, violência de classe e deformações sub-
jetivas, morais e éticas, como foi o caso do escravismo antigo e o escravismo 
colonial moderno. A consequência, portanto, é que estas estruturas submetem 
o ser homem do escravo às formas alienantes de socialização desumaniza-
dora, neste sentido, ele não perde sua condição ontológica de ser social, mas 
é privado de sua condição humana, de sua dignidade enquanto pessoa.

A consciência reifi cada concebe uma separação, ou uma contraposição 
“metafi sicamente abrupta”, entre o homem físico/fático e o homem espiritual/
subjetivo, confi gurando assim, a autonomização da alma em relação ao corpo. 
De acordo com Lukács, é o método fenomenológico que produz de forma 
reifi cada “uma ilusão do mundo fenomênico imediato” em uma contraposição 
dualista que segrega a alma do corpo, descaracterizando a unidade essencial 
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dinâmica do ser social fundada no trabalho enquanto um metabolismo entre 
homem e natureza e sua relação indissociável entre subjetividade e objetivi-
dade. Essa “fi ssura” entre o ser e a consciência humana, portanto, é reveladora 
da separação que o estranhamento ideológico engendra no plano do ser social.

Lukács exemplifi ca o estranhamento no complexo social da personalidade 
dos indivíduos singulares destacando que “com frequência no movimento dos 
trabalhadores, a saber, que homens que combatem ardorosamente e também 
exitosamente o seu estranhamento enquanto trabalhadores na vida familiar 
causam um estranhamento a suas mulheres, o que os leva forçosamente a um 
novo estranhamento de si mesmo”38 (LUKÁCS, 2013, p. 608). Com efeito, 
toda tendência estranhadora está concretamente arraigada no plano do ser 
social, ou seja, esta continuamente ativa, infl uenciando as motivações dos 
pores teleológicos singulares, ao mesmo tempo em que a superação destes 
estranhamentos, exige dos indivíduos respostas inovadoras e sua execução 
mediada pela práxis.

Para Lukács a relação entre a consciência e a totalidade da sociedade, 
possibilita reconhecer quais os sentimentos e os pensamentos os “homens 
teriam tido” numa determinada circunstância de suas vidas. A realização dos 
pensamentos e desejos dos homens, em sua vida social concreta, está circuns-
crita no plano da possibilidade objetiva. Pois:

A relação com a totalidade concreta e as determinações dialéticas dela 
resultantes superam a simples descrição e chega-se à categoria da pos-
sibilidade objetiva. Ao se relacionar a consciência com a totalidade da 
sociedade, torna-se possível reconhecer os pensamentos e os sentimen-
tos que os homens teriam tido numa determinada situação de sua vida, 
se tivessem sido capazes de compreender perfeitamente essa situação e 
os interesses dela decorrentes, tanto em relação à ação imediata, quanto 
em relação à estrutura de toda a sociedade conforme esses interesses. 
Reconhece, portanto, entre outras coisas, os pensamentos que estão em 
conformidade com a situação objetiva (LUKÁCS, 2003, p. 141, em negrito 
nosso e itálico no original).

A conformação entre o pensamento e a realidade objetiva, revela uma 
unidade dialética. E essa unidade se exprime na relação entre a consciência 
de classe e as situações historicamente determinadas. Desse modo, a cons-
ciência de classe do proletariado se constitui, efetivamente, como uma “ação 

38 Nesse sentido afi rma Lukács: “Basta pensar em homens que seguem uma rotina burocraticamente petrifi -
cada, em carreiristas e arrivistas, em tiranos domésticos etc., que não só aprovam essas suas qualidades 
como partes integrantes de sua personalidade, mas também são respeitados como personalidades pelo 
seu ambiente, em virtude de suas qualidades e não apesar delas” (LUKÁCS, 2013, p. 609).
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historicamente decisiva” quando o proletariado apreende o real e a sociedade 
como uma totalidade concreta. O que convém entender é que o “caráter essen-
cial” da vida social é determinado pela “tipologia” da posição dos homens no 
processo de produção de suas condições de existência material.

Com efeito, assinala Lukács, “a reação racional adequada, que deve ser 
adjudicada a uma situação típica determinada no processo de produção, é a 
consciência de classe”. A consciência de classe, portanto, não é só a soma dos 
pensamentos e das aspirações dos indivíduos que formam a classe. Todavia, 
“a ação historicamente decisiva da classe como totalidade é determinada, em 
última análise, por essa consciência e não pelo pensamento do indivíduo” 
(LUKÁCS, 2003, p. 142, itálico no original). Dessa forma, tal ação passa a ser 
conhecida, seguramente, por essa consciência. E nesse sentido, entendemos 
o peso que a consciência do proletariado assume para Lukács enquanto uma 
determinação preponderante nas possibilidades objetivas de transformação 
da realidade.

Para Lukács, com a supressão desse dilema, o papel fundamental desem-
penhado pelo indivíduo no processo histórico, seria haurido da consciência. 
Dessa maneira, os fatos históricos prefi guram os “refl exos conscientes” das 
diversas fases do desenvolvimento econômico. Assim constituído, o materia-
lismo dialético não questiona em hipótese alguma que os homens empreendem 
de forma consciente “seus atos históricos”. Todavia, assinala Lukács, que de 
acordo com “Engels numa carta a Mehring, trata-se de uma falsa consciência. 
Aqui também, no entanto, o método dialético não permite que nos detenhamos 
numa simples constatação da ‘falsidade’ dessa consciência, numa oposição 
fi xa do verdadeiro e do falso” (LUKÁCS, 2003, p. 139).

Na verdade, a exigência é, antes de tudo, de que essa “falsa consciência” 
seja investigada como um aspecto da totalidade histórica, inerente à etapa 
do processo histórico em que se dá sua ação. A “ciência histórica burguesa”, 
afi rma Lukács, também busca a verdade dos estudos concretos. E condena 
o materialismo por desfi gurar a “unicidade concreta” dos processos histó-
ricos. Mas, seu equívoco, consiste em considerar que é plausível encontrar 
o concreto “no indivíduo empírico e histórico”, seja ele uma pessoa repre-
sentada por uma classe ou um povo, por meio de sua consciência “dada 
empiricamente”. Muito embora, é exatamente quando pensa ter descoberto 
“o que há de mais concreto que ela está mais longe do concreto: a sociedade 
como totalidade concreta, a organização da produção num determinado nível 
do desenvolvimento social e a divisão de classes que opera na sociedade” 
(LUKÁCS, 2003, p. 140, itálico no original). Ao passar distante disso, a 
“ciência histórica burguesa” concebe como concreto algo que é completa-
mente abstrato. Apagar essas relações entre as classes em confl ito é aniquilar 
“toda a sociedade”.
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A consciência constitui um fator decisivo no processo da luta de classes. 
Ela representa a possibilidade de compreensão da realidade e dos caminhos de 
superação das contradições oriundas da produção e reprodução das condições 
de vida material. A consciência, portanto, é um complexo da subjetividade 
humana que está diretamente ligada ao movimento do real, ou seja, ela não 
é uma atividade secundária, ou meramente determinada pelas circunstâncias 
econômicas, pois, é precisamente a partir da consciência que os indivíduos 
tomam das condições históricas em que a sua existência é produzida, que 
eles podem construir, transformar e apreender a realidade do mundo social 
de forma que consigam desenvolver uma consciência de classe voltada para 
a luta e superação da realidade vigente. A formação humana com base numa 
consciência de classe pode representar efetivamente um momento politizador 
no processo de ensino-aprendizagem, em que se dirige a consciência dos 
educandos para a construção de uma autentica práxis social transformadora.
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HUMANISMO, PRÁXIS EDUCATIVA 
E DIDÁTICA EM PAULO FREIRE39

Francisco Glauber de Oliveira Paulino
Maria Núbia de Araújo

Jarles Lopes de Medeiros

Introdução

Este trabalho é resultado de inquietações surgidas durante a nossa atuação 
enquanto docentes e discentes, no curso de licenciatura em pedagogia de uma 
universidade estadual no nordeste brasileiro. A partir de pesquisas bibliográ-
fi cas, elaboramos exercícios metodológicos, sob a abordagem freireana, para 
auxiliar na apreensão e compreensão do conteúdo programático pertinente às 
disciplinas no curso de formação de professores.

Com o intento de instigar os graduandos a mergulharem no pensamento 
de Paulo Freire e suas nuances, partimos da seguinte problematização: existe 
uma didática freireana? Com o intuito de buscar pistas de respostas para a 
inquietação indagadora supramencionada, indicamos como leitura inicial as 
obras Pedagogia da humanização: a pedagogia humanista de Paulo Freire
(MENDONÇA, 20016) e O que é educação (BRANDÃO, 1995). O tema 
supradito também foi apreciado nas obras basilares da práxis de Paulo Freire, 
tais como: Educação como Prática de Liberdade (FREIRE, 1967), Pedagogia 
do oprimido (FREIRE, 2014) e Medo e ousadia: o cotidiano do professor 
(FREIRE, 1987).

A imersão no pensamento crítico e dialético de Paulo Freire nos impele a 
levar em consideração o seu compromisso com uma educação crítica, política, 
humana e emancipadora, uma educação utópica, entendida no sentido daquilo 
que não foi realizado ainda, mas que é passível de realização. Nas palavras 
do educador pernambucano:

Para mim, o utópico não é o irrealizável; a utopia não é o idealismo, é a 
dialetização dos atos de denunciar e anunciar, o ato de denunciar a estru-
tura desumanizante e de anunciar a estrutura humanizante. Por esta razão, 
a utopia é também um compromisso histórico (FREIRE, 1980, p. 27).

39 Texto publicado em periódico eletrônico do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do 
Estado do Pará (UEPA), em setembro de 2020. Revista Cocar, v. 14, n. 30, p. 1-16, set./dez. 2020. Arquivo 
disponível em: https://periodicos.uepa.br/index.php/cocar/article/view/3661#:~:text=Tem%20como%20obje-
tivo%20discutir%20a,enquanto%20discentes%2C%20no%20referido%20curso. Acesso em: 12 jul. 2021.
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A didática freireana é voltada para os famélicos do saber, os quais, por 
sua vez, fundamenta a experiência propriamente dita, feito em associação com 
o conhecimento culturalmente construído pela humanidade, para pessoas que 
têm sede não somente de viver, mas de constituir uma existência densamente 
humana. Conforme os professores Ivo Dickmann e Ivanio Dickmann,

A Didática Freiriana é uma provocação epistêmico-metodológica para 
que os educadores assumam uma postura pedagógica libertadora e dina-
mizadora dos ambientes educativos, tomando essa metodologia como 
referência para sua práxis (DICKMANN et al., 2018, p. 1).

Para Freire (2014), os indivíduos estão no mundo e, concomitantemente, 
com o mundo, interagindo com as intempéries socioculturais que lhes rodeiam 
e, consequentemente, alterando-as e, pari passu a isso, sendo alterados tam-
bém por estas. Ao tempo em que se modifi cam, passam a constituir-se como 
homens novos e mulheres novas em um mundo novo.

Humanismo em Paulo Freire

Em linhas gerais, dentro de uma leitura clássica do termo, o humanismo 
existencialista signifi ca valorizar o ser humano e a condição humana, acima 
de tudo. Outrossim, o termo caracteriza o movimento intelectual do século 
XIV que veio a infl uenciar o Iluminismo séculos depois. A posteriori, rompeu 
com a infl uência do teocentrismo postulado pela Igreja, junto às congregações 
religiosas e fi éis, defendendo a tese do antropocentrismo, ou seja, do homem 
no centro do processo de desenvolvimento do conhecimento. A principal 
característica do humanismo clássico seria a descentralização do conheci-
mento, marcada pela queda do monopólio da Igreja e pelo desenvolvimento 
da imprensa e das escolas. Nessa direção, Mendonça (2006, p. 39) nos ajuda 
a compreender o anteposto quando nos afi rma que “[...] o mundo humano 
não é um espaço à mercê das leis naturais ou do transcendente, mas uma 
cosmogênese e antropogênese, pois se constitui num constante processo de 
criação e recriação”.

Aprofundando em nosso mergulho na práxis freireana, percebemos que 
ela é alicerçada pelo humanismo clássico, embora com as suas próprias parti-
cularidades, tendo, portanto, o indivíduo como centro de suas problemáticas, 
em um processo de fruição pautado na trípode fi losófi ca de Freire, isto é, na 
imersão, emersão e inserção. Posteriormente, abordaremos um pouco mais 
detalhadamente sobre cada um dos pilares supramencionados, pois embora 
sejam ímpares, complementam-se dialeticamente em um movimento intrin-
secamente inextricável.
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Na compreensão freireana, os indivíduos devem partir do seu lugar no 
mundo, da sua realidade e contexto socioétnico-cultural, em que se encontram 
em estado de imersão e, por intermédio do pensamento crítico, encontrar a 
gênese de suas agruras, confrontá-las até forjar com as suas próprias mãos – 
assim como um oleiro erige da argila uma louça fi na, e o ourives faz brotar 
do ferro gusa joias raras – as respostas de suas inquietações, desaguando no 
seu processo de emersão. O reconhecimento das razões que contribuem com o 
aviltamento da vida cotidiana potencializa a sua inserção no mundo, de forma 
escalonada e gradativa, pois, na condição de seres humanos, sempre estão 
se construindo e Humanismo, práxis educativa e didática em Paulo Freire 
reconstruindo na luta por uma vida densamente humana com o mundo. Nas 
palavras de Freire:

[...] Os oprimidos [...] acomodados e adaptados, “imersos” na própria 
engrenagem da estrutura dominadora, temem a liberdade, enquanto não 
se sentem capazes de correr o risco de assumi-la. E a temem, também, na 
medida em que lutar por ela signifi ca uma ameaça, não só aos que a usam 
para oprimir, como seus “proprietários” exclusivos, mas aos companhei-
ros oprimidos, que se assustam com maiores repressões. [...] (FREIRE, 
2014, p. 47).

E conclui um pouco mais a frente:

[...] A libertação, por isto, é um parto. E um parto doloroso. O homem que 
nasce deste parto é um homem novo que só é viável na e pela superação 
da contradição opressor-oprimida, que é a libertação de todos. A superação 
da contradição é o parto que traz ao mundo este homem novo não mais 
opressor; não mais oprimido, mas homem libertando-se [...] (FREIRE, 
2014, p. 48).

Logo, como podemos aferir, além do texto supracitado, também nos 
escritos de Mendonça (2006), a libertação como dimensão utópica da busca do 
ser mais pressupõe o entendimento de que os seres humanos são inacabados, 
questão central para que se tenha uma compreensão mais ampla e signifi cativa 
da dimensão humanista da práxis pedagógica freireana.

Em anuência com o educador mencionado acima, asseveramos que o 
existencialismo freireano nos afi rma que o ser humano está constantemente se 
projetando para fora de si mesmo, buscando-se, completando-se, construindo-
-se, fazendo-se no mundo como homem/mulher, portanto, essa hominização 
não se trata de uma mera adaptação: o homem não se naturaliza, ele humaniza 
o mundo e o mundo social o humaniza dialeticamente. A “hominização” não 
é só um processo biológico, mas também se trata de um processo histórico.
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A condição humana, em sentido lato da palavra, é dialeticamente subordi-
nada e condicionante de forma concomitante aos processos históricos, culturais 
e sociais, agindo uma em função da outra, em um movimento pendular perene, 
através do diálogo, pois, parafraseando Paulo Freire, a condição humana só 
será alcançada por intermédio da comunicação e do diálogo entre os homens. 
Emprega-se aqui o termo homem enquanto generalidade do gênero humano 
e não enquanto singularidade “biológica” de um indivíduo, que o sentido da 
vida humana poderá ser encontrado. Por conseguinte, esse pensar do educa-
dor somente ganhará efetividade na autenticidade do pensar dos educandos, 
mediatizados ambos pela realidade de cada um deles, isto é, a práxis do edu-
cador será averbada pela intercomunicação, compondo, assim, um indivíduo 
que está sempre inconcluso, sempre em desenvolvimento, um ser social em 
busca do ser mais (FREIRE, 2014).

Essa busca do ser mais, continua, não pode se realizar no isolamento, no 
individualismo, mas, sim, na comunhão, na solidariedade dos existires, daí que 
seja impossível dar-se nas relações antagônicas entre opressores e oprimidos. 
O autor em tela postula que pensar a sociedade, tomando como parâmetro o ser 
humano, exige a superação da lógica vilipendiosa e aviltante do mundo capi-
talista que atomiza e individualiza o gênero humano e, por seu turno, fomenta 
uma transformação dos mesmos em mônadas40 alheias ao mundo e reifi cadas.

Para a educação freireana é imprescindível que os indivíduos desenvol-
vam uma práxis41 “[...] situada e ética, cujas decisões traduzem intencionali-
dade” (FARIAS, 2014, p. 11), em uma epistemologia educativa fundamentada 
na realidade para evitar digressões e idealizações inviáveis como condição 
sine qua non para a superação da alienação, da derrelição e da reifi cação dos 
homens e das mulheres como gênero humano.

Mendonça (2006), sob o esteio freireano, conduz-nos a pensar que a 
práxis humana transformadora só pode se constituir dentro de uma unidade 
dialética absolutamente coerente e solidária entre o pensar e o agir. Logo, para 
a obtenção do êxito na transição dialética do homo faber em homo sapiens42, 
far-se-á necessária uma educação que resgate o sentido rizomático que estru-
turara a educação em tempos remotos43 e de sua relação intrínseca com o labor 
e as suas possibilidades criativas e emancipatórias.

Parafraseando Farias (2014), suscitamos que o fazer docente é uma ati-
vidade que exige rumo e partilha, necessitando fazer a ruptura com as visões 

40 Mónada ou mônada é um conceito-chave na fi losofi a de Leibniz. No sistema fi losófi co desse autor, signifi ca 
“substância simples” que se traduz por “único simples”, que, como tal, faz parte dos compostos, sendo ela 
própria sem partes e, portanto, indissolúvel e indestrutível (FREIRE, 2014).

41 O leitor interessado poderá encontrar uma análise detalhada desse conceito no livro Filosofi a da práxis 
(VÁZQUEZ, 2011).

42 Ver obra: Os intelectuais e a organização da cultural (GRAMSCI, 2004).
43 Ver obras: Educação e luta de classes (PONCE, 2015); O que é educação (BRANDÃO, 1995).
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fragmentadas e isoladas do trabalho e de assunção do papel de sujeito em 
desenvolvimento. O corolário da epistemologia freireana defende uma nova 
atividade práxica do saber, tendo como paradigma a superação do pragma-
tismo da educação bancária e tradicional, que trata os educandos como tábulas 
rasas a serem preenchidas pelos detentores do conhecimento, com uma visão 
supostamente inovadora na abordagem do saber, excluindo, assim, a educa-
ção humanizadora, como propõe Freire, em conformidade com Gramsci, ao 
defender a educação desinteressada.

[...] Uma escola na qual seja dada à criança a possibilidade de ter uma 
formação. De tornar-se homem. De adquirir aqueles critérios gerais que 
servem para o desenvolvimento do caráter. [...] Uma escola que não hipo-
teque o futuro da criança, e não constrinja sua vontade, sua inteligência, 
sua consciência em formação, a mover-se por um caminho cuja meta seja 
prefi xada [...] (ANTUNES, 2017, p. 108 apud GRAMSCI, 2004, p. 75).

Nessa epistemologia educativa, o educando não é apenas um depositário 
do saber, assumindo um papel ativo e central no escopo do processo educa-
tivo e emancipatório. Assume a condição de protagonista no processo peda-
gógico constituidor de sua emancipação humana, assumindo “[...] a grande 
tarefa humanista e histórica dos oprimidos – libertar-se a si e aos opressores” 
(FREIRE, 2014, p. 41). Afi nal, os homens e as mulheres não educam a si mes-
mos e nem educam ninguém, mas sim, educam uns aos outros mediatizados 
pelo mundo e pelas relações sociais que lhes circunscrevem (FREIRE, 2014). 
Em consonância com a práxis freireana, apreendemos que:

[...] Para preparar esse homem comprometido com o projeto de transfor-
mação da sociedade – deslocando o eixo do mercado para centrá-lo no 
homem como sujeito histórico, seus sonhos devem encontrar cumplicidade 
entre os educadores com quem convive ao longo de sua escolaridade [...] 
(FARIAS, 2014, p. 56).

Logo, a escolaridade, portanto, tem a possibilidade de contribuir para que 
as crianças, jovens e adultos que recorrem à escola pública se tornem sujeitos 
culturais, aptos a transformar a realidade em que vivem.

A gênese da educação como categoria fundante do gênero humano 
e seus desdobramentos

Conforme Brandão (1985) e Ponce (2015), a educação existe desde tem-
pos remotos. Desde o seu nascedouro ela vem se metamorfoseando, portanto, 
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onde existe humanidade existe educação. Surgindo, primeiramente, de forma 
orgânica, i. e., pela via da experimentação e do convívio coletivo com o meio 
e com os demais membros da mesma espécie, ela estaria presente desde as 
coisas mais simples e rudimentares do dia a dia, até nas tarefas mais comple-
xas e abstratas das frátrias.

Brandão (1985) nos diz que o homem criou padrões de trabalho que vie-
ram se aprimorando e se adaptando ao longo dos séculos de forma gradativa 
e processual, possibilitando e impulsionando os saltos qualitativos nos mais 
diversos modos de sociedade. Desde a fundação das comunidades primitivas, a 
educação labora os “[...] ‘sentimentos e disposições emocionais’ que regulam 
a conduta dos membros da tribo e constituem o corpo de suas regras sociais de 
moralidade” (BRANDÃO, 1985, p. 17), ou seja, as determinadas sociedades 
que são pautadas sobre as suas singularidades, direcionam os valores a serem 
assimilados em forma de endoculturamento. Logo, os indivíduos assimilam 
conhecimentos, tanto ativamente quanto passivamente.

Brandão (1985) nos revela que nas comunidades primitivas esse processo 
se dava por meio da empiria laborativa no cotidiano, pois não existia um pre-
ceptor a direcionar metodologicamente a cultura local, ou seja, “todos eram 
educadores de todos”, as crianças, os jovens e os adultos iam incorporando 
novos hábitos à medida em que iam, gradativamente, desenvolvendo-se, isto 
é, os menores aprendiam com os maiores44.

Um dos métodos mais perceptíveis que esteve presente ao longo da 
história da educação é o behaviorismo. Embora não possamos esgotar a meto-
dologia educativa supramencionada de forma exegética, mesmo que de modo 
ainda bem rudimentar, é possível observarmos que os comportamentos sociais 
eram (e de certa forma ainda são) estimulados e direcionados por um estímulo/
resposta, por premiação/punição, a regrar a conduta dos sujeitos. Em graus 
distintos, porém, repetidos até obterem êxito no que se queria ensinar.

Brandão (1995) nos afi rma que os diferentes grupos criam seus próprios 
métodos e recursos que repercutem nos modelos de homem e mulher a serem 
seguidos. Nesse ínterim, podem surgir os castigos pedagógicos aos infratores, 
que podem incluir aspectos físicos e/ou psicológicos. O processo de apren-
dizagem, dessa forma, não ocorre ao acaso, e sim com um direcionamento. 
O autor cita o exemplo da argila (educando) nas mãos do artesão, o qual 
transforma a mesma na obra feita (o homem educado).

Nesse contexto, surge a escola, seu nascedouro é marcado por uma con-
tradição imensurável e antagônica. A educação organicista, a escola, desde o 

44 Vale ressaltar aqui o recorte de gênero no processo educacional, já que as mulheres eram responsáveis 
por ensinar o que era ser mulher naquela sociedade, e os homens por ensinar a sua cultura machista e 
patriarcal aos demais membros masculinos da tribo, clã ou polis. Para maiores informações ver: Educação 
e luta de classes (ANIBAL, 2015).
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seu vicejar, é pautada na égide da dicotomia dos saberes, ou seja, desde a sua 
origem, a instituição é pensada para se perfi lar para as classes dominantes com 
um saber elevado culturalmente para a manutenção da mesma no poder e, pari 
passu, perfi lando-se com uma outra cariz de educação, um modelo defi citário 
para manter as classes dominadas em sua condição de subserviência. Desde 
a sua fundação que a escola é idealizada e planejada pelo Estado de forma 
excludente e dualista.

A escola não nascera universalizada, sendo criada apenas para uma 
pequena parcela da sociedade. A posteriori da Revolução Burguesa (1789), 
essa massa de ingressos era dividida em sistemas de castas. A maioria desses 
educandos tinha uma educação docilizante e acrítica para manter a ruptura 
econômica e social do modo mais natural e dócil possível. Por outro lado, 
uma parcela ainda mais reduzida tinha acesso a uma escolarização de domi-
nância e crítica, para a qual era garantida a isenção do labour, ou seja, era 
garantido o direito ao ócio. Como consequência dessa escola, o resultado era 
a manutenção do status quo da sociedade pré-capitalista e, por conseguinte, 
da sociedade capitalista.

Conforme Brandão (1995, p. 32), a escola foi fundada em “[...] um sis-
tema pedagógico controlado por um poder externo a ele, atribuído de fora pra 
dentro e uma hierarquia de especialistas do ensino, destinado a reproduzir a 
desigualdade através da oferta desigual do saber”. E, como se não bastassem 
os traços despóticos que deram à educação, deram-na, também, similarmente 
traços etnocêntricos, já que, conforme o autor, na percepção da classe domi-
nante a educação do dominador possui armas mais poderosas e efi cazes do 
que a espada na vida dos dominados, impondo a estes as ideologias daquele.

Contudo, percebe-se claramente, tanto em Brandão (1995) quanto em 
Ponce (2015), que a educação foi eivada há muito tempo e dela subtraída a sua 
candura que estava presente no processo educativo dos homens e das mulheres 
em outrora. Por fi m, depura-se da teoria freireana e de seus diletos que cabe 
ao educador, compromissado com a emancipação humana, a tarefa hercúlea 
de lutar contra essa educação liofi lizada45 que forma apenas força de trabalho 
dócil e acrítica para o mercado de trabalho, trazendo, dessa forma, à baila 
uma educação biofílica (FREIRE, 2014), uma educação que humaniza o ser.

A epistemologia desenvolvida por Freire (2014) parte da consciência do 
senso comum, do mais prosaico e simples modo de vida a se aventar rumo 
à consciência fi losófi ca dos seus educandos. O autor leva em consideração, 

45 Como a liofi lização não é um termo usual nas ciências sociais e humanas, cabe aqui uma explicação rápida: 
na química, liofi lizar signifi ca, em um processo de temperatura baixa, secar as substâncias vivas. O leite 
em pó é um bom exemplo de algo liofi lizado. Referimo-nos, portanto, aqui, à secagem da substância viva, 
que na lógica capitalista de gerir a educação corrói o ato catártico e de fruição da/na educação.
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dentre vários outros métodos, a maiêutica socrática, e a partir dela conduz 
ao “autopartejamento” dos educandos, pois, ao descobrirem-se ingênuos, 
tornam-se críticos, e ao tornarem-se críticos convertem-se em senhores de 
sua própria história e construtores das relações sociais. Vale ressaltar que, a 
crítica apregoada pelo educador é pautada na diversidade multifacetada da 
realidade e não em uma deletéria, cega ou fechada postura ao diálogo. Pauta 
a sua práxis educativa na libertação da consciência dos educandos, liberdade 
essa que abala profundamente a manutenção do status quo opressor. Assunto 
este que abordaremos de forma mais acuída no tópico vindouro.

A prática educativa em Paulo Freire

Para o pedagogo pernambucano é imperativo criar o “homem novo”, 
o homem que se libertando liberta a humanidade da ideologia de reifi cação e 
alienação, situando-se no espaço e no tempo. Logo, em anuência com Freire 
(2014), apreendemos que a riqueza do conceito freireano de amorosidade e 
de acolhida, conceitos estes muito caros ao autor, pois, para ele, é com a mais 
elevada afetividade positiva que devemos tratar os educandos para combater 
o “desamor” da lógica capitalista que atomiza e individualiza a humanidade, 
e, por conseguinte, vem, de certa forma, maior do que o povo, funcionando, 
muitas vezes, como uma espécie de “antipovo”.

Dito isso, diante do valor das expressões “amorosidade” e “acolhida”, 
ambas vastamente utilizadas por Paulo Freire em seus textos, livros, palestras 
e afi ns, julgamos pertinente transcrevermos um trecho, embora um pouco 
longo, que consideramos imperativo que o mantivéssemos, in totum para 
manter a real mensagem que Dickmann (2018, p. 2) nos transmite sobre o 
referido acima. Vejamos:

Acolher o outro é um gesto de amor e alteridade, de tolerância com o 
diferente e de respeito à diversidade – que, de alguma forma, se traduz 
também como uma pedagogia da amorosidade. A acolhida é a dialetização 
das duas grandes dimensões humanas: a afetividade e a racionalidade. 
Do ponto de vista pedagógico, acolher é respeitar o conhecimento dos 
outros – popular, acadêmico-científi co, místico-religioso –, é promover o 
encontro dos diferentes, é proporcionar o diálogo de saberes. Na acolhida 
se recepciona a pessoa, mas também as suas ideias; é um acolhimento 
na sua integralidade de ser humano. A pedagogia da acolhida é o gesto 
simbólico que antecede a pedagogia da pergunta, assim como a pergunta 
é o que gesta a resposta grávida de mundo, confi rmando a inexistência de 
analfabetismo oral, possibilitando a tematização da realidade concreta, a 
leitura do mundo e a conscientização crítica, aprendendo a dizer a palavra, 
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rompendo a cultura do silêncio. A palavra rompe o verbalismo-ativismo 
e se faz ato epistêmico-metodológico.

Ou seja, como podemos depurar do excerto sobredito, o educador deve 
adotar posturas acolhedoras e inclusivas em sua práxis educativa cotidiana-
mente para que o povo não apareça como mera substância social, mas como 
potência de emergência, já que, fi losofi camente falando, os dois conceitos 
“povo” e “antipovo” são distintos e antagônicos. O povo enquanto potência 
tem um caráter constritivo, ampliador e criador, por outro lado, antipovo tem 
um sentido de força autoritária, de despotismo e um caráter destrutivo.

Coadunando com o que fora dito há pouco, Farias (2014) nos remete a 
refl etir sobre a educação com uma prática sócio-histórica, não existindo uma 
cronologia linear nas tendências pedagógicas. As concepções de educação ao 
longo do tempo não se anulam à medida que surgem novos modelos, podendo 
se retroalimentarem, conviverem, propiciando trocas epistêmicas e práticas. 
“A possibilidade da presença de várias orientações em um mesmo período 
histórico evidencia a contradição, o confl ito e o confronto entre diferentes, e 
até antagônicos, projetos educacionais e sociais [...] (FARIAS, 2014, p. 30).

Mormente, podemos inferir que uma potência de emergência amplia sua 
força se for capaz de se encarar em um corpo social des-idêntico e inquieto, já 
que, segundo Ruben Alves (2016), “[...] ostra feliz não produz pérola, assim 
como, povo improgressivo não cria um mundo novo46”, em vez do corpo 
unitário do imaginário social. Grosso modo, para tanto, Paulo Freire trans-
forma o objeto em objetivação e a subjetivação em sujeito, ou seja, dá vida ao 
inanimado e corpo a ideias axiomáticas e abstratas através de um movimento 
dialético e dialógico nesse pendular do cotidiano e do labor humano.

Para Freire (1987), o pensamento crítico fi losófi co, no sentido clássico, é 
fundamental ao seu método, já que no decorrer dos encontros catedráticos, o 
educador pernambucano fomentava nos discentes o ato de sempre perguntar e 
de investigar o tema que viesse à tona. Paulo Freire sofrera uma forte infl uên-
cia do humanismo clássico, cristão e marxista, daí a necessidade imperativa 
de trazer o homem ao centro das questões fi losófi cas são evidentes em sua 
práxis educativa.

Ademais, destaca que a condição humana, em sentido lato da palavra, é 
dialeticamente subordinada e condicionante de forma concomitante aos pro-
cessos históricos, culturais e sociais, agindo uma em função da outra em um 
movimento pendular e perene, compondo, assim, um indivíduo que está sempre 
inconcluso, sempre em desenvolvimento, um ser social em busca do ser mais.

46 Entrevista de Rubem Alves concedida a Antonio Abujamra, no programa Provocações, no dia 3 de maio de 
2011. Acesso em: 10 jul. 2020.
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Para tanto, o autor trava uma luta contra a consciência hospedeira, contra 
a lógica do condomínio do opressor que está arraigada na “educação tradicio-
nal”. Na visão do pedagogo em tela, a educação é indissociável da política, 
não em sentido partidário, mas sim de tomar parte de si. Não obstante, sua 
práxis nega a consciência mágica, a consciência conformista e lasciva que 
mantém o status quo. Para isso, Freire divide em dois momentos a “supera-
ção” dessa condição:

[...] primeiro em que os oprimidos vão desenvolvendo o mundo da opres-
são e vão comprometendo-se, na práxis, com a sua transformação; o 
segundo, em que transformada a realidade opressora, esta pedagogia deixa 
de ser do oprimido e passa a ser a pedagogia dos homens em processo de 
permanente libertação [...] (FREIRE, 2014, p. 57).

Destarte, faz-se como tarefa a “toque de caixa” a eliminação da educação 
da “desesperança”, que se fundamenta na consciência necrófi la, na educação 
bancária, pautada na resposta por refl exo e não em respostas por refl exão, da 
educação verticalizada, pautada na obediência cega e servil.

À vista disso, é sine qua non para o método freireano a leitura da reali-
dade e concomitantemente a leitura das mais diversas matizes de pensamento 
para abranger o lócus dos educandos e evitar o sectarismo de “direita” ou 
de “esquerda”. Somente com a leitura das partes do todo, levando em con-
sideração as suas singularidades, que se pode chegar à consciência elevada, 
através desse movimento dialético que pendula do singular ao complexo, do 
todo para as partes e das partes para o todo.

O que Freire traz à baila em resposta ao sectarismo – destacando o termo 
como um obstáculo à emancipação humana – é a radicalização vulgar, pois 
“[...] enquanto a sectarização é mítica, por isso alienante, a radicalização é 
crítica, por isso libertadora. Por sua vez, “[...] a sectarização [...] transforma a 
realidade numa falsa realidade, que, assim, não pode ser mudada” (FREIRE, 
2014, p. 34).

Outrossim, o autor, ao invés de partir de ideias abstratas de humanidade, 
não condizentes com a realidade, parte do concreto, ou seja, da realidade 
sociopolítica dos educandos. A égide da práxis freireana é o humanismo 
pautado na trípode da imersão dos indivíduos, da emersão dos sujeitos e, por 
fi m, da inserção dos cidadãos na sociedade. Ele não traz em seu corolário 
uma defesa ao humanitarismo, tampouco ao assistencialismo, por serem 
práticas lascivas e que acomodam os sujeitos em sua condição de letar-
gia, na sua condição “antidialética”. Em seu baluarte se encontra o ideal 
de homem emancipado e emancipador, que se insurge e assim insurge aos 
demais coletivamente.
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A “[...] pedagogia do oprimido é aquela que tem de ser forjada com ele 
e não para ele”(FREIRE, 2014), logo, o homem se emancipa a posteriori ao 
se inserir na raiz da sua realidade com as suas inquietudes e emergir deste 
vórtice com as “suas” respostas para os “seus” problemas, e assim adentrar 
na sociedade de forma orgânica, com o intento de somar-se às demais pessoas 
rumo à emancipação total.

A didática freireana e suas ramifi cações

Grosso modo, para abrir este tópico podemos inferir sobre didática geral 
que a “Didática é teoria e prática do ensino, conjugando fi ns e meios, pro-
pósitos e ações, objetivos, conteúdo e forma” (FARIAS, 2014, p. 18). Nesse 
sentido, Freire (1987) traz à baila, em uma de suas obras mais conhecidas e 
basilares, Medo e ousadia, alguns preconceitos e dogmas que parte dos pro-
fessores estadunidenses. Aqui podemos espraiar, também, essa visão míope 
para os demais países do mundo, onde alguns professores creem, porque foram 
ensinados que para justifi car o status quo teriam que estereotipar os países 
do terceiro mundo, com afi rmações jocosas e pejorativas para rebaixá-los a 
categorias “bárbaras” e, assim, legitimar com sua ideologia uma tutela dos 
países imperialistas aos subdesenvolvidos.

Ao analisarmos a seguinte afi rmação exposta por Ira Shor: “Os professo-
res e os alunos norte-americanos não vivem numa ditadura. Essa sociedade é 
uma democracia constitucional sem golpes militares” (FREIRE; SHOR, 1987, 
p. 77), vale inferir uma breve problematização: quais países têm um histórico 
de fi nanciar, propiciar e subsidiar golpes militares, e agora parlamentares, em 
outros países? Nesse contexto, a educação em Freire, com uma didática crítica, 
vai à raiz dos problemas e desvela-os em um debate pautado na contradição 
da afi rmação hegemônica, ou seja, na “negação da negação”.

A didática freireana problematiza as contradições sociais, a segregação 
das classes e, principalmente a racial. Outrossim, ela aventa sua crítica, avi-
zinhando-a à “cultura do silêncio” que é transmitida aos educandos de forma 
passiva, o que por sua vez causa nos estudantes afetos sentimentos de apatia 
e práticas de digressões na realidade, de alienação e de reifi cação.

Não obstante, a didática freireana problematiza a violência simbólica 
que coaduna com o status quo e que é “pulverizado” pelos meios de comuni-
cação de massa, a fomentar o extremo da cartilha do liberalismo. Logo, onde
podemos ler conceitos advindos do liberalismo extremado de autoconfi ança, 
individualismo e subir na vida por si mesmo, ideais essas que são difundidas 
pela classe orgânica do “capital” e que podemos permutá-los pós análise 
crítica por alienação, derrelição e meritocracia.



E
di

to
ra

 C
R

V
 - 

Pr
oi

bi
da

 a
 im

pr
es

sã
o 

e/
ou

 c
om

er
ci

al
iz

aç
ão

 

188

Conquanto, é uma didática galgada em um planejamento que ressalva 
a funcionalidade do currículo escolar, que não por acaso vem de cima para 
baixo e engessado, mas que felizmente podemos encontrar arestas e fendas 
no mesmo. Assim, depura-se que são nessas brechas que podemos intentar 
uma práxis humanizadora e dialógica.

Essa práxis educativa problematiza a seletividade de classe em universi-
dades, escolas e demais espaços sociais. Assim como a importância dos movi-
mentos sociais e o papel do educador que pendula da sala de aula ao ativismo, 
tendo como missão primeva a fuga do sectarismo e a construção de espaços 
de convivência através do diálogo e do respeito aos saberes dos educandos.

Contudo, Freire traz ao debate práxico as querelas entre a teoria que é 
ofertada nas instituições de ensino e a realidade, da falta de uma práxis ética 
de alguns teóricos que limitam o seu saber a um saber livresco, bem longe 
do cotidiano de um operário e das agruras que lhe acometem. Por fi m, Freire 
toca em um ponto dos mais delicados na educação: a questão da violência nas 
escolas, que são direcionadas ao patrimônio público e aos professores pelo 
alunado que fora aviltado durante toda a sua vida e que teve seus direitos 
básicos cerceados ou negados.

O autor intenta sua epistemologia analítica à problemática da linguagem 
utilizada pelos professores que pode, segundo ele, aproximar ou repelir a 
relação entre o educador e os educandos. Vê-se que o mestre salutado teve 
que fazer um resgate da “língua inculta” que tivera contato nos anos prime-
vos de sua vida em decorrência dos seus respectivos contextos sociais, assim 
como teve como tarefa hercúlea assimilar parte da linguagem utilizada pelos 
estudantes para ter como ponto de partida essa linguagem mista e com base 
na aceitação dos educandos e alavancagem do saber teórico. A comunicação 
recíproca é, pari passu as práticas de sala do cotidiano, um elemento indis-
pensável para a realização de sua práxis educativa.

Para Paulo Freire é de suma importância fazer uma investigação do 
idioma, das peculiaridades de fala e do universo vocabular dos educandos, 
assim como manter posturas mais comedidas no semestre inicial para não ini-
bir os mesmos, seguido do “próprio idioma em desenvolvimento” do educador. 
Outrossim, aborda a importância pedagógica das dinâmicas de grupo para 
aproximar os educandos e quebrar a lógica bancária da educação, a educação 
que se dá em cima de um púlpito mágico que distancia as pessoas do guru.

Nada obstante, a gênese da didática freireana defende uma educação que 
deve ter como nascedouro o saber dos estudantes, dos educandos envoltos 
na elaboração do conhecimento, independentemente de ser uma turma de 
universitários ou uma turma de camponeses, pois, cada um encontrará o seu 
caminho a seu modo e tempo mais auspicioso. Tendo como ponto de partida 
a “[...] linguagem, de seus níveis de percepção e conhecimento da realidade, 
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procuramos, com eles, atingir um nível de compreensão e expressão da rea-
lidade muito mais rigoroso” (FREIRE, 1987, p. 92-93), pois a compreensão 
do mundo precede a compreensão da palavra.

Contudo, Freire traz à luz a importância dos intelectuais compreenderem 
e, assim, se apropriarem da riqueza conceitual das classes populares, pois, 
segundo ele, não é por não ser da forma elaborada que os acadêmicos estão 
acostumados que se apresente na fala das camadas populares, que a concei-
tuação esteja na cultura popular, mesmo que de forma rudimentar e presa 
à materialidade.

Considerações fi nais

A guisa de conclusão, devemos enfrentar, no interior das escolas, as 
expressões da sociedade de classes à qual estamos inseridos, que manifestam 
interesses antagônicos entre os burgueses e a classe trabalhadora. Somos 
anuentes com Freire (2014) quando ele afi rma que para que os dominados 
superem esta condição eles precisam se apropriar daquilo que os dominantes 
dominam e lhes negam como condição de dominação.

Em suma, conforme Dangió e Martins (2018, p. 247),

[...] ao professor alfabetizador cabe o conhecimento da língua portuguesa 
em seus aspectos históricos, estruturais e discursivos para que, de posse 
desses conhecimentos, possa planejar situações didáticas concatenadas 
aos princípios teóricos e práticos humanizadores. Ao aluno cabe o direito 
inalienável de acesso a esse conteúdo linguístico, como meio de emanci-
pação e participação ativa na sociedade”.

Contudo, aprendemos que o ponto de chegada requer a superação daquilo 
que já está posto. Só assim podemos avançar em direção à construção de uma 
nova forma, resultante das elaborações advindas do passado, mas projetadas 
para o futuro.

Diante do exposto, ao fi nalizarmos estas considerações, reafi rmamos a 
importância do papel ativo do professor, tendo em vista o ensino organizado 
e sequenciado da leitura e da escrita, levando-se em conta o caminho comuni-
cativo já percorrido pelo aluno. Ao alfabetizar, o professor desvela um mundo 
novo para o educando, tanto objetiva quanto subjetivamente, posto que, ao 
fazê-lo, está criando necessidades de outra natureza, sendo essa, em última 
instância, a função precípua da educação escolar: criar motivos humanizantes.
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O CURRÍCULO COMO 
IDEOLOGIA: algumas questões

Antonio Marcondes dos Santos Pereira

O currículo comporta muitas perspectivas ideológicas em sua formulação. 
Ele é uma expressão, no plano das ideias, dos confl itos que se originam no 
âmbito das contradições socioeconômicas e, por conseguinte, dos confl itos 
de classes. Nesse sentido, o currículo é uma consciência que se disputa. Ou 
seja, os seus conteúdos são carregados de infl uências políticas, econômicas, 
religiosas, éticas, morais, constituindo assim, um complexo ideológico que 
visa orientar o comportamento dos educandos para que estes respondam, a 
partir de determinadas concepções de mundo, aos problemas da realidade 
objetiva. Deste modo, com base em Lukács, afi rmamos que o currículo ao se 
converter em veículo teórico ou prático para dirimir confl itos sociais, tornar-se 
ideologia. Por isso que para o fi lósofo marxista húngaro, pensar a ideologia 
não é, de maneira alguma, pensar sobre o falso, mas entendê-la enquanto um 
veículo de conscientização e prévia-ideação da práxis humana.

O ser social em seu desenvolvimento histórico-concreto adquire especifi -
cidade enquanto tal, exatamente porque ele é um ser que dá respostas, por isso, 
“a ideologia no ser social é a forma geral para a conscientização e combate 
dos confl itos que surgem no plano econômico-social”, essa contraditoriedade 
objetivamente processual faz surgir “[...], tomadas de posição com relação à 
própria generidade do homem que tentam romper – pelo menos ideologica-
mente – esse círculo mágico e buscar uma concepção da generidade em que 
ela possa se manifestar socialmente como efetiva realização concreta também 
da vida singular [...]”, portanto, afi rma Lukács, “toda ideologia – por mais 
decisivamente autêntica que seu conteúdo esteja orientado em muitos aspec-
tos para uma generidade autêntica – tem de permanecer ideologia sem efeito 
real prático se não puder acertar contas com as possibilidades existentes da 
economia [...]” (LUKÁCS, 2010, p. 254-258).

A ideologia atua como um fator de mobilização da subjetividade para tor-
nar o agir humano-social mais consciente em suas relações concretas. A base 
do currículo são os conteúdos do ensino que, em sua totalidade, comportam 
o conjunto dos conhecimentos básicos necessários ao desenvolvimento de 
atitudes, valores, capacidades cognitivas e personalidade dos educandos no 
contexto do processo pedagógico. Enquanto uma determinação constitutiva 
da reprodução social, a educação em geral e o currículo em particular, cum-
prem a função, no interior da sociedade, de reproduzir e desenvolver na vida 
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prática do conjunto das atividades humanas um “espaço de exteriorização no 
campo da ideologia”, no sentido de conscientizar os indivíduos para a práxis 
social ativa. A prática educativa pressupõe uma consciência agindo sobre outra 
consciência, ou seja, uma consciência que quer infl uenciar outra para que seja 
possível orientar uma determinada ação visando a realização de certos fi ns.

Entendemos que o currículo enquanto uma determinação social, isto 
é, um produto das relações sociais carregadas de contradições e disputas de 
classe, é infl uenciado diretamente pelas escolhas epistemológicas, pedagó-
gicas, metodológicas etc., dos sujeitos que o fundamentam e o elaboram, 
o que são por sua vez, representantes de interesses de certos poderes. As 
escolas ofi ciais do Estado, por exemplo, ao adotarem livros didáticos para a 
mediação pedagógica do ensino, o fazem com o intuito de reproduzir certos 
padrões ideológicos de comportamento social. Nesse sentido, os profi ssionais 
que elaboram o currículo são munidos de visões de mundo específi cas, o que 
queremos dizer com isso? Que o currículo com seus conteúdos, fundamen-
tos teóricos, métodos, abordagens, temas, disciplinas, formas de avaliação 
e divisão das áreas do conhecimento, são deliberadamente delimitados para 
atender as demandas de interesses de quem domina os aparelhos de poder e 
que “são chamados a desempenhar um papel decisivo na formação ideológica 
do fator subjetivo”.

Nesse caso, o fator subjetivo é consciência dos educandos, que vão para 
a escola com o objetivo de aprenderem os conhecimentos necessários ao seu 
desenvolvimento intelectual e cultural, e sobretudo, incorporarem determi-
nados comportamentos para a vida social como um todo. Para nós é nesse 
momento que a ideologia converte o currículo num veículo teórico e prático 
para conscientizar os educandos na tomada de posição frente aos confl itos 
sociais que emanam da sociedade dividida em classes antagônicas. Por isso 
no dizer de Frederico Costa:

Isso signifi ca que as objetivações humanas que necessitam serem assimi-
ladas pelo indivíduo – como idéias, conhecimentos, valores, conceitos, 
simbolizações, hábitos, atitudes, habilidades –, as formas e métodos ade-
quados para essa assimilação e a refl exão sobre o processo como um todo, 
essenciais para a continuidade-desenvolvimento de uma formação social 
concreta, são mediados pelos interesses confl itantes das classes sociais. 
Mas, não só isso. A educação como complexo integrante da reprodução 
social é também consciência prática das sociedades de classe, relacionada 
com o conjunto de valores e estratégias rivais que disputam o processo de 
produção e controle do excedente econômico em seus diversos aspectos. 
Noutros termos, educação pode ser, também, ideologia (COSTA, 2007, 
p. 17-18).
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Com efeito, o currículo como ideologia pode tornar-se um instrumento 
teórico ou prático para conscientizar os indivíduos dos confl itos sociais. Con-
tudo ele pode fazer isso de duas maneiras fundamentais: de um lado con-
servando os valores da sociedade burguesa (ao afi rmar, por exemplo, que o 
capitalismo é o último estágio mais aperfeiçoado da humanidade e, portanto, 
eterno, natural), ou, por outro, se converter num instrumento de conscienti-
zação para transformar radicalmente a sociedade de classes, mediante uma 
articulação entre os conteúdos do ensino nele prescrito e as lutas de classe 
no geral, tais como: grêmio estudantil e movimentos sociais, organizações 
partidárias, associações de bairro, clubes desportivos, sindicatos entre outros, 
com claros objetivos de organização classista para combater as estruturas do 
sistema. Isto pode parecer um paradoxo num primeiro momento, mas neste 
caso, as possibilidades concretas do currículo se tornar um instrumento na luta 
de classes depende dessa articulação com a totalidade das relações, processos 
e interações da sociedade em sua totalidade objetiva.

Para Costa (2007), esse âmbito de possibilidades se apresenta da 
seguinte maneira:

Mas, como a sociedade burguesa encontra-se internamente dividida entre 
os interesses do capital e do trabalho, “[...] as ideologias mais importan-
tes devem defi nir suas respectivas posições tanto como ‘totalizadoras’ 
em suas explicações e, de outro, como alternativas estratégicas umas 
as outras”, o que funda (em relação às forças do trabalho) a necessidade 
de constituir uma consciência prática de uma atividade pedagógica que 
diante do confl ito nuclear do atual período – manter o existente ou supe-
rá-lo radicalmente – integre-se numa perspectiva estratégica maior de ir 
além do capital. Isto é, que o conteúdo do que deve ser assimilado para 
que os indivíduos tornem-se homens, os mecanismos a serem utilizados 
e a teorização sobre este agir pedagógico, devem estar centrados na efe-
tivação de indivíduos auto-realizados como sujeitos socialmente ricos e 
com uma vida plena de sentido, em uma humanidade auto-emancipada 
da lógica alienante do capital (COSTA apud MÉSZÁROS, 2007, p. 18, 
itálico nosso).

As possibilidades reais de mudanças radicais efetuadas pela escola no 
plano da luta de classes, pode ser plenamente viável mediante a adoção das 
propostas de correntes pedagógicas que se baseiam em fundamentos críti-
cos. O autor acima destaca, por exemplo, a Pedagogia Histórico-Crítica47

47 Conforme destaca Frederico Costa: “Essa empreitada, não surge do nada, pois a pedagogia histórico-
-crítica – a qual está intimamente vinculada às contribuições de Saviani (2002, 2003), reconhecido como um 
dos maiores especialistas em educação no país e do mundo, com contribuições tidas como fundamentais 
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como uma possibilidade dessa relação entre conteúdo do ensino (currículo) 
e movimentos sociais visando a transformação da realidade. Já as chamadas 
Pedagogias Tradicionais desempenharem um papel decisivo na manutenção 
da ordem social com base em conteúdos, abordagens, teorias, metodologias 
e programas curriculares de caráter conservador. A escola é um complexo 
integrado à totalidade das relações sociais, nesse sentido, o conteúdo que ela 
transmite como a principal condição de formação dos educandos, desempenha 
uma função decisiva na construção de novos processos históricos. Por isso, 
diz Frederico Costa,

que entendemos que qualquer análise sobre os vínculos ontológicos entre 
educação e ideologia pressupõe, no mínimo, a existência de uma teoria 
pedagógica que busque situar o homem – sujeito e objeto da atividade 
educativa –, nas complexas relações entre educação e sociedade, ao mesmo 
tempo buscando identifi car a natureza e a especifi cidade da educação, a 
função da educação escolar, o papel dos professores e alunos na trans-
formação da realidade, além dos métodos capazes de possibilitar a assi-
milação de conteúdos e a produção de cultura (COSTA, 2007, p. 20, 
itálico nosso).

O currículo não é, de maneira alguma, uma dimensão neutra do processo 
social. Do contrário ele constitui uma das mediações mais fundamentais para 
a reprodução da sociedade enquanto uma totalidade dinâmica e processual. 
O currículo ao incorporar conhecimentos, métodos, abordagens, diversas 
áreas do saber científi co, orientações éticas em relação ao comportamento 
dos educandos, ele busca orientar a atividade educativa para garantir que a 
sociedade se desenvolva como uma expressão de determinados interesses liga-
dos aos segmentos sociais que confl itam entre si pela dominação econômica 
e a hegemonia política e cultura. Nesse sentido, “a ideologia está vinculada 
a um tipo de posição teleológica que busca convencer os indivíduos a agir 

na fi losofi a da educação e na visão crítica das políticas educacionais hegemônicas, no nosso ponto de 
vista, coloca-se na perspectiva da transformação da realidade educacional como um dos momentos da 
transformação da sociedade. Noutras palavras, ela difere de outras correntes pedagógicas que, pela sua 
não criticidade, buscam justifi car o real ou, no máximo, melhorá-lo superfi cialmente. Essas teorias não-
-críticas caracterizam-se por conceber ‘[...] a educação como autônoma e buscam compreendê-la a partir 
dela mesma’ (Idem, 2002, p. 5). Assim, elas compreendem a práxis educativa independentemente das 
determinações sociais e econômicas, tornado-a capaz de corrigir os problemas sociais, que são vistos 
como um fenômeno ‘acidental e individual’. Nessa perspectiva, os problemas sociais não são percebidos 
como efeitos de uma sociedade em crise, fruto de um sistema econômico que tem como objetivo o lucro e 
a acumulação do capital para a minoria em detrimento da pobreza e da miséria para a maioria. Portanto, 
a educação nessa perspectiva teórica é vista: ‘[...] como um instrumento de correção dessas distorções. 
Constitui, pois, uma força homogeneizadora que tem por função reforçar os laços sociais, promover a coesão 
e garantir a integração de todos os indivíduos no corpo social’” (COSTA apud SAVIANI, 2007, p. 18-19).
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de determinada maneira, as elaborações ideais divergentes, verdadeiras ou 
não, podem ser instrumentalizadas para tornar conscientes ou suscitar práticas 
sociais em disputa” (COSTA, 2007, p. 95, itálico nosso).

O aspecto decisivo da correta compreensão da ideologia reside na pers-
pectiva de que ela não é uma falsa consciência do real. De outro modo, ela 
cumpre uma função social extremamente relevante no combate dos confl itos, 
dessa maneira, o currículo pode vir a se converter em ideologia. Portanto, 
como afi rma Costa:

[...] o importante aqui é defi nir o critério ontologicamente correto para 
identifi car a ideologia, que como complexo social nasce da exigência de 
nos diversos momentos históricos a comunidade humana organizar sua 
atividade social sob coordenadas sintonizadas com as necessidades da 
reprodução societária concreta. O que coloca a questão de quais as con-
cepções de mundo, que orientam os indivíduos no agir cotidiano, dando-
-lhes um sentido – verdadeiro ou falso/ progressista ou reacionário – para 
sua ação. É desse solo essencialmente social, que brota a necessidade da 
ideologia como função (COSTA, 2007, p. 100, itálico nosso).

O currículo além de comportar os conteúdos das disciplinas do conheci-
mento científi co, está respaldado também na proposição de valores, atitudes e 
visões de mundo que orientam a prática social. Entretanto, ideias de sucesso 
ou fracasso, o bom ou mau comportamento dos alunos, o planejamento, as 
formas de avaliação e organização do trabalho docente são construções sociais 
com forte infl uência da esfera econômica, ou seja, são condições impostas 
de fora por estruturas legais de poder. Nesse sentido, como afi rmam Horn 
e Germinari:

A ideologia liberal tem atuado na área do currículo em particular, e da 
educação como um todo, na perspectiva de reformas graduais, centralizada 
nos programas e objetivos de forma bastante utilitarista, apropriando-se da 
chamada dimensão político-econômica na qual a escola se insere (HORN; 
GERMINARI, 2010, p. 19).

A escola enquanto uma instituição social está diretamente ligada aos 
interesses econômicos e políticos das classes que dominam as estruturas do 
Estado, em geral, as escolas trabalham no sentido de garantir a difusão dos 
conhecimentos e valores que legitimam concepções e consensos em torno de 
determinados temas, tais como: os direitos dos cidadãos, o sufrágio univer-
sal, cumprimento das obrigações tributárias, respeitos às leis do país, valo-
rização dos símbolos nacionais etc. é nesse sentido que o currículo pode se 
converter em ideologia para garantir que a reprodução da sociedade ocorra 
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em conformidade com as ideias da classe dominante, que pela educação, 
estabelecem quais comportamentos, atitudes e práticas são necessárias ao 
“bom convívio social”, em que a coletividade seja capaz de engendrar uma 
sociabilidade que responda aos imperativos da acumulação capitalista e sua 
lógica cultural: competição, efi ciência, racionalidade, objetividade, morali-
dade, obediência normativa entre outros.

Segundo Michael Aplle, o controle social e econômico que ocorre na 
escola sobre os conhecimentos, normas, condutas, rotinas, o currículo oculto 
e normas de trabalho, também é exercito sobre as formas de signifi cado que 
a escola produz e distribui, “isto é, o ‘corpus formal do conhecimento esco-
lar’ pode se tornar uma forma de controle social e econômico”. Para o autor, 
“as escolas não controlam apenas pessoas; elas também ajudam a controlar 
signifi cados. Desde que preservam e distribuem o que é considerado como 
o ‘conhecimento legítimo’ – o conhecimento que ‘todos devemos ter’ –, as 
escolas conferem legitimação cultural ao conhecimento de grupos específi cos” 
(APLLE, 1982, p. 98, itálico no original).

O poder que um grupo tem de impor sua verdade; seu “conhecimento 
para todos”, constitui para Aplle o fundamento do controle político e econô-
mico mais amplo da complexa teia de relações que envolve o poder e a cultura. 
Aqui dois aspectos chamam a atenção para se pensar a escola na contempo-
raneidade: o primeiro é que a escola é compreendida em suas relações com 
outras instituições (econômicas, políticas e culturais), ou seja, a escola existe 
em função dessas relações. Stas instituições estão unidas para “produzirem 
desigualdades estruturais de poder e de acesso a recursos”. O segundo aspecto 
é que a escola concorre para reproduzir essas desigualdades (embora Apple 
afi rme que não só a escola seja responsável por isso). Contudo,

através de suas atividades curriculares, pedagógicas e de avaliação, a vida 
cotidiana nas salas de aula, as escoas desempenham um papel importante 
na preservação, senão na criação dessas desigualdades. Junto com outros 
mecanismos de preservação e distribuição cultural, as escolas contribuem 
para o que se chamou de reprodução cultural das relações de classe em 
sociedade industriais avançadas (APLLE, 1982, p. 99, itálico no original).

Para Michael Apple, o que caracteriza fundamentalmente a ideologia, não 
é a verdade ou falsidade de seus enunciados, mas o fato de que as ideias que ela 
veicula são interessadas, ou seja, transmitem uma concepção de mundo social 
diretamente ligada aos interesses dos grupos estabelecidos em uma posição de 
privilégio na organização da vida social. Com efeito, a ideologia transmitida 
através do currículo é essencial na luta desses segmentos pela conservação 
das vantagens que lhes provém dessa posição privilegiada. Assim, constitui 
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muito menos importante saber se as idéias envolvidas na ideologia são 
falsas ou verdadeiras e muito mais importante saber que vantagens rela-
tivas e que relações de poder elas justifi cam ou legitimam. A pergunta 
correta não é saber se as idéias veiculadas pela ideologia correspondem à 
realidade ou não, mas saber a quem benefi ciam (APLLE, 2006, p. 23-24).

Dessa maneira, a escola cumpre a função de aplacar os confl itos sociais, 
controlando e moldando os comportamentos e atitudes dos indivíduos, frente 
às disputas que acontecem no plano das determinações econômico-sociais. 
Tal objetivo visa legitimar como valor universal os ideais, gostos, hábitos e a 
visão de mundo das classes dominantes. Nesse contexto, podemos perceber 
que o currículo resulta “da competição entre grupos sociais e que se acirram 
em momentos de crise de acumulação e legitimação como resultado da ten-
são provocada por grupos culturais emergente e residuais”, afi rma Horn e 
Germinari (2010, p. 21).

A escola de um modo geral e, o currículo em particular, sofreram dire-
tamente a infl uência desses momentos de crise do capital. Como complexos 
integrados do sistema, não passarão incólume a esse processo, pois como 
destaca Perry Anderson:

O capitalismo como um todo entrou numa fase histórica, com o fi m súbito 
do boom iniciado no pós-guerra. A causa subjacente do longo declínio, com 
seus índices de crescimento muito menores e a desigualdade maior, foi a 
intensifi cação da competição internacional, que forçou inexoravelmente a 
redução das margens de lucro e, portanto do investimento, numa economia 
global não mais divisível em espaços nacionais relativamente protegidos. 
Esse foi o duro signifi cado do advento do capitalismo multinacional [...] 
(ANDERSON, 1999, p. 108-109, itálico no original).

É nesse cenário de crise estrutural do capital, no dizer de Mészáros, que 
vamos ter um novo rearranjo de forças políticas e econômicas que reestrutura-
rão o sistema em declínio. O esgotamento do padrão de acumulação taylorista/
fordista produzirá no âmbito dos países centrais o desenvolvimento de novas 
estratégias de acumulação, agora designadas como fl exíveis, onde a força de 
trabalho, os processos produtivos, os novos mecanismos legais do mercado, 
a globalização, a nova divisão internacional do trabalho, e a fi nanceirização 
dos mercados, ditarão as regras do jogo.

O autor ainda considera os seguintes elementos para entender os desdo-
bramentos dessa conjuntura:

A reação do sistema à crise produziu o quadro dos anos 80: a derrota do 
movimento operário em áreas centrais, a transferência de unidades fabris 
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para países periféricos de baixos salários, o deslocamento dos investimen-
tos para os setores de serviços e comunicações, a ampliação dos gastos 
militares e o aumento vertiginoso do peso relativo da especulação fi nan-
ceira às custas da produção. Junto com esses ingredientes da recuperação 
da era Reagan vieram todos os elementos deteriorados da pós-moderni-
dade: exibição desenfreada de nouveau-richisme, política com produto 
eletrônico, consenso desgastado. Foi a euforia dessa conjuntura que gerou, 
com um meticuloso senso de oportunidade, a primeira iluminação real do 
pós-modernismo (ANDERSON, 1999, p. 109, itálico do original).

Nesse sentido, o pensamento pós-moderno vai se apresentar como a 
ideologia do capital em crise, pois essa corrente teórica, tem como base, 
noções, perspectivas, abordagens e métodos que difundem, sobretudo no 
cerne da escola, a legitimação de conhecimentos, conceitos e representações 
que expressam a cultura do capitalismo tardio. A educação escolar por estar 
inserida neste contexto mais amplo de relações sociais, cumprirá a tarefa de 
reproduzir padrões de conhecimento e visões de mundo, ou complexo de 
ideias, que tem como escopo principal resguardar o status quo vigente. De 
acordo com as refl exões de Fredric Jameson no seu livro A virada cultural, 
a emergência da pós-modernidade está diretamente ligada com o desenvol-
vimento de um novo momento do capitalismo tardio fundamentado no con-
sumismo desmedido e na ausência de um sentido da história. Assegura o 
autor, dessa maneira, “que o surgimento do pós-modernismo está intimamente 
relacionado com o surgimento desse novo momento do capitalismo tardio de 
consumo ou capitalismo multinacional” (JAMESON, 2006, p. 43).

David Harvey, sobre essas mudanças, (2012) destaca que desde 1972 
mais ou menos, vem ocorrendo “uma mudança abissal” nas práticas culturais, 
políticas e econômicas e, que essa

mudança abissal” está diretamente relacionada com a emergência de novas 
maneiras de se compreender as noções de tempo e espaço. Nesse sentido, o 
geógrafo sustenta no seu livro Condição pós-moderna que há um certo tipo 
de relação necessária entre a “ascensão de formas culturais pós-modernas” 
e a emergência de “modos mais fl exíveis de acumulação do capital”. Para 
Harvey, uma compreensão mais apropriada e aprofundada da natureza do 
pós-modernismo requer “não tanto como um conjunto de ideias quanto 
como uma condição histórica [...] (HARVEY, 2012, p. 9).

Entendendo a pós-modernidade como uma condição histórica, Harvey 
busca demonstrar que existe a possibilidade de se escrever a “geografi a his-
tórica da experiência do tempo e do espaço” na vida em sociedade, bem 



E
di

to
ra

 C
R

V
 - 

Pr
oi

bi
da

 a
 im

pr
es

sã
o 

e/
ou

 c
om

er
ci

al
iz

aç
ão

 

EDUCAÇÃO DO CAMPO NO CEARÁ: uma forma de 
resistência à barbárie na perspectiva histórico-crítica 201

como o processo de transformação pelo qual ambos têm passado, tendo como 
referência essencial as “condições sociais e materiais”. Nesse sentido, asse-
gura o autor:

A crise de superacumulação iniciada no fi nal dos anos [19]60, e que che-
gou ao auge em 1973, gerou exatamente esse resultado. A experiência 
do tempo e do espaço se transformou, a confi ança na associação entre 
juízos científi cos e morais ruiu, a estética triunfou sobre a ética como foco 
primário de preocupação intelectual e social, as imagens dominaram as 
narrativas, a efemeridade e a fragmentação assumiram precedência sobre 
verdades eternas e sobre a política unifi cada e as explicações deixaram 
o âmbito dos fundamentos materiais e político-econômicos e passaram 
para a consideração de práticas políticas e culturais autônomas (HARVEY, 
2012, p. 293).

David Harvey, reportando-se ao contexto histórico da eleição presiden-
cial nos Estados Unidos em 1980, em que a imagem de Ronald Reagan foi 
construída num processo político midiatizado e, que seu programa econômico 
ganhou destacada projeção como uma fórmula para recuperar a economia frá-
gil do país, considera este o momento em que o pós-modernismo surgiu, como 
uma “condição histórco-geográfi ca” específi ca. Porque o pós-modernismo 
surgiu então, “em meio a este clima de economia vodu”, em que processos de 
“construção e exibição de imagens políticas” ganharam destacada evidência 
midiática e, também se formou uma nova classe social. “A existência de algum 
vínculo entre essa eclosão pós-moderna, a construção de imagem de Ronald 
Reagan” delimitado pela tentativa de se “desconstruir instituições tradicionais 
do poder da classe trabalhadora”, como os sindicatos e os partidos políticos de 
esquerda e, “o mascaramento dos efeitos sociais da política econômica de pri-
vilégios deveria ser bastante evidente” (HARVEY, 2012, p. 301). Todas essas 
especifi cidades marcam a emergência do pós-modernismo como resultado de 
um processo histórico de mudanças no padrão de acumulação do capital que se 
refl ete em novas práticas estéticas, culturais e políticas, produzindo de forma 
signifi cativa, “a partir do fl uxo da experiência humana”, novas maneiras de 
se compreender o tempo e o espaço.

É nesse cenário que tais ideias percorrem o campo da educação e con-
correram para fundamentar o currículo. Se o pensamento pós-moderno ao 
justifi car ideologicamente o sistema capitalista em crise, uma vez que esta 
corrente de pensamento não propõe uma transformação radical do sistema, 
mas, outrossim, sua legitimação, portanto, os infl uxos de seus pressupostos 
teóricos constituem uma operação fundamental de negação da essência da 
realidade em si, ou seja, rejeita a ideia de que exista uma verdade objetiva do 
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real (neste caso a verdade objetiva seria a superexploração dos trabalhadores 
em tempos de crise estrutural do capital, bem como as desigualdades sociais e 
os estranhamentos dela decorrentes). Nesse sentido, a educação se constituirá 
numa ferramenta de adaptação conformista dos indivíduos à ordem existente 
e não uma oportunidade para a luta política e transformação social, isto é, a 
educação baseada nos princípios da democracia neoliberal.

Com efeito, a contemporaneidade está marcada, fundamentalmente, por 
uma crise sistêmica sem precedentes na história humana. Contudo, apesar das 
fl agrantes brutalidades vividas pelos trabalhadores em seu cotidiano, ideolo-
gias legitimadoras da ordem vigente tentam dissimular o momento de insta-
bilidade global, elaborando teorias que reforçam a perspectiva de construção 
de falsas noções sobre a realidade objetiva do capitalismo em crise. Sobre 
o debate desse contexto em processo, István Mészáros (2011) propõe uma 
refl exão mais radical e profunda, capturando as determinações essenciais do 
que ele chama de crise estrutural do capital. Afi rma o fi lósofo marxista que 
hoje estamos vivendo “numa época de crise histórica sem precedentes”. A 
sociedade capitalista passa pela crise mais profunda da sua história. O modo 
produção capitalista atingiu os seus limites absolutos48 e, para reestruturar 
a sua produtividade se defi ne “por meio do imperativo de sua implacável 
autoexpansão alienada” como produtividade destrutiva. Tudo que o capital 
encontra pelo caminho destrói sem cerimônia, diz Mészáros.

Assim assinala o autor:

Todo sistema de reprodução sociometabólica tem seus limites intrínse-
cos ou absolutos, que não podem ser transcendidos sem que o modo de 
controle prevalecente mude para um modo qualitativamente diferente. 
Quando esses limites são alcançados no desenvolvimento histórico, é 
forçoso transformar os parâmetros estruturais da ordem estabelecida – em 

48 Mészáros ainda destaca que esses limites absolutos são especifi camente típicos apenas para o sistema do 
capital, devido às determinações mais penetrantes de seu modo de controle sociometabólico. E salienta a 
necessária refl exão de que: “[...], é preciso fazer a ressalva de que não devemos imaginar que o incansável 
impulso do capital de transcender seus limites deter-se-á de repente com a percepção racional de que agora 
o sistema atingiu seus limites absolutos. Ao contrário, o mais provável é que se tente tudo para lidar com 
as contradições que se intensifi cam, procurando ampliar a margem de manobra do sistema do capital em 
seus próprios limites estruturais [...]. Diante do fato de que a mais problemática das contradições gerais do 
sistema do capital é a existente entre a impossibilidade de impor restrições internas a seus constituintes 
econômicos e a necessidade atualmente inevitável de introduzir grandes restrições, qualquer esperança de 
encontrar uma saída desse círculo vicioso, nas circunstâncias marcadas pela ativação dos limites absolutos 
do capital, deve ser investida na dimensão política do sistema [...]. Igualmente, não pode haver dúvida de 
que o sucesso ou não desta ação corretiva (ajustada aos limites estruturais do sistema global do capital), 
apesar de seu caráter evidentemente autoritário e de sua destrutividade, vai depender da capacidade ou 
incapacidade da classe trabalhadora de rearticular o movimento socialista como empreendimento verda-
deiramente internacional” (MÉSZÁROS, 2011, p. 220).
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outras palavras, as ‘premissas’ são objetivas de sua prática – que normal-
mente circunscrevem a margem global de ajuste das práticas reprodutivas 
viáveis sob as circunstâncias existentes (MÉSZÁROS, 2011, p. 216).

Nesse sentido, o sistema sociometabólico do capital não tem limites 
para sua expansão destrutiva e incontrolável, com sua produtividade voltada 
para a “autorreprodução ampliada”, ao contrário do que ocorria nos modos 
de organização sociais anteriores, onde de certa forma, buscava-se a satis-
fação das necessidades sociais, pois, nessas sociedades “a organização e a 
divisão do trabalho tinham que ser diferentes [...]” porque “o valor de uso 
e a necessidade exerciam funções reguladoras decisivas” (MÉSZÁROS, 
2011, p. 606).

Mészáros avançando nessa questão aponta para a lógica totalizante do 
capital, que não permite qualquer possibilidade de uma “igualdade substan-
tiva”, por isso, torna-se impossível para o capital preterir qualquer elemento 
de controle social, o que torna as relações sociais mais tensas e pressionadas. 
O capital, em hipótese alguma, pode afrouxar seu domínio sobre o conjunto da 
sociedade, desse modo, o Estado passa a interferir na dinâmica da sociedade 
desenvolvendo políticas públicas de controle e diminuição dos gastos com 
investimentos em áreas prioritárias como saúde e educação.

Em sua trajetória incontrolável e ininterrupta, a lógica do capital que 
tende a transformar tudo em mercadoria, desumaniza o próprio trabalho vivo, 
que só pode funcionar “como uma forma produtiva” e “biologicamente se 
sustentar como um organismo” se submetendo à estrutura de comando do 
capital e se subordinando “às exigências materiais e organizacionais” das 
relações de troca predominantes. Nesse sentido, diz Mészáros que o trabalho 
vivo ao se tornar uma “carcaça do tempo” torna-se possível organizar as 
jornadas de trabalho resultantes, por sua vez reifi cáveis, “tanto horizontal 
como verticalmente”, sendo esse processo determinado pelas exigências de 
autorreprodução ampliada do capital.

Desse modo afi rma Mészáros que:

É exatamente este processo de redução quantifi cadora e reifi cação do 
trabalho vivo que traz a difusão e a dominação universal da estrutura da 
mercadoria; bem entendido, uma vez que as condições de sua universali-
dade sejam historicamente satisfeitas. Quanto à última questão, a estrutura 
de mercadoria capitalista se torna universalizável – no sentido de que 
absolutamente tudo pode ser subsumido à ela – precisamente porque, 
sob as novas circunstâncias, o trabalho vivo mercantilizado pode ser uti-
lizado e controlado com grande fl exibilidade e dinamismo. Este controle 
é exercido tanto horizontal como verticalmente, tal como os imperativos 
estruturais emergentes da divisão do trabalho capitalista o prescrevem (sob 
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seus múltiplos aspectos funcionais e sociais/hierárquicos) (MÉSZÁROS, 
2011, p. 622, itálico do original).

Para Mészáros, é exatamente a dimensão vertical que está diretamente 
relacionada à “estrutura de comando do capital”, sem precedentes na história, 
cuja principal função é resguardar os interesses essenciais do sistema do capi-
tal. Esses interesses se constituem em assegurar o processo de expansão con-
tínua da mais-valia com base na máxima “exploração praticável da totalidade 
do trabalho”. Tudo isso resulta, na concretização do “propósito global” e da 
“força motivadora do sistema capitalista” que “não pode conceber a produção 
de valores de uso orientada-para-necessidade, mas apenas a bem-sucedida 
valorização/realização e a constante expansão da massa de riqueza material 
acumulada” (MÉSZÁROS, 2011, p. 625, itálico no original).

Podemos compreender, de um modo geral, que o sistema sociometabólico 
do capital em sua atual crise, apresenta aspectos que evidenciam claramente 
que seu objetivo principal não é senão a busca incontrolável pelo lucro a 
todo custo, num processo que é fortemente marcado por uma lógica destru-
tiva. Esta é a tendência que expressa a característica essencial do capitalismo 
contemporâneo. De acordo com Mészáros, uma das principais estratégias de 
recomposição do ciclo reprodutivo do capital se baseia na redução da vida útil 
das mercadorias. Esta, segundo o autor, constitui um dos pilares fundamentais 
pelo qual o sistema sociometabólico do capital, vem conseguindo atingir um 
incomparável crescimento ao longo do seu curso histórico.

É no contexto dessa refl exão que nós entendemos que a ideologia, 
enquanto um momento ideal da práxis histórico-social humana, desempenha 
uma função decisiva no processo de reprodução da sociedade em sua totali-
dade dinâmica e contraditória. É por isso que no interior

[...] dessas coordenadas, a ideologia nasce das necessidades colocadas 
pela socialização crescente do ser social – nascendo direta e necessa-
riamente do “hic et nunc” social dos homens que agem socialmente na 
sociedade –, correspondendo a um condicionamento social concreto: a 
necessidade e a universalidade de alguns modos de ver para dominar os 
confl itos, que vão desde as contradições entre indivíduo e comunidade 
até à luta de classes. Sem uma visão de mundo que oriente os homens 
em sua vida social cotidiana, é impossível o ordenamento da práxis 
coletiva dentro limites compatíveis com a reprodução social. É por 
essa determinação social que toda reação dos homens ao seu ambiente 
econômico-social pode, em determinadas circunstâncias, tornar-se 
ideologia e cumprir determinada função social (COSTA, 2007, p. 104, 
itálico no original).
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A historicidade concreta do ser social resulta da gênese do trabalho como 
seu ponto de partida para o processo de socialização em geral, desse modo, 
ele tem na ideologia seu momento ideal de representação da realidade, cujas 
contradições socioeconômicas oriundas dos confl itos de classes, possibilita-o 
adotar visões de mundo que o oriente na tomada de decisões alternativas 
para dirimir tais confl itos no âmbito da totalidade social. “Daí”, afi rma Fre-
derico Costa,

que a utilização de instrumentos usados para buscar orientar a práxis 
social – que em última instância se resume na disputa para que os indiví-
duos operem determinadas posições teleológicas que correspondam aos 
interesses dos oprimidos ou dos dominadores – dependem sempre do “hic 
et nunc” social daquela espécie de “que fazer?”. O que signifi ca que 
todas as questões centradas no “que fazer?” e vinculadas ao processo de 
reprodução social, ocorrem no campo da ideologia, como por exemplo, a 
política e a educação (COSTA, 2007, p. 119, itálico no original).

Decerto, o currículo constitui um instrumento de distribuição social dos 
conhecimentos historicamente acumulados. Dessa maneira, se ele não cumpre 
a função de possibilitar aos educandos uma compreensão radicalmente crítica 
da sociedade na qual eles estão inseridos; se ele não leva os educandos a refl e-
tirem profundamente sobre os mecanismos que perpetuam as desigualdades 
sociais, econômicas, políticas e culturais, desmistifi cando assim os conteúdos 
do currículo oferecido pelo Estado burguês, com efeito, ele cumprirá a função 
de conservar intactos os pilares da sociedade capitalista.

No capitalismo contemporâneo o currículo vai refl etir em suas diretrizes 
pedagógicas as exigências de um processo produtivo baseado no padrão de 
acumulação toyotista, tais como: fl exibilidade, efi ciência, racionalidade, capa-
cidade de aumento da produção etc. isso implicará fortemente no complexo da 
educação da seguinte maneira: a exigência do professor fl exível, competente, 
capaz de cooperar mutuamente em seu setor, tecnicamente efi ciente, racional, 
disciplinador, polivalente, resiliente dentre outras exigências. Entendemos dessa 
forma, que o currículo enquanto uma expressão da consciência que refl ete as 
contradições da realidade objetiva, opera no sentido de garantir as estruturas 
da sociedade de classes e seus fundamentos econômico-políticos, uma vez que 
ele não está comprometido com a transformação radical da sociedade burguesa 
e seus mecanismos de reprodução da lógica de acumulação do capital. Nesse 
sentido, no próximo e último capítulo deste trabalho, discutiremos a possi-
bilidade de uma autêntica formação humana voltada para uma práxis social 
consciente e emancipadora, bem como, o papel da escola e do currículo na 
formação de uma consciência crítica e transformadora da realidade.
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DA LAVOURA ARCAICA À 
AGROECOLOGIA: questão fundiária, 

reforma agrária e escola do campo no Ceará

Fábio José Cavalcanti de Queiroz
Maria Jéssica Moraes Rodrigues

Camila Gonçalves Santos

Introdução

“Amarra o teu arado a uma estrela/e aí tu serás/
o lavrador louco dos astros/

o camponês solto nos céus/e quanto mais longe da terra/
tanto mais longe de deus”

(Gilberto Gil, Amarra o teu arado a uma estrela).

No século XIX, ainda na esteira da revolução industrial, discutia-se o 
destino do campesinato, cuja existência prolongada induzia a tese de uma 
transição incompleta ao capitalismo, e, desse modo, debatia-se o que Engels 
denominou de a “questão camponesa”, que, em seu desenvolvimento, ense-
jou o tema da “questão agrária” (BYRES, 2020, p. 415). Como se a história 
andasse em círculo, atualmente fala-se de uma “nova questão agrária”, que 
suscita uma concentração de forças de teorias e de métodos de estudos dos 
mais variados.

Diante desse panorama, são incontáveis as temáticas e as questões 
levantadas que envolvem os estudos ligados aos problemas fundiários, o 
que requer que façamos uma certa delimitação temporal e espacial. Um dos 
casos mais signifi cativos na abordagem do tema passa necessariamente pela 
reforma agrária.

A grande propriedade privada de corte fundiário, a modernização da 
agricultura sob a égide do capital e, por dentro disso, a lógica do desenvolvi-
mento capitalista a afrontar longas extensões de terra e a produzir migrações 
desenfreadas, em grandes linhas, tornaram a reforma agrária uma necessidade 
histórica e uma tarefa por se realizar em regiões como a América Latina, 
sobretudo, o Brasil.

Ao lado dos aspectos recorrentes da luta pela terra que, em larga escala, 
marcam a história latino-americana, compreende-se a emergência de outros 
assuntos que, não raro, articulam-se ao primeiro, revalidando-o não apenas 
como tarefa, mas ampliando as suas coordenadas. Entendemos, então, que, 
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ainda que se pareçam completos em si mesmos, os assuntos nunca se bastam 
e, em geral, enriquecem a sua trajetória, incorporando outras problemáticas 
e demandas.

O que nos chama atenção no estado atual das pesquisas que abordam 
o problema fundiário e, dentro dele, o tema das necessárias transformações 
agrícolas e agrárias é como, por exemplo, a luta pela terra no Brasil nos últi-
mos tempos tem se articulado fortemente às pautas voltadas para educação. 
Trata-se da chamada educação do campo.

Para solucionar o intenso drama social que assola a vida rural no Brasil 
– marcado pela concentração da terra, violência do latifúndio e cumplicidade 
dos governantes com o status quo –, o Movimento das Trabalhadoras e Tra-
balhadores Sem Terra (MST), com sua bandeira da reforma agrária, acresceu 
a reivindicação de uma educação pública no e do campo.

Com base nessa concepção, o MST passa a questionar não somente a 
estrutura fundiária brasileira, mas também a educação tradicional ou a sim-
ples ausência dela no que concerne às famílias camponesas. Indo além desse 
prisma, o movimento contesta publicamente o modelo agrícola que privile-
gia o agronegócio e, portanto, o envenenamento da terra a serviço da lógica 
predatória do capital.

Pertencentes a uma longa tradição crítica, as propostas de um projeto 
agroecológico e de uma economia camponesa fundada no exercício da soli-
dariedade social andam lado a lado nas proposições programáticas e estraté-
gicas que mobilizam o MST. Aqui, os temas são enlaçados: crítica à estrutura 
fundiária concentrada e ao agronegócio, necessidade da reforma agrária, mas, 
igualmente, de uma educação popular-camponesa e de um modelo agrícola 
fundado na agroecologia. Trata-se, em última análise, de um combate perti-
nente às agruras de uma lavoura arcaica, que precisa urgentemente ser vencida.

Em nosso entendimento, lavoura arcaica, latifúndio, violência, agrone-
gócio e perversão da terra são praticamente sinônimos, ao passo que reforma 
agrária, educação no/do campo e agroecologia se enlaçam em um conjunto 
necessário e estratégico. As tensões decorrentes desses dois caminhos apare-
cem neste capítulo com a necessária nitidez que a Ciência da História exige. 
Com base nisso, o alvo prioritário deste trabalho é o movimento social em 
que se atam a luta pela terra e o lugar do MST nesse processo, bem como 
as conexões entre as escolas do campo e o projeto agroecológico assentado, 
amiúde, em uma pedagogia genuinamente histórica e crítica, que aponta para 
necessidade de superação do regime social vigente.

Por fi m, abrimos um parêntese: este estudo toma como parâmetro as 
primeiras décadas do século XXI, e, embora a análise assuma modalidades 
diversas de expressão histórico-geográfi ca, alça voo, em especial, a partir da 
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realidade cearense, notadamente ao tomar como alicerces a situação agrária 
e a experiência das escolas do campo nesse território. Não que estejamos a 
anunciar um trabalho de cunho empirista. Em contraste, trata-se de um estudo 
histórico, embora, a rigor, não constitua uma análise teórica extraordinaria-
mente detalhada da agricultura camponesa e de seus desdobramentos, mas 
de um diálogo com a mais recente produção historiográfi ca sobre a questão 
agrária, a escola do campo e suas ramifi cações. Nesse sentido, a introdução 
de elementos empíricos, em certos aspectos, representa especialmente uma 
tentativa de reforçar e avivar a refl exão teórica, chave-mestra deste capítulo.

Apontamentos para questão agrária e a luta pela terra

A questão agrária é um dos temas mais recorrentes na história latino-
-americana. Bárbara e Stanley Stein (1993), no livro A herança colonial na 
América Latina, afi rmam que os dois principais legados da colonização são 
a grande propriedade fundiária e o modelo agroexportador. Justamente por 
isso, esses legados-problemas constituem fundamentos dos antagonismos 
que separam os defensores do status quo fundiário e os movimentos sociais.

Salientamos que as principais revoluções sociais do século XX na Amé-
rica Latina trouxeram consigo o signo de genuínas revoluções agrárias, ainda 
que não se resumissem a esse prisma, como pode ser observado nos processos 
revolucionários que sacudiram e comoveram países tão distintos como México 
(1910), Cuba (1959) e Nicarágua (1979), apenas para citar alguns exemplos.

No caso específi co do Brasil, embora não tenha vivido fenômenos de 
uma revolução agrária, no terreno das tensões sociais, o caso não tem sido 
muito diferente. Nas palavras de Linhares e Silva (2021, p. 32),

[...] a história da Questão Agrária, surge, entre nós, como um longo pro-
cesso – entranhado em nossas origens – pela busca de igualdade e liber-
dade. Num país dominado pelo latifúndio, com um profundo desprezo 
votado por suas elites aos homens humildes, tal busca será necessariamente 
difícil e, muitas vezes, violenta.

Ademais, vivemos as dores do que Florestan Fernandes (1995) chamou 
de as contradições do capitalismo dependente. Aqui, o crescimento econô-
mico não coincide com o bem-estar da população. Somos reféns de uma 
modernização controlada de fora (FERNANDES, 1995). À sombra dessa 
modernização controlada de fora, forjaram-se múltiplas políticas que, mais 
recentemente, traduziram-se na mal denominada “revolução verde”, bem 
como nos “pacotes tecnológicos” (máquinas, agroquímicos e crédito), como 
nos alerta Barbosa (2020).
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Fixemos este ponto: a modernização agrícola deixa intocados latifúndio 
e monocultura e aprofunda os impactos ambientais. Nesse plano, os territó-
rios e a cultura dos camponeses se veem diante de uma sombra ainda mais 
ameaçadora que nasce do consórcio entre os arroubos modernizantes e os 
processos de acumulação.

Todo esse conjunto de obras arquitetônicas que corresponde à agricultura 
moderna e capitalista, não raro, reclama um lugar à violência, que, com efeito, 
é inerente ao latifúndio e ao agronegócio. Essa é uma história de roçados 
incendiados, destinos abreviados e sapatos dos mortos enterrados na lama 
da terra. Pensar esse quadro implica pensar toda uma história, questionar o 
regime de propriedade agrária e enfatizar a importância da luta pela terra.

Eis o estado da arte. A partir dele, devemos adentrar ao tema da questão 
agrária no Brasil, e, mais especifi camente, no Ceará, notadamente no semiá-
rido, que domina mais de 90% do seu território. Neste trabalho, invocamos 
essa temática, portanto, partindo do estado do Ceará. Trata-se de examinar 
questões tão complexas quanto necessárias e que envolvem a tríade con-
fl ituosa constituída por latifúndio, reforma agrária e modelos de educação 
no/do campo.

De modo específi co, como já indicamos brevemente na introdução, a 
proposta é estudar a questão agrária em dado período, de certo modo, dan-
do-se ênfase aos primeiros 20 anos do século XXI (2001-2021). Concomi-
tantemente, a intenção é articular esse problema ao da luta pela terra e à 
consequente adoção de um tipo de escola que dialogue com as necessidades 
da população camponesa.

Para que essa discussão não pareça abstrata, lembremos que “Em 2006, o 
Ceará detinha 341.479 estabelecimentos rurais. Desses, apenas 682 possuíam 
mais de 1000 hectares e embora representassem 0,20% das propriedades 
agrárias, totalizavam 18,45% da área ocupada” (MEDEIROS, 2006, p. 14).

Frisamos que os mapas de concentração fundiária no Ceará parecem 
reféns de uma cartografi a inerte, uma vez que as mudanças fundiárias são 
rigorosamente diminutas. Não por acaso, Medeiros conclui que, ao se tratar 
do arcabouço fundiário no Ceará, estamos diante de uma estrutura “altamente 
rígida e concentrada” (2006, p. 21).

Concretamente, o que isso quer dizer? Para Medeiros (2006, p. 12), “Isso 
signifi ca que existem muitos estabelecimentos agropecuários detendo pouca 
área (ha), enquanto [...] poucos estabelecimentos possuem grande extensão 
de terras, que são materializados nos latifúndios”.

É verdade que de 1985, marco inaugural da imersão de governos civis 
pós-ditadura, até 2006, quando fi nda o primeiro mandato de Lula da Silva, 
segundo Medeiros (2006), ocorreu uma desconcentração agrária muito tímida 
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no Brasil49, mas nada que abalasse o ordenamento histórico vinculado à ques-
tão da terra, inclusive no Ceará, que, aliás, ocupava em 2006 a triste posição 
de terceiro estado do Nordeste com maior grau de concentração fundiária 
(atrás de Alagoas e Maranhão).

É fato que, em 2006, comparado a 1996, a título de ilustração, o número 
de minifúndios aumentou 46% no Ceará, o que pode deixar a impressão 
de uma vigorosa desconcentração fundiária. Dentre outras coisas, há mais 
pequenos proprietários de terra, mas eles abarcam menos e não mais terra. 
Medeiros (2006), inclusive, sugere que, no Ceará, houve uma minifundiari-
zação. Desse modo, o crescimento no número de estabelecimentos agrope-
cuários se deu não com a reforma agrária em grandes propriedades, mas em 
um novo recorte de pequenos domínios agrários, levando a um processo de 
proliferação de minifúndios.

Atendando-se para essas ligeiras informações, constatamos que o velho 
binômio latifúndio-minifúndio segue dominando as relações na esfera rural 
cearense. Esses dados evidenciam porque a Pastoral da Terra e o MST apontam 
há muito tempo que, particularmente no caso do semiárido50, tanto quanto a 
seca, preocupa a cerca que separa mulheres e homens do campo do acesso à 
terra benigna para plantio e água. Os pequenos avanços do primeiro decênio do 
século XXI foram absolutamente insufi cientes para reverter esse quadro per-
passado pela concentração da propriedade rural e a privatização dos aquíferos.

Esse é o contexto inicial em que se pode pensar o lugar das escolas 
do campo no Brasil, mas, fundamentalmente, no Ceará. É preciso realizar 
o caminho de ida e de volta, apropriando-nos das múltiplas determinações 
desse processo, até que nosso objeto se revele em sua mais cristalina nitidez.

Luta pela terra e territorialidade: alicerces da escola do campo?

A projeção ilusória de uma escola de nome rural sobre a vida campo-
nesa é uma história de longo prazo. Ao mesmo tempo, a velha concepção de 

49 Ainda que tenham sido distribuídos quase 5 milhões de hectares em terras improdutivas, em 8 anos de 
governo, a reforma agrária no governo de Lula da Silva avançou muito lentamente e sem nunca confrontar 
diretamente o latifúndio. De qualquer modo, segundo Gonzaga (2021, s/p), “Dos 920 mil benefi ciados desde 
o início do Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA), 520 mil foram assentados durante o governo de 
Luiz Inácio Lula da Silva”. As comparações realizadas pela autora são muito interessantes, mas são insufi -
cientes, pois, ao fazer uma analogia das políticas dos governos do PT, particularmente do que foi aplicado 
durante o período de Lula, com a política agrária pós-golpe de 2016, tem-se um paralelo de extremidades, 
já que, de Temer a Bolsonaro, a reforma agrária foi paralisada. O estudo mais global de toda política agrária 
pós-ditadura talvez oferecesse um quadro mais nítido da evolução do fenômeno, embora isso não diminua 
o fato de que ao longo dos governos de frente popular a questão do acesso à terra tenha se consumado 
de modo mais efetivo.

50 É sempre necessário frisar que 93% do território cearense encontra-se na região semiárida nordestina.
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educação para o campo nunca teve como escopo escutar o campesinato ou 
operar com vistas à superação dos limites impostos por uma estrutura agrária 
assentada no latifúndio e na desigualdade social mais extrema. As circunstân-
cias mencionadas dizem respeito mais a uma pré-história da escola do campo 
do que propriamente à experiência que abordamos neste capítulo.

Desde o surgimento do MST, em 1984, a ideia de que terra, justiça 
social e educação andam lado a lado, objetivamente, deu provas satisfatórias 
de que alcançou um estado de maioridade. A noção de “pedagogia da terra” 
ou “pedagogia do movimento” ganhou carta de cidadania. Conforme indica 
Barbosa (2020), no contexto de aguçamento da luta de classes e do avanço das 
corporações internacionais ligadas à agricultura, traduzidas no agronegócio, a 
ideia de uma educação específi ca voltada aos povos do campo adquiriu maior 
nitidez. Em outras palavras, a ideia de uma educação popular em oposição à 
escola tradicional, defi nitivamente, afi rmou o seu lugar. Para Barbosa (2020), 
isso signifi ca uma educação associada à luta por terra, trabalho e justiça social. 
É assim que nasce a proposição de uma escola no campo e do campo, em 
tudo e por tudo diferente do velho projeto das escolas rurais tradicionalistas, 
em alguns casos, fi ncadas na cidade e, em geral, desvinculadas dos territórios 
camponeses e de suas tradições, práticas, saberes e necessidades.

É esse o contexto em que se desenrolam as discussões que, nos anos 
2000, no Ceará, redundaram na constituição não da primeira experiência de 
instituições escolares voltadas à formação rural, mas da criação de núcleos 
escolares dentro das características propostas pelos coletivos e movimentos 
sociais51. Diniz e Oliveira (2020, p. 319) alertam que, “No Ceará, o surgimento 
do MST em 1989 fez emergir, além da luta pela terra, a luta por uma educação 
que atenda às necessidades da população camponesa”. Embora a aspiração do 
movimento recuasse aos últimos anos do século XX, apenas agora, tomando 
como base os últimos 15/16 anos, o seu desiderato em torno a um tipo deter-
minado de escola – de feição territorial – encontrou objetivação na realidade.

Entre as percepções do fenômeno – escola do campo –, é comum a 
ênfase nesta referencialidade: o seu caráter territorialista. Tal conclusão 
decorre do entendimento de que a territorialidade é uma marca do campesi-
nato. No tocante a essa discussão, ressalvamos de imediato que “Campesinato 
é o conjunto de famílias camponesas existentes em um território” (COSTA; 

51 A história das escolas na zona rural cearense é, de longa data, e se caracteriza por momentos de aproxima-
ções e recusas, avanços e recuos, encontros e desencontros. Não é objetivo deste texto tomar esse assunto 
como objeto. O fato é que, em um dado instante desse percurso, impulsionada pelo MST, a proposta de uma 
escola do campo territorializada, com ênfase nas necessidades dos assentamentos de reforma agrária, 
ganhou força, entrou nas pautas de negociações entre o movimento e agentes do poder público e redundou 
na experiência atual das instituições de ensino que, no Ceará, estão voltadas às demandas do campo.
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CARVALHO, 2016, p. 23). Para os autores citados, “As famílias camponesas 
existem em territórios” (2016, p. 23). Um dos argumentos centrais da pro-
posta de escola do campo leva em conta essa particularidade, mas em uma 
perspectiva crítica e transformadora, não de uma mentalidade social estática 
ou de simples rememoração afetiva, ainda que a memória coletiva e afetiva 
esteja envolvida no projeto.

Aires (2021) se refere a um novo paradigma de escola do campo, embora 
ressalte que estamos diante de uma política em disputa, em que as contra-
dições, impasses e desafi os são imensos. Na esteira desse novo paradigma, 
a escola do campo é, em primeiro lugar, uma escola territorializada. A ter-
ritorialidade é a sua marca. A sua vocação, como preconiza o MST, desde 
a sua gênese, é o envolvimento na solução de problemas locais, o avanço 
na apropriação do conhecimento científi co, a emancipação intelectual, as 
oportunidades de convivências ambientais e sociais, sem recusar jamais a 
recuperação da memória ancestral das famílias camponesas e o fortalecimento 
de sua identidade de classe.

Notamos que, em seu sentido universalizante, esse projeto de escola 
aproxima-se do enfoque da pedagogia histórico-crítica, mas em sua especifi -
cidade não dista muito daquilo que Ianni (2016, p. 55) nomeou de “A utopia 
camponesa”. O que seria, contudo, essa forma específi ca de utopia? Para 
Ianni, “há na comunidade camponesa ou nas formas camponesas de viver e 
trabalhar uma sugestão ou uma metáfora do que poderia ser o modo futuro 
de organizar a sociedade” (2016, p. 65). Por conseguinte, “a luta pela terra é 
sempre e, ao mesmo tempo, uma luta pela preservação, conquista e reconquista 
de um modo de ser e de trabalho” (IANNI, 2016, p. 66).

É nesse sentido que essa proposição peculiar de escola recupera as formas 
camponesas de trabalho e luta, o seu modo de vida, as suas tradições, as suas 
místicas, a sua história, ainda que articulando cada uma dessas questões a uma 
teoria pedagógica com um olhar voltado para o conjunto. São os nexos conce-
bidos entre a pedagogia da escola camponesa e a pedagogia histórico-crítica.

Temos, desse modo, a impressão de que a escola do campo, no plano 
teórico, apoia-se em uma pedagogia crítica, não deixando de ser uma peda-
gogia da terra, que, necessariamente, dialoga com os pressupostos da territo-
rialidade. Todavia, nas condições atuais do Brasil, a base sobre a qual atuam 
esses fatores é uma só: a luta pela terra.

Desse ponto de vista e cotejado com antigas propostas de escolas rurais, 
a nitidez da linha divisória desse modelo de instituição escolar é visível. 
A escola do campo é, sobretudo, um projeto que aponta na perspectiva de 
autonomia das massas camponesas não somente como sujeitos de direitos, 
cujas demandas se traduzem por meio das chamadas políticas públicas, mas 
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também como uma classe social cujo concurso é fundamental para que a 
sociedade possa ser amplamente modifi cada, até porque não há futuro para a 
classe camponesa sem que a sociedade seja transformada, e essa transformação 
começa com a reforma agrária.

É possível derrotar a lavoura arcaica? desmonte socioambiental 
e alternativa camponesa agroecológica

Considerando o Ceará e o Brasil como alvos de uma modernização pre-
datória, estamos diante da constituição de espaços formativos de resistência. 
Ao nos depararmos com o quadro de desmonte social, alicerçado no ultraneo-
liberalismo52, essa noção de espaços formativos de resistência ganha maior 
corporeidade. A questão é: até que ponto os retrocessos políticos e econômicos, 
em escala nacional e internacional, já não cobram das escolas do campo um 
preço muito alto e não ameaçam a sua existência?

Em uma situação na qual, cada vez mais, a reforma agrária e as políticas 
destinadas a apoiar a agricultura camponesa e familiar encontram obstáculos 
absolutos no governo de Jair Bolsonaro, o que se nota é a afi rmação de um 
retrocesso genuíno em todos os pontos da vida rural. Conforme ressalta Gon-
zaga (2021, s/p), Bolsonaro “não assinou nenhum decreto de desapropriação 
de terras e diminuiu em 98% o orçamento para aquisição de terras”. Segura-
mente, a gestão da reforma agrária (ou da não reforma agrária) pelo governo 
está em perfeita harmonia com a política adotada, com vistas a favorecer 
o agronegócio, a violência do latifúndio, as formas de trabalho análogas à 
escravização e o aniquilamento do meio ambiente.

Nesse quadro em que a questão agrária se deteriora, tolhendo qual-
quer tentativa de democratização do acesso à terra, trata-se de se afi rmar 
não somente a reivindicação do que o MST denomina de reforma agrária 
popular, mas de um projeto de educação do campo e no campo, “com base 
na matriz produtiva da agroecologia e na humanização do trabalho”, como 
sustenta vivamente Barbosa (2020, p. 302). Reencontramos aqui os termos 
que balizam toda questão camponesa no Brasil do século XXI: a continui-
dade da concentração da terra e a necessidade de políticas que respondam 
às demandas progressistas do campo, incluindo a reforma agrária, o apoio à 

52 Depois do golpe institucional de 2016, cuja expressão política mais imediata se traduziu na deposição 
do governo de Dilma Rousseff  (PT), a radicalização das políticas neoliberais implicou a adoção de uma 
agenda feroz de retirada de direitos trabalhistas e cortes em investimentos sociais, com fortes reper-
cussões nas políticas agrárias voltadas às populações camponesas, refl etindo-se também no campo 
da educação pública duas questões de enorme relevância para áreas que, neste capítulo, usufruem de 
incondicional prioridade.
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agricultura camponesa e familiar53 e ao projeto – em andamento – de insti-
tuições escolares voltadas à realidade campesina.

Todo esse cenário implica repensar e ampliar o currículo escolar, sob 
a base de um conteúdo crítico e radical (no sentido de pegar as coisas pela 
raiz), adaptando-o às necessidades dessa proposta transformadora, que, há 
praticamente duas décadas, começou a ganhar materialidade e, no caso do 
Ceará, já é possível afi rmar que constitui um fato irrenunciável, apesar da 
ofensiva retrógrada em curso.

Em uma dimensão de certo modo retrospectiva, alguns pontos já podem 
ser ressaltados. Primeiro, reforma agrária e educação do campo não se 
excluem, mas se completam. Segundo, a educação do campo implica pensar 
a soberania alimentar que, efetivamente, não é e não será assegurada pelos 
impérios agroalimentares ligados ao agronegócio. Terceiro, o estado de insegu-
rança alimentar tem sido uma constante no campo e na cidade, designadamente 
sob a feroz agenda neoliberal em curso. Quarto, a luta pela democratização do 
acesso à terra deve ser acompanhada de políticas sociais nas quais a educação 
esteja posta com centralidade. Quinto, a classe trabalhadora do campo em 
aliança com a da cidade precisa enfrentar conjuntamente a tarefa de demover 
o velho – a lavoura arcaica54 – e engendrar o novo.

O novo, visão de Caldart (2020, p. 268), é reconhecer que uma educação 
do campo implica pôr em prática “um projeto de transformação da agricul-
tura a favor dos interesses sociais e humanos da maioria das pessoas”, que 
passa pela agroecologia. Para Caldart (2020, p. 269), a agroecologia responde 
“a necessidade de produzir um modo de fazer a agricultura com a natureza e 
não contra ela; para e pelo ser humano e não contra ele”, projetando a cons-
trução de novas relações sociais de produção. Conforme defende a autora, 
trata-se do alicerce de um projeto de luta e construção da agricultura campo-
nesa do século XXI, que deve ser parte de uma estratégia de mudanças sociais 
profundas, no campo e na cidade.

Aqui se joga inclusive a sorte da agricultura familiar sem querer misturar 
os conceitos de camponês e agricultor familiar55, pois, independentemente das 
controvérsias políticas e conceituais a esse respeito, o destino da agricultura 

53 Enxergamos conexões entre o que passou a receber a denominação de agricultura familiar e a agricultura 
camponesa, mas não tomamos os termos como rigorosamente sinonímicos. A noção de agricultura cam-
ponesa parece abarcar um universo mais abrangente e complexo.

54 Entendemos por lavoura arcaica não apenas as velhas modalidades do fazer agrícola, mas, igualmente, os 
modelos agrícolas que apostam na destruição da natureza e no envenenamento da terra como metodologias 
produtivas, ainda que apareçam com ares de moderna, a exemplo do agronegócio.

55 Em período recente, com repercussões que seguem vivas no debate político, tentou-se associar mecanica-
mente camponeses, agricultura familiar e pequeno produtor rural como se estivesse falando das mesmas 
coisas. Coincidimos com os pontos de vista sustentados por Marques (2016), que recupera a força e a ampli-
tude do conceito de camponês como distinto e mais amplo do que o de agricultor familiar e pequeno produtor.
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familiar, da economia camponesa como um todo, e nessa dinâmica, a sorte 
da agroecologia, em larga medida, está subordinado, de um lado, à luta geral 
como um todo e, de outro, ao diálogo dos saberes. A universidade, a escola, 
e o(a) agricultor(a) terão de trocar experiências e conhecimentos. Essa nos 
parece a argamassa inicial da escola do campo. Os camponeses e agriculto-
res, de um modo geral, podem se apropriar dos conhecimentos técnicos e 
científi cos necessários, mas esses não prosperam na hipótese de desprezar os 
saberes populares fi ncados no profundo da alma e das tradições camponesas.

Talhar uma explicação desse modelo proposto pelos movimentos sociais, 
necessariamente, passa por essas questões que o animam. É necessário, no 
entanto, reintroduzir um quesito ligeiramente abordado anteriormente. Com-
preendemos que a escola do campo se associaria a uma perspectiva própria à 
pedagogia histórico-crítica, mas precisamos examinar até que ponto isso tem 
sido parte da sua práxis cotidiana, até porque o projeto da escola do campo 
nasce de um olhar político e não simplesmente didático-pedagógico e técnico. 
Essas refl exões, pelo lado oposto, devem nos conduzir a pensar as possibili-
dades, os limites e os desafi os de uma proposta em andamento.

No início deste século, as primeiras escolas se espraiaram e um bom 
número delas está se consolidando, mas o movimento profundo que levou ao 
emprego dessa experiência traz em germe uma proposição emancipatória e, 
dessa maneira, a fi liação a uma pedagogia de natureza histórico-crítica não é 
um acidente de percurso, algo aleatório, e sim uma premissa que precisa ser 
atingida plenamente.

Entendido esse direcionamento político-pedagógico, é preciso ir além 
e distinguir que as escolas do campo representam uma conquista e, em larga 
medida, têm o sentido de uma reparação histórica, evidenciando a admissão de 
uma especifi cidade, logo, de um projeto próprio de escola. Em suma, a escola 
de que falamos insere o camponês e o seu mundo no debate público em que 
o Estado sempre foi arrogante e as massas camponesas pouco acolhidas, ou 
para não dizer excluídas em sua projeção como forças sociais ativas.

Por outro lado, o sertanejo é um povo em travessia; essa é uma caracte-
rística das massas do meio rural no contexto da chamada modernidade. Sauer 
(2010, p. 22) ressalta que “A luta pela terra torna-se também uma luta por um 
lugar que contrasta com os processos constantes de mobilidade geográfi ca e 
identitária, dando novos signifi cados ao local”.

Por sua vez, esse povo, em sua caminhada, começa a luta não por uma 
escola qualquer, mas uma escola específi ca para o campo, o que, em última 
hipótese, quer dizer que essa instância de ensino tem uma especifi cidade his-
tórica consideravelmente maior do que a de outros modelos de instituições 
escolares voltados para grupos determinados, até por conta das raízes sociais 
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profundas do modo de vida campesino. No caso do Ceará, esse tipo de escola, 
em grande parte, é uma instância do sertão e de sua gente, embora seu raio 
seja mais amplo. Nas áreas de assentamento, que correspondem aos interes-
ses da pesquisa a que nos propomos nos últimos anos, funcionam 10 das 14 
escolas do campo, que vão de Itapipoca à Mombaça56. Em larga medida, essas 
instituições de ensino nascem articuladas às experiências de luta pela terra e 
por um novo modelo agrícola com centro na agroecologia.

Por isso mesmo há questões que precisam ser retomadas. Existe escola 
do campo sem a luta pela terra? Existe escola do campo sem considerar a 
experiência de mulheres e homens camponeses ou dos movimentos sociais 
rurais? Tentando começar a responder a essas indagações, diríamos que a 
escola do campo é um espaço no qual as pessoas falam da sua experiência, e, 
dessa maneira, adquire sentido e concretude em seu diálogo com a experiência 
dos povos do campo, embora deva apontar “para além” desse fator, por si 
nada desprezível. Tampouco isso se separa de outros problemas.

No Ceará e no Brasil como um todo, a dívida social, que é histórica, só 
será paga com a mudança no sistema de propriedade da terra, como susten-
tam corretamente Teixeira e Linhares (2021). No plano da educação pública, 
essa dívida social passa por uma escola específi ca, pensada e amparada em 
um alicerce: o campo e/ou a questão camponesa. Logo, cabem algumas pro-
vocações: é possível pensar a escola do campo divorciada das necessárias 
transformações fundiárias (agrárias)? É possível lidar de modo separado com 
a preocupação explicitamente pedagógica e a explicitamente política? Quais 
são os obstáculos substantivos a um projeto de escola do campo em uma 
perspectiva emancipatória? Com relação a essas questões anteriores, a questão 
agrária no Ceará é ponto crítico ou não? E o que as escolas do campo têm a 
ver com esse fato?

Posto isso, a proposta de escola do campo não se desalinha da luta por 
justiça ambiental e social. Infelizmente, como escreveu José Martí (2011, 
p. 24), “a colônia continuou vivendo na república”. Para o autor cubano, 
depois das independências, em “Nuestra América”, houve uma mudança mais 
de forma do que de espírito. E como se muda de espírito? Uma dessas modi-
fi cações passa pela estrutura agrária e o modelo de agricultura monocultora 
de exportação. Lamentavelmente, a terra prometida continua proibida. “No 
Brasil, o capitalismo reforçou a tendência histórica da grande propriedade e 
da expropriação do trabalhador e de sua família” (CARDOSO, 2021, p. 26), 
e, observando-se cuidadosamente a realidade atual, há de se notar o aprofun-
damento das contradições entre “produção camponesa” e “territorialização 

56 As escolas do campo no Ceará estão situadas nos seguintes municípios: Itapipoca, Itarema, Santana do 
Acaraú, Canindé, Ocara, Jaguaretama, Madalena, Quixeramobim, Monsenhor Tabosa, Ipueiras e Mombaça.
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do capital” (OLIVEIRA, 2002; PAULINO; ALMEIDA, 2010). À medida 
que o fosso se amplia no terreno dessas clivagens, a solução dos anseios por 
justiça social e ambiental, mais do que antes, depende dos confl itos que se 
desenrolam em torno da questão agrária no seu sentido mais denso.

Poderíamos acrescentar a isso o fato de que o capitalismo, na contempo-
raneidade, como parte do mal denominado processo de globalização, busca 
utilizar o progresso científi co e tecnológico em escala mundial para converter 
o campo em laboratório para o teste de venenos que, em curto, médio e longo 
prazos, destroem a terra e a vida, ambas sujeitas a ações predatórias que não 
cessam, mas, inversamente, só se multiplicam.

Sob essa linguagem pouco suave, diríamos que

Novos dilemas nos afl igem: como os seres humanos devem tratar os ani-
mais, as consequências ecológicas da atividade humana, o fosso entre 
os países ricos e pobres, as consequências do uso de produtos químicos 
agrícolas e do uso de novos organismos geneticamente modifi cados, a 
necessidade de preservar a produção de alimentos em qualidade e quan-
tidade (KLEIN, 2020, p. 12).

Isso talvez nos lembre que a luta pela terra adquire novos sentidos. 
Decorre disso as novas formas da resistência camponesa, que envolvem a 
luta por terra e pela terra. De fato, elas não constituem fenômenos isolados 
na história e, no nosso caso, estabelecem paredes-meia com o que Oliveira 
(2016) nomeou – com inenarrável felicidade, diga-se de passagem – de a longa 
marcha do campesinato brasileiro. Vista a partir desses aspectos, essa resis-
tência produz espaços de organização, de formação e de luta, e um deles é o 
da escola do campo. A educação sozinha não muda o mundo, ensinava Freire 
(2000, p. 67), tampouco, dizia ele, muda-se o mundo sem a educação.

No passado, os senhores e coronéis cercavam as terras para o gado, e o 
sertanejo olhava do outro lado da cerca tudo aquilo acontecendo. Os senhores e 
coronéis cercavam as escolas, mas o fi lho e a fi lha do campesino fi cavam sem 
direito a estudar. O velho Capistrano de Abreu chamou isso de a civilização do 
couro. Acontece que os camponeses e camponesas se organizaram. Fizeram 
Canudos – quando a utopia iluminou a caatinga, diria Barroso (2019, p. 115) 
-, o Caldeirão, as ligas camponesas, os sindicatos rurais e o MST. Agora, estão 
fazendo as escolas do campo.

As escolas do campo não são um favor que o Estado pratica, mas uma 
conquista. Trata-se de uma política social que não pode ser separada da luta 
pela terra. Com esse tipo de escola, valoriza-se o campo como espaço de vida e 
trabalho, além de ser capaz de nutrir um projeto popular de sociedade. Stédile 
(2005) já nos alertara: a reforma agrária vai além da conquista da terra. Há 
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mais de um século, as pessoas no Brasil se perguntam: o que aconteceu com 
o problema da terra? Quando iremos dispor de águas públicas e não a serviço 
dos interesses privados? E, agora, nos perguntamos: como fi cam as escolas 
do campo e o seu projeto agroecológico? Nessas questões está implícito que 
a educação segue entrelaçada com a luta por terra, por água, por crédito agrí-
cola, por equilíbrio ambiental e demais políticas públicas que alcancem os 
camponeses, que são majoritariamente mulheres, negros, indígenas e pobres 
queimados mais das falsas promessas do que propriamente da ferocidade do 
sol nas regiões tropicais.

Em suma, tomando como referência as últimas duas décadas no estado 
do Ceará, são dessas questões que derivam as preocupações do pensamento 
crítico, que almeja adentrar ao campo e investigar a situação fundiária, tirar 
as lutas pela conquista da terra de uma zona de sombra e ligar essas lutas a 
um projeto específi co de educação que se manifesta, de modo visível e ine-
quívoco, nas escolas do campo e na metodologia agroecológica.

Por fi m, não deixemos escapar que todos esses aspectos se fundam e se 
enraízam na perspectiva do que Ianni (2016) chamou de a utopia camponesa 
e, em um enfoque mais inespecífi co, do que Marx (2009) consagrou como 
emancipação humana ou social.

Considerações fi nais

Os resultados obtidos pelas recentes pesquisas da história camponesa57

demonstram a contemporaneidade da temática. Nos estudos e conclusões que 
marcam esses trabalhos, há toda uma cartografi a da questão da terra, da luta 
camponesa e de seus desdobramentos programáticos. É preciso efetivamente 
admitir que a atualidade da questão campesina é um fato.

A demonstração está feita e os últimos tempos testemunharam não só a 
multiplicação das investigações nessa seara, mas principalmente a revelação 
de novas e enriquecedoras problemáticas.

Nessa apreciação certeira, seguramente, adentram temáticas como a das 
escolas do campo e, em especial, se considera: (1) o conteúdo da proposta; 
(2) o germe do projeto no âmbito dos movimentos sociais, em particular, do 
MST; (3) o crescimento das experiências educativas institucionalizadas nas 
áreas rurais mais empobrecidas do Brasil, a exemplo do Ceará, estado em que 
as escolas, numericamente falando, já se encontram na escala de dois dígitos; 

57 Corrêa et al. (2019), Gonçalves et al. (2020), Paulino e Almeida (2010), Stédile e Fernandes (2005), Stédile 
(2013, 2016), só para citar alguns, são exemplos vivos desses estudos e, a nosso ver, dão a evidência 
necessária à afi rmação que fazemos. Parte desses estudos é diretamente mencionada neste capítulo. 
Outra parte, está no mínimo sugerida no âmbito dos diálogos aqui estabelecidos.
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por fi m, (4) a admissão das conexidades entre educação camponesa e luta 
social com relação às necessárias e inadiáveis transformações na estrutura 
fundiária e no modelo agrícola.

É evidente que com essa abordagem não pretendemos dar como resol-
vido o enigma da questão agrária/educação do campo. É só um fi o e será 
preciso ligá-lo, o que, certamente, de imediato, exigirá do leitor se debruçar 
em muitos dos estudos com os quais dialogamos nessa travessia. Aliás, será 
preciso ir além.

Mas, em substância, o que se reveste de maior importância neste capítulo 
não é simplesmente a reivindicação da relevância dos estudos acerca da classe 
das mulheres e homens camponeses, muito menos a crítica correta e explícita 
ao fenômeno de inércia histórica traduzido na persistência do latifúndio como 
irritante legado colonial. Sequer se trata da valorização do lugar primordial 
dos embates em torno da reforma agrária, da educação do e no campo e da 
agroecologia como paradigma de uma nova revolução camponesa, embora 
todos eles se refl itam com indiscutível transcendência neste texto.

Aqui, ligam-se questões diversas e complexas, e todas elas devem apon-
tar para o fato estratégico mais potente, qual seja: a utopia camponesa como 
parte inseparável das lutas anticapitalistas, e, nessa lógica, de emancipação 
social e humana.

Isso deve nos levar a crer no potencial das escolas do campo como espa-
ços formativos que apontem “para além” da lógica do capital e ressaltem a 
agroecologia como princípio de uma nova matriz produtiva. Além disso, as 
tradições de luta camponesas podem se constituir em importante germe de um 
diálogo pertinente no que concerne à pedagogia crítica, orientando-se pelo 
horizonte histórico e estratégico da emancipação da humanidade.

Permitam-nos dizer, à guisa de conclusão, que nesse itinerário é decisivo 
e essencial que os discentes das escolas do campo possam se apropriar do 
conhecimento produzido e acumulado pela humanidade ao longo do tempo e 
em todas as regiões do planeta. É da articulação dos saberes locais e universais 
que nascerá o novo que as escolas do campo anunciam.
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ESCOLA SEM PARTIDO: obscurantismo 
contra a liberdade de ensinar58

Alexandre Cevalhos Linares
José Eudes Baima Bezerra

“Numa escola pública no Estado mais rico da federação, a caixa 
de giz vazia. Não mandaram a verba para compra de materiais. 

Não há diários para todos. Para rodar a prova uma vaquinha entre 
professores. Professores que acumulam mais de 20% de perdas 
salariais em cinco anos. Um quinto do salário. Essa é a escola 

que querem proibir até o professor de discutir e dialogar”
(Professor da Rede Estadual, de uma escola 

da Zona Leste de São Paulo).

A censura ao ato de lecionar é muito anterior aos projetos de lei espa-
lhados pelo Brasil sob a rubrica de “Escola Sem Partido”. Há anos, ela 
se expressa na realidade na forma de “professores mal pagos, em escolas 
abandonadas e sob estafantes jornadas de trabalho que continuam fora do 
horário escolar”59, fatores que, em grande parte, já interditam o livre exercício 
da docência. Sob este prisma, a censura já existe, ainda que não declarada. 
Começa com a desvalorização e desqualifi cação da força de trabalho docente, 
ao que se soma o fechamento de salas e escolas e a superlotação permanente 
das turmas.

De certa forma, a censura ao ensino se constitui como forma peculiar 
à difusão do conhecimento no sistema capitalista, seja na fase ascendente, 
relativamente progressiva, quando a cultura elaborada, sistemática e sintética, 
construída sobre os ombros dos trabalhadores, serviu a um certo progresso 
social, seja na época da decadência imperialista, quando, esta restrição das 
massas ao acesso à formação se expressa sob a forma de uma degradação 
do que se difunde. Olhando por este prisma, sob o capitalismo, a interdição 
do ato de ensinar, ao menos para as grandes maiorias, surge como um traço 
distintivo do próprio sistema vigente (SAVIANI, 2002, p. 227).

Uma confi rmação disso emerge do próprio fato de que conquistas edu-
cacionais das massas, via de regra, decorreram da pressão social sobre o 
Estado, e não como desdobramento automático nem mesmo dos regimes 

58 Uma versão resumida deste artigo foi publicada em CÁSSIO, Fernando. Educação contra a Barbárie: por 
escolas democráticas e pela liberdade de ensinar. São Paulo: Boitempo, 2019, sob o título Obscurantismo 
Contra a Liberdade de Ensinar.

59 Secco, Lincoln. Combater a ideologização em sala de aula é censura? SIM. Folha de S.Paulo, p. 3, 18 jul. 2015.
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liberal-democráticos, como observa Engels (2010), alarmado com a pouca 
disposição da burguesia em prover o povo de qualquer instrução, favorecendo 
à introdução precoce das crianças no trabalho fabril.

Obviamente, ao longo das décadas, a classe trabalhadora impôs à bur-
guesia e a seus governos, embora no quadro do desenvolvimento nacional 
desigual, um crescente acesso aos meios de aprendizagem, especialmente 
na forma da constituição de grandes redes públicas de ensino. Processo ele 
mesmo prenhe de desigualdade interna, no que diz respeito ao aspecto qua-
litativo desta expansão mundial das redes públicas.

Vendo assim, de um ponto de vista largo, o combate das massas traba-
lhadoras pela escola foi sempre a luta contra a censura aos conteúdos que lhe 
eram negados ao lhe ser negada a escola, ou, a luta pelo saber que a escola 
de má qualidade interdita ao povo.

Situar o problema neste horizonte, porém, visa a tentar situá-lo no qua-
dro do histórico limite que o sistema capitalista determina para a difusão do 
conhecimento, mas tão somente com o fi m de colocar em foco o fenômeno 
específi co do ataque à liberdade de ensino, dimensão fundamental do ataque às 
liberdades democráticas essenciais para a organização da classe trabalhadora 
na luta por seus direitos e suas aquisições.

Um instrumento de ataque à escola pública e ao professorado

Hoje, por todos os cantos consultorias oferecem a governos “soluções 
inovadoras”. Fundações ligadas a bancos e grandes empresas passam a ser 
articuladoras e integrantes de políticas públicas governamentais que visam 
a drenar recursos públicos, desmontando e descontruindo direitos. O eixo é 
sempre o mesmo: atacar os docentes. Entre governantes e gestores, repete-se a 
ladainha de que o professor é desqualifi cado. Esta afi rmação, que aparece como 
se fosse inquestionável, tem legitimado o discurso dos adeptos do movimento 
Escola Sem Partido, segundo o qual o professor é um doutrinador/pervertido.

Um pensador que infl uencia muito o campo do Escola Sem Partido afi r-
mou, em entrevista recente, que “o ideal seria acabar com o Ministério da 
Educação (MEC)”60, pois “não serve para nada”. Para o criador do movimento 
Escola sem Partido, Miguel Nagib é preciso defi nir como “crime” o debate 
de ideias nas escolas. Para ele,

A ideologização em sala de aula é uma prática tão reprovável, de con-
sequências tão danosas para a educação [...] que muitos se perguntam 

60 PONDÉ, Luiz Felipe. Feche o MEC. O Antagonista, 22 mar. 2019. Disponível em: https://www.oantagonista.
com/brasil/feche-o-mec/. Acesso em: 23 mar. 2018.
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se não deveria ser defi nida como crime. Expressando esse sentimento, 
o deputado Rogério Marinho (PSDB-RN) apresentou projeto de lei que 
propõe a criminalização do assédio ideológico61.

Fica evidente que o alvo são os direitos inscritos no artigo 206 da Cons-
tituição que afi rma “II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar 
o pensamento, a arte e o saber; III – pluralismo de ideias e de concepções 
pedagógicas [...]”. Os alvos dos partidários do Escola Sem Partido estão bem 
defi nidos nestes dois incisos.

Os professores são atormentados pelo Escola Sem Partido. Seus apoia-
dores incentivam ações de fi lmar e denunciar professores que debatem ideias 
que vão contra suas opiniões na escola. Buscam constranger e disseminar 
o medo na sala de aula. Ao invés de livre, debate de ideias, professam uma 
escola que não ensine, não debata e não refl ita sobre os problemas sociais, 
fi losófi cos e científi cos.

O assédio não é só contra os professores. Mas contra o direito dos estu-
dantes a aprender. Culpam uma suposta ideologização da escola pelos índi-
ces educacionais. Escondem a falta de recursos e as turmas lotadas, a falta 
de estrutura e os péssimos salários dos docentes. A “ideologização” virou a 
palavra mágica para explicar tudo e, de quebra, para justifi car o corte nas 
verbas da educação, sob o pretexto dos baixos índices alcançados pela escola 
brasileira nos rankings.

Origens da declaração de guerra

O chamado Movimento Escola Sem Partido, que constituiu uma asso-
ciação nacional, é um agrupamento ligado aos setores mais reacionários da 
sociedade, que nos últimos tempos têm encontrado um ambiente propício 
para se difundir, proporcionado pelos grandes meios de comunicação, que têm 
dado voz a posições, que, na sociedade brasileira, já se considerava superadas. 
Posições reacionárias que nem mesmo se dispõem, e nem os meios cobram 
delas, a elaborar um corpo fi losófi co-pedagógico coerente. O centro de seu 
argumento está apoiado num pensamento ralo, num senso comum sem bom 
senso e que, afi nal, resulta na defesa de um ensino que venha a banir tudo o que 
não corresponde a sua estreita visão de mundo. Seus apoiadores passaram 30 
anos ocultos, acabrunhados nas sombras por conta da força das organizações 
do movimento dos trabalhadores, dos movimentos populares e da juven-
tude, mas a derrota advinda do golpe de 2016, a complacência dos meios de 

61 HAGIB, Miguel. Combater a ideologização em sala de aula é censura? NÃO. Folha de S.Paulo, p. 3, 18 
jul. 2015.
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comunicação (quando não, o apoio), e a situação desesperadora do fi nancia-
mento da educação nos anos pós-golpe, em especial, a partir da EC 95/2016, 
proporcionaram um cenário de desalento adequado a tornar crível a assertiva 
de que a ideologização vinha substituindo, desde o fi m da Ditadura, o ensino 
propriamente dito, resultando em fracos resultados escolares. Obviamente, as 
teses do Escola Sem Partido não podem resistir à mais simples recuperação 
histórica da educação brasileira, cuja trajetória de atraso e abandono, própria 
de um país que se mantém ao longo dos séculos em condição semicolonial, 
joga por terra a tese simplória da doutrinação comunista, da formação de mili-
tantes no lugar da instrução, etc. O argumento monocórdico, contudo, mais 
do que uma estratégia para evacuar um verdadeiro debate sobre as origens 
e causas de nosso atraso escolar, visa a legitimar medidas que se anunciam, 
para além da emenda do teto dos gastos, de redução no fi nanciamento, com 
evidente efeito sobre a carreira e o salário dos professores.

A vitória do governo Lula em 2002, produto do movimento de massas que 
levou o PT ao governo federal faz recrudescer, nas entranhas das instituições 
brasileiras (forças armadas, judiciário), posições que passam a propagandear 
ideias contrárias às liberdades democráticas e aos direitos sociais conquistados 
a partir do fi nal dos anos de 1970 e dos últimos anos de luta contra a Ditadura.

O próprio movimento Escola Sem Partido, imaginado pelo advogado 
Miguel Nagib, é criado em 2004, dois anos depois da publicação do infl uente 
nos círculos de direita “A Revolução Gramiscista no Ocidente”62, e bem antes 
da atual circulação de ideias reacionárias, e se tornou um braço do portal Mídia 
Sem Máscara63 fomentado pelo astrólogo Olavo de Carvalho. Com o golpe 
de 2016, esses movimentos saem das sombras, ganham projeção e evidência, 
até ocuparem um espaço real no atual governo de extrema-direita.

As posições do Escola Sem Partido que, como afi rmamos, acabam dando 
azo a medidas de retrocesso nas políticas e no fi nanciamento da educação, 
surgem na forma de ideias pré-modernas, que, para atacar o que julgam ser um 
ideário de esquerda no campo educacional, precisam atacar os marcos demo-
cráticos e as conquistas científi cas estabelecidas. Neste sentido, tais posições 
tentam arrastar a sociedade para o medievalismo, para o obscurantismo, para 
a negação do conhecimento e das ciências, para o veto as às artes e à liberdade 
artística. Um retorno ao pior cenário da Ditadura Militar (1964-1985) no que 
se refere ao monitoramento censor da ciência, da cultura e do ensino.

62 Em certa medida, a “A Revolução Gramiscista no Ocidente” (2002) do General Sérgio Augusto de Avellar 
Coutinho, publicada originalmente pela Estandarte Editora E.C. Ltda. e hoje publicado pela editora Biblioteca 
do Exército, passou a infl uenciar grupos de direita no Brasil. Disponível em: http://www.forte.jor.br/wp-content/
uploads/2016/03/Sergio-Augusto-de-Avellar-Coutinho-A-revolucao-gramscista-no-Ocidente.pdf.

63 Portal criado em 2002 por Olavo de Carvalho com o objetivo de combater o “viés esquerdista da grande 
mídia brasileira”. Atualmente fora do ar.
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Grupo hostil à democracia lidera uma cruzada medieval contra Liberdade 
de Ensino, o Escola Sem Partido, faz parte do movimento geral reacionário 
contra os direitos sociais. Por isso, o Escola Sem Partido mira na Escola 
Pública. Para eles, o alvo é a escola pública. Sob o argumento de que a escola 
pública é terreno privilegiado da doutrinação de esquerda, os adeptos destas 
ideias buscam, não apenas expurgar uma fantasiosa visão partidária, mas 
introduzir na rede escolar critérios que a assimilem aos métodos gestionários 
privados, acentuando especialmente a introdução de valores privado-familiares 
em substituição ao ensino laico e científi co.

Aqui, o Escola Sem Partido encontra seu vínculo com o conjunto da 
reforma educacional operada desde os anos de 1990 e que vem se carac-
terizando justamente pela adoção de um fi nanciamento diversifi cado (não 
apenas público), com a contrapartida do controle parcial ou total do projeto 
pedagógico e do modelo de gestão pelos parceiros empresariais, e por uma 
reforma curricular que, de fato, suplanta a perspectiva da formação geral e 
humanista numa visão pragmatista. O Escola Sem Partido, que reivindica o 
banimento de toda refl exão e debate, se encontra aqui com a última palavra 
da tecnologia educacional empresarial.

Munidos das técnicas das guerras culturais, os publicistas do Escola Sem 
Partido escolhem, ou simplesmente criam, temas escandalosos para atacar. 
Não raro arguem com o texto bíblico a fi m de estigmatizar o ensino científi co. 
Assim, a teoria evolucionista é atacada como contrária aos valores familiares, a 
abordagem biológica da reprodução humana é vendida como perversão sexual 
de crianças, os estudos relativos as diferentes etnias que compõem a sociedade 
brasileira, na sua dimensão histórica, social e política, onde avulta a noção 
de que vivemos numa sociedade racista, é apresentada como uma doutrina 
da divisão do povo, até mesmo a questão da opressão feminina é repudiada 
como uma puramente inventada “ideologia de gênero”, para não falar do 
veto a qualquer questão que se refi ra à orientação sexual. Estes temas não são 
escolhidos atoa. Preconceitos que ainda encontram grande eco na sociedade 
são escolhidos como aríetes do movimento justamente pelo seu potencial de 
escandalizar e levantar a indignação, especialmente contra os professores.

O movimento Escola Sem Partido pode se apoiar na negação da ciência 
em seu discurso contra a escola, mas usa métodos de propaganda estrita-
mente científi cos.

A doutrinação política da Escola Sem Partido

O Movimento Escola Sem Partido se lançou ao campo em batalha em 
todos as esferas políticas e administrativas. Nas câmaras municipais, nas 
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assembleias legislativas estaduais e na Câmara Federal tramitam projetos 
de cerceamento e censura do ensino. Alguns já rejeitados nas legislaturas 
encerradas em 2018 estão sendo reapresentados.

Os projetos apresentados, mesmo que com pontos diferentes entres si, 
trazem em comum um elemento essencial: a ideia de que a escola pública 
não pode ensinar nada que esteja em desacordo com as convicções, crenças 
e valores das famílias dos alunos.

Ora, se trata da negação da natureza da instituição escolar desde a moder-
nidade. A escola moderna se justifi ca justamente pela ruptura entre o conhe-
cimento doméstico/familiar, baseado essencialmente no senso comum e em 
todos os preconceitos e mitos que o envolvem, e o conhecimento elaborado, 
fruto da pesquisa e/ou da demonstração. Ou seja, o ensino escolar constitui-se 
em essência da ruptura com o senso comum da família e da comunidade. As 
famílias mesmas, em sua intuição, enviam seus fi lhos à escola porque sabem 
que ela pode fornecer um saber de tipo superior, mais abrangente e explicativo 
da vida. A ideia de submeter e limitar o ensino escolar ao que é aceitável pela 
família, à reprodução da visão de mundo privada, liquida o próprio conceito 
de escola.

Deste modo, os ideólogos deste movimento buscam censurar a escola 
na sua função de difundir o conhecimento científi co. Bom lembrar que este 
desiderato se constitui num combate histórico e cotidiano dos professores con-
tra a próprio dualismo escolar, que se apresenta sob a forma da desigualdade 
entre o público e o privado, ocupando a escola pública lugar de transmissora 
inferior de conhecimentos e agência privilegiada de preparação para as funções 
subalternas. O Escola Sem Partido agrava esta luta diária dos professores para 
abrir a seus alunos a via ao conhecimento científi co.

As instituições brasileira e o obscurantismo

Os partidários da doutrina do Escola Sem Partido têm ganhado enorme 
espaço nas instituições brasileiras. O Judiciário tem se mostrado um baluarte 
da oligarquia brasileira, e tem fortalecido sua condição de fortaleza dos inte-
resses conservadores e reacionários.

Com efeito, decisão do Supremo Tribunal Federal, em 2017 considerou 
válido o ensino religioso confessional nas escolas públicas. Essa decisão 
deu fundamento legal ao proselitismo religioso nas escolas, tão presente na 
nossa história, mas que contraria o princípio de laicidade, fundador da escola 
brasileira desde a proclamação da República.

Ainda, em 2017, a “presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Car-
men Lúcia, decidiu pela não validade da regra que determinava a aplicação 



E
di

to
ra

 C
R

V
 - 

Pr
oi

bi
da

 a
 im

pr
es

sã
o 

e/
ou

 c
om

er
ci

al
iz

aç
ão

 

EDUCAÇÃO DO CAMPO NO CEARÁ: uma forma de 
resistência à barbárie na perspectiva histórico-crítica 231

de nota zero ao candidato que desrespeitar os direitos humanos na redação 
do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)”64, acatando ação da Associa-
ção Escola Sem Partido. Uma contrária aos Direitos Humanos inscritos na 
legislação brasileira.

Esta espiral reacionária de ocupação das instituições de Estado tomou 
novo fôlego com a posse de Jair Bolsonaro em 2019. Bolsonaro nomeou 
para o MEC e outros órgãos membros declarados do Escola Sem Partido. 
Até aqui suas iniciativas no espírito da doutrina que representam têm sido 
ainda atabalhoadas e circunstanciais. É verdade que estas difi culdades dizem 
respeito às disputas de aparato entre distintos setores da extrema-direita. O 
simples fato, contudo, de que estes setores estão encastelados no MEC lhes 
permite dar um passo superior e mais abrangente no conjunto de ataques já 
esboçados contra a liberdade de ensinar e contra natureza mesma da escola. 
Uma realidade que expõe o fato de que o retrocesso nas conquistas tem seu 
principal baluarte nas instituições do Estado brasileiro65.

Ideologia contra a ciência e a democracia

A noção de escola pública moderna se consolidou na grande Revolução 
Francesa. Jean-Antonie-Nicolas de Caritat (1743-1794), o Marquês de Con-
dorcet, deputado de Paris na Assembleia Nacional francesa, apresentou em 
abril de 1792 o “Relatório e projeto de decreto sobre a organização geral da 
instrução”. Seu ponto de partida era revolucionário, ao afi rmar que a educação 
“é um dever da sociedade para com os cidadãos”66. Para Condorcet, “o dever 
da sociedade, relativamente à obrigação de estender de fato, tanto quanto for 
possível, a igualdade de direitos, consiste, por conseguinte, em proporcionar 
a cada homem a instrução necessária”.

Condorcet, que defendia o acesso pleno da mulher à educação e a sepa-
ração entre religião e escola, também era defensor de uma escola aberta à 
pluralidade de ideias, do livre debate no processo educativo, é talvez uma das 
leituras obrigatórias para enfrentarmos o retorno ao obscurantismo medieval 
na escola pública. Sempre para a escola pública, reparem, pois nas instituições 

64 Jornal O Globo, 4 nov. 2017.
65 O questionamento dessas instituições, coloca o problema de passar a nação a limpo, dando voz ao povo 

numa nova Constituinte que restabeleça a democracia e a soberania nacional e reconquiste e amplie os 
direitos sociais do povo brasileiro. Esse é o nó górdio das administrações petistas que buscaram conciliar 
medidas de melhora da vida com os interesses da classe dominante brasileira numa relação de conciliação 
de interesses que são contraditórios. A recusa a ruptura democrática, com o conteúdo das demandas e 
reivindicações sociais represadas pelas instituições reacionárias do Estado brasileiro.

66 CONDORCET, Jean-Antonie-Nicolas de Caritat. Cinco Memórias sobre a Instrução Pública. São Paulo: 
Fundação Editora da Unesp, 2008. p. 17.
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privadas, na maior parte dos casos, nenhum questionamento é realizado pelo 
Escola Sem Partido67.

Condorcet estabelece, em suas Cinco Memórias, como fundamento da 
educação pública justamente a liberdade de ensino frente a todo poder externo, 
proibindo os poderes públicos de “negar o desenvolvimento de novas verda-
des, o ensino das teorias que se oponham à sua política em particular ou aos 
seus interesses de momento”.

Mais tarde, Marx retomou de passagem esta temática, ao apreciar o 
programa de fundação do Partido Operário Alemão (Glosas Marginais ao 
Programa do Partido Operário). Ao tratar do papel do Estado na educação, 
o Programa reivindica a “educação popular e geral pelo Estado” (MARX, 
1992, 91-92, itálico nosso). Aqui, Marx destaca a ideia de uma “educação pelo 
Estado”. Sem rejeitar a educação provida pelo Estado, rejeita completamente 
a monitoração do processo educativo: “Mais ainda, é de exclui igualmente o 
governo e a Igreja de toda infl uência sobre a escola.

Por este prisma, a acusação de que há uma politização da escola é uma 
falácia. A vida em sociedade desde sempre é uma vida política. Os apoiadores 
do movimento Escola Sem Partido exigem impossível: uma pretensa neu-
tralidade diante dos confl itos e contradições presentes em nossa sociedade. 
Esquecem que a “educação não vira política por causa da decisão deste ou 
daquele educador”, mas que “Ela é política”68. Afi nal em nossa “sociedade, 
a educação é sempre um ato político, dada a subordinação real da educação à 
política. Dessa forma, agir como se a educação fosse isenta de infl uência polí-
tica é uma forma efi ciente de colocá-la a serviço dos interesses dominantes”69.

Neutralidade da escola?

É neste ponto que os doutrinadores do Escola Sem Partido abordam o 
problema da neutralidade. A interdição de temas controversos da vida social e 
na ciência resume o programa da reação neste item. O cancelamento do debate 
e da polêmica no processo educativo, a proibição de “abordagens controver-
sas com teor ofensivo a segmentos sociais, símbolos, tradições e costumes 

67 Nas escolas privadas, há poucos casos de perseguição. O mais notório, foi o de uma professora na cidade 
de Santo André (SP), em 2018, após as eleições, quando alguns pais exigiram a demissão dela por ter se 
sido questionada sobre seu voto e, omitindo o voto, afi rmou que o único candidato que não votaria seria o 
atual presidente Jair Bolsonaro. Há algumas denúncias em vídeo de apoiadores, mas até as direções das 
instituições escolares defenderam a liberdade de cátedra dos professores.

68 FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia – saberes e necessidades da prática educativa. 28. ed. São 
Paulo: Paz e Terra, 1996. p. 110.

69 SAVIANI, Demerval. “Escola Sem Partido”: o que isso signifi ca. Portal Vermelho, 8 set. 2017.
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nacionais”70 resultará então obrigatoriamente na adoção de uma abordagem 
única, ofi cial, impondo ao processo educativo uma ideologia ofi cial.

O mito da neutralidade pregado pelo movimento Escola Sem Partido 
encobre, portanto, uma ação partidária, que se associa diretamente a partidos 
da direita e extrema-direita que produz imediatamente um ataque à liberdade 
de ensinar. Torna-se claro como explica o professor Demerval Saviani, que, 
“ao proclamar a neutralidade da educação, o objetivo é o de estimular o 
idealismo dos professores fazendo-os acreditar na autonomia da educação 
em relação à política, o que os fará atingir o resultado inverso ao que estão 
buscando: em lugar de, como acreditam, estar preparando seus alunos para 
atuar de forma autônoma e crítica na sociedade, estarão formando para ajus-
tá-los melhor à ordem existente e aceitar as condições de dominação às quais 
estão submetidos”71.

Uma escola sem conteúdo e desconectada da realidade

Diante da premissa de não contrariar os pontos de vistas das famílias, a 
escola será censurada dos conteúdos relativos a vários campos do conheci-
mento como Biologia, Psicologia. Os resultados da ausência do debate sobre 
sexualidade nas escolas já podem ser medidos pela explosão das estatísticas 
que tratam da incidência de doenças sexualmente transmissíveis. Uma epi-
demia crescente no país e que tem na propaganda da censura da educação 
sexual no ensino escolar uma força de impulsão importante.

A escola não é algo acima e externo a sociedade. O aprendizado se dá 
em contato com os problemas concretos do mundo. Os apoiadores do Escola 
Sem Partido atual radicalmente contra a conexão entre os problemas concretos 
e o aprendizado do conhecimento acumulado pela humanidade. Querem que 
a escola não seja palco dos debates da sociedade.

Em épocas de retrocessos da consciência, onde defensores do terrapla-
nismo72 e do criacionismo ganham espaço nas redes sociais, são levados a 
sério e reivindicam seu lugar em pé de igualdade com os fatos científi cos, fi ca 
mais evidente o lugar da escola na defesa do direito de todos ao conhecimento 
elaborado, se torna mais urgente a luta pela socialização do saber construído 
socialmente, mas apropriado privadamente, processo que se aprofundará em 
face da ação anticivilizatória de movimentos como Escola Sem Partido.

70 Formulação constante de Nota Técnica que embasa Portaria do INEP que institui Comissão para avaliar 
“leitura transversal dois itens do Banco Nacional de Itens”, com vistas à elaboração da prova do ENEM 
para 2019.

71 Idem.
72 Crença em que o planeta Terra seria um planisfério que ganhou certo espaço nos meios nos últimos anos.
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Por essa razão, os apoiadores do Escola Sem Partido miram na escola, 
mas seu alvo é a liberdade, a igualdade e, por esta via, os princípios consti-
tutivos da democracia política, no que diz respeito ao direito ao aprendizado.

Defender o direito à educação: combater a censura

Onde houver um partidário da escola pública, a luta pela liberdade de 
ensinar deve ser travada. Essa luta é de cada sindicato, de cada entidade estu-
dantil, de todo defensor do direito à educação gratuita, laica e de qualidade. 
Essa luta passa pela defesa de todos os fundamentos democráticos conquis-
tados pela luta dos trabalhadores e do povo inclusive no terreno políticas 
públicas educacionais.

A velha bandeira de uma educação livre de toda censura, de todo dogma 
e de todo misticismo ganha neste início de século uma surpreendente e preo-
cupante atualidade. Estamos todos chamados a cerrar fi leiras para defender 
uma educação que, democratizando a instrução, seja um ponto de apoio para 
a produção do conhecimento humano. Uma ferramenta para a civilização 
contra a barbárie.
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PSICOFOBIA COMO SINTOMA DE 
UMA SOCIEDADE ADOECIDA

Karla Raphaella Costa Pereira
Kayline Macêdo Melo

Introdução

Este artigo é proveniente do projeto Pedagogia e Psicologia: formação 
humana em debate, realizado pelo Grupo de Pesquisa Ontologia do Ser Social, 
História, Educação e Emancipação Humana (GPOSSHE) da Universidade 
Estadual do Ceará.

Durante a quarentena imposta pela pandemia de covid-19, no Brasil, uma 
das formas que os grupos de pesquisa universitários encontraram de seguir 
produzindo e compartilhando conhecimentos foi o uso das redes sociais e 
das plataformas digitais, por meio de encontros virtuais, palestras e debates 
ao vivo. O GPOSSHE se inseriu nesse contexto, considerando, inclusive, a 
importância de manter os vínculos pessoais de seus membros durante aquele 
difícil período.

Pedagogia e Psicologia: formação humana em debate contou com dez 
debates ao vivo cujo objetivo era indicar as conexões e as possibilidades 
de colaboração entre as áreas da Pedagogia e da Psicologia como ciências 
que se debruçam sobre a formação e o desenvolvimento dos seres humanos 
mediados pela sociedade em que se inserem. Todos os debates foram prota-
gonizados por mulheres, sempre uma pedagoga e uma psicóloga, rompendo 
com a hegemonia masculina nos espaços acadêmicos. Nem todas os temas 
acarretaram artigos como esse, mas podem ser encontrados no canal de vídeos 
do grupo de pesquisa.

Este texto, como dito anteriormente, fez parte do projeto descrito e tra-
tou da temática Psicofobia como sintoma de uma sociedade adoecida, cujo 
objetivo era discutir sobre como o sistema capitalista infl uencia diretamente 
no desenvolvimento de transtornos mentais ao mesmo tempo em que pro-
duz preconceito sobre eles, construindo um processo de adoecimento que 
se retroalimenta e traz consequências nefastas para os indivíduos e para a 
sociedade em sua totalidade.

Na primeira parte do artigo, estão expostas as caracterizações dos trans-
tornos mentais e da psicofobia sob um olha crítico da Psicologia, relacionan-
do-os ao contexto cultural e histórico em que se desenvolvem. Além disso, 
realiza-se uma análise do signifi cado da psicofobia para os tratamentos 
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disponíveis e de como a garantia do direito à saúde mental é atravessada 
pela própria psicofobia que deveria combater.

Na segunda parte, realiza-se uma discussão mais voltada para o processo 
de constituição da formação dos indivíduos e de como se apreende determi-
nadas características do capitalismo que se travestem de culturais, mas que, 
na verdade, estão alienadas pela estrutura social de exploração que funda 
essa sociedade e que precisa adoecer seus membros para manter sua lógica 
de funcionamento e status quo.

Como fi cará evidente, trata-se mais de um ensaio do que de um artigo 
científi co, já que não se expõe uma pesquisa metodologicamente orientada, 
mas cujo conteúdo é produto de rigorosa pesquisa bibliográfi ca e sistematiza-
ção crítica de suas autoras. Como resultado, aponta-se a necessidade de enten-
dimento do capitalismo de modo global para que se possa criticar e superar 
essa forma de viver tão prejudicial aos seres humanos. Assim, a humanidade 
poderá construir uma sociedade em que a saúde mental seja uma norma.

Psicofobia e seu impacto no tratamento dos transtornos mentais

Os transtornos mentais são defi nidos pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS) como uma junção de pensamentos, emoções, percepções e 
comportamentos considerados destoantes do que é socialmente esperado, 
podendo interferir nas esferas pessoais, laborais e nas relações interpessoais 
(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2021). Atualmente, o Manual 
Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, em sua quinta edição, elenca 
diferentes tipos de transtornos mentais, a saber, transtornos relacionados ao 
neurodesenvolvimento, o espectro da esquizofrenia e demais transtornos psi-
cóticos, transtorno bipolar, depressivos, de ansiedade, obsessivo-compulsivo, 
relacionado a traumas e estressores, dissociativos, somáticos, alimentares, da 
eliminação, de sono-vigília, disfunções sexuais, disforia de gênero, transtornos 
disruptivos, do controle de impulsos e da conduta, relacionados a substâncias, 
transtornos aditivos, neurocognitivos, de personalidade e parafílicos (AME-
RICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014).

Ainda que seja ampla a variabilidade de possíveis diagnósticos de trans-
tornos mentais, um aspecto comum a eles é a relevância do acesso aos cui-
dados de saúde e do suporte profi ssional que essas pessoas precisam dispor 
(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2021). Por mais que, hoje em 
dia, essa ideia seja amplamente difundida, muitas vezes essas pessoas se 
deparam com um sistema de saúde que pouco recebe investimentos por parte 
do governo e que o acesso ao cuidado ainda está restrito ou limitado a uma 
visão unidimensional do transtorno mental. De acordo com a OMS (2021), 
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em países de baixa e média renda, cerca de 80% das pessoas com transtornos 
mentais não recebem nenhum tipo de tratamento. Esse dado não deixa de ser 
alarmante também em países de alta renda, nos quais quase metade da popu-
lação diagnosticada encontra difi culdades para receber qualquer que seja o 
suporte em saúde mental (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2021).

De forma complementar, pessoas que possuem algum diagnóstico de 
transtorno mental podem estar cada vez mais suscetíveis a impactos nos 
âmbitos sociais e de direitos humanos (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA 
SAÚDE, 2021). De modo geral, o diagnóstico de transtorno mental perpassa 
por determinantes que estão para além dos aspectos individuais, isto é, as 
esferas sociais, culturais, biológicas, econômicas, políticas e ambientais tam-
bém são essenciais para a compreensão da pessoa de uma forma mais ampla 
e completa. Atualmente, mais de 700 milhões de pessoas no mundo possuem 
um diagnóstico de transtorno mental e, conforme anteriormente mencionado, a 
oferta de serviços de saúde mental de qualidade ainda não está alinhada à real 
necessidade da população (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2021).

A concepção acerca da pessoa com transtorno mental e as discussões que 
retratam essa temática passaram por muitas mudanças ao longo da história, 
principalmente se forem consideradas as diferentes crenças e costumes das 
épocas, bem como a forma como as pessoas se relacionavam umas com as 
outras. Até mesmo as nomenclaturas ao se referir a essas pessoas eram diferen-
tes em outros momentos da história. Inicialmente, falava-se em uma loucura 
como algo místico ou fruto de ações divinas, concepções herdadas do que 
havia sido a lepra naquele tempo (FOUCAULT, 1978). Nesse sentido, a ideia 
sobre a loucura estava muito mais atrelada a uma celebração e um prestígio 
do que a uma necessidade de dominação (ANDRADE, 2011).

Posteriormente, a loucura começou a ser retratada, principalmente em 
pinturas, de uma forma mais negativa e condenatória, instaurando-se como 
uma tragédia na vida de quem a possuía. De forma complementar, a loucura 
passou a ser alvo de sátiras e críticas de estudiosos da época, os quais a dis-
tanciavam da concepção de encantamento e religiosidade anteriormente dada 
a ela e apontavam fragilidades no elo entre razão e loucura (ANDRADE, 
2011). A partir disso e com a construção do Hospital Geral de Paris, a loucura 
passou a ser institucionalizada e cada vez mais distanciada da parcela da 
população considerada detentora da razão. Além disso, alguns profi ssionais 
foram designados a observar tais internações, como é o caso dos médicos 
psiquiatras, os quais tinham como principal função proteger a sociedade de 
possíveis perigos que os loucos poderiam causar, mantendo, assim, a ordem 
social (FOUCAULT, 1978).
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Nesse período também, o louco recebe uma nova nomenclatura, a de 
doente, e o foco concentra-se na classifi cação dos diferentes tipos de patologias 
existentes. Os tratamentos recebidos por essas pessoas também evidenciavam 
as estratégias de poder e controle por parte da fi gura médica, a saber, isola-
mento, interrogatórios, trabalho obrigatório, obrigações morais, privação de 
liberdade, subordinação, domesticação, práticas de violências físicas e sexual, 
mínimas condições de higiene, desnutrição e mortes (ANDRADE, 2011). 
Os manicômios, dessa forma, tornavam-se palco de experimentos médicos e 
das diferentes formas de dominação e humilhação dos considerados doentes 
mentais, os quais viviam sob condições que os aproximavam da animalidade 
(MILLANE; VALENTE, 2008).

Com o aumento de denúncias por parte de familiares, amigos e antigos 
usuários dessas instituições, iniciou-se um processo que fi cou conhecido como 
Reforma Psiquiátrica. No Brasil, ainda que com um grande crescimento no 
número de hospitais privados, em 2001, foi promulgada a lei que exigia 
o fechamento de manicômios e hospícios existentes até então. Esse movi-
mento, antes de estar atrelado apenas à construção de novos equipamentos de 
assistência à saúde mental, propõe-se a criticar o saber médico-psiquiátrico 
elaborado acerca do que era considerado doença mental. Tem-se, nesse sen-
tido, uma nova concepção da pessoa com transtorno mental, que, diferente 
daquela que precisa ser afastada do convívio social para ser tratada, é uma 
pessoa com direitos de cidadania como qualquer outra e que não precisa se 
submeter à ordem social preestabelecida para poder coabitar entre os demais 
(MILLANE; VALENTE, 2008).

Mesmo diante de várias transformações históricas e progressos no que 
se refere à concepção acerca da pessoa com transtorno mental e à rede de 
cuidado em saúde mental, várias são as limitações que ainda fazem parte do 
cenário atual. Comumente, frases como: “Depressão não é doença, é pre-
guiça”; “Depressão é falta de força de vontade e de Deus”; “Levanta, ânimo, 
deixa de fazer corpo mole!”; “No meu tempo não existia ansiedade”; “Vai 
gastar essa energia, vai correr, isso é frescura”; “Sossega na carteira. Você 
não para quieto”, fazem cada vez mais parte do cotidiano e refl etem o quanto 
algumas lacunas ainda precisam ser preenchidas. Sentenças assim também 
retratam um preconceito contra pessoas que têm transtornos mentais. A esse 
preconceito dá-se o nome de psicofobia, termo um tanto desconhecido, embora 
largamente praticado.

Por vezes, com o receio de sofrer psicofobia de alguma forma, a pessoa 
com transtorno mental acaba por evitar buscar um tratamento de qualidade e 
adequado às suas condições. É comum ainda a busca por outros profi ssionais 
que não estejam diretamente relacionados ao cuidado em saúde mental, por 
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medo de serem vistos entrando no consultório e não saberem o que pensarão 
a respeito disso. Tais aspectos podem ainda agravar o prognóstico, atrasar 
o suporte dado e aumentar a possibilidade de sequelas. Muitas vezes, a psi-
cofobia ainda existe e persiste no próprio ambiente familiar e de amizades 
dessas pessoas. Além disso, a mídia, por meio de fi lmes, novelas e propagan-
das publicitárias, por exemplo, também tem sido outro meio de perpetuação 
desse tipo de preconceito, disseminando uma concepção errônea acerca da 
pessoa com transtorno mental, como aquela sofredora e desviante, e validando 
estigmas já amplamente vivenciados por essas pessoas (GIUPPONI, 2020).

Os estig mas podem ser defi nidos como uma ideia depreciativa rela-
cionada a determinado atributo (GOFFMAN, 1963). Eles perpassam uma 
compreensão que foi construída e está intimamente associada a concepções 
sociais e políticas acerca de determinada temática, a qual tem como princi-
pais consequências a desigualdade social, a perda de direitos e de cidadania 
e a exclusão social (FERREIRA; CARVALHO, 2017). Nesse sentido, o que 
seria considerado padrão em uma sociedade e os estigmas presentes nela 
retratam perspectivas que são construídas mediante as relações interpessoais, 
nas quais os estigmas nascem a partir da necessidade da sociedade em agrupar 
pessoas conforme suas ordens e exigências impostas. Dessa forma, a origem 
do estigma retrata muito mais uma sustentação da depreciação do indivíduo 
do que simplesmente o apontamento das suas diferenças (GOFFMAN, 1988).

Em uma p esquisa desenvolvida por Pereira e Gomes (2017) com pacien-
tes de um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) acerca da percepção destes 
em relação à psicofobia, observou-se que quase todos os entrevistados já 
haviam sofrido algum tipo de preconceito por ser diagnosticado com algum 
transtorno mental, principalmente ser tachado como louco. Além disso, a 
maneira como, geralmente, esses pacientes lidam com a psicofobia é igno-
rando o fato, apesar de ser algo que atrapalha o processo terapêutico dessas 
pessoas e, consequentemente, o seu prognóstico. Em alguns relatos de par-
ticipantes da pesquisa, identifi caram-se que são variadas as formas que esse 
tipo de preconceito acontece, reforçando ainda mais a exclusão social pela 
qual essas pessoas naturalmente já passam.

Um dos pacientes comentou sobre o fato de as pessoas só conversarem 
com ele quando estão acompanhadas e dizerem que ele está louco. Outro 
relatou que, com exceção da família, não se sente confortável para falar com 
outras pessoas sobre fazer acompanhamento no CAPS, devido aos diferen-
tes estigmas associados a isso. A pesquisa apontou ainda que quase metade 
dos participantes entrevistados mencionaram que o medo de falar sobre o 
fato de frequentarem o CAPS se aplica até mesmo para familiares e ami-
gos (PEREIRA; GOMES, 2017). Tais dados evidenciam o quanto a falta de 
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conhecimento da população sobre os transtornos mentais contribuem para 
que alguns estigmas sejam mantidos e outros sejam criados.

Em uma tentativa de minimizar os danos da falta de informação sobre a 
psicofobia, bem como conscientizar a população sobre os transtornos mentais, 
seus sintomas e formas de tratamento, desde o ano de 2011, a Associação 
Brasileira de Psiquiatria (ABP) criou uma campanha contra a psicofobia, que 
disponibiliza relatos reais por meio de vídeos de preconceitos sofridos por 
pessoas com transtornos mentais. Além disso, foi estabelecido o dia 12 de abril 
como o Dia Nacional de Enfrentamento à Psicofobia. Esse dia foi pensado 
após uma entrevista dada por Chico Anysio, o qual contou pela primeira vez 
sobre o tratamento que fazia há 24 anos para depressão. Segundo o humorista, 
tal acompanhamento foi essencial para que ele conseguisse desempenhar tudo 
o que fez em sua vida.

Além dis so, em 2014, um projeto de Lei foi proposto com o intuito 
de combater o preconceito existente em relação às pessoas com transtornos 
mentais. A Lei parte do que o artigo 5º dispõe ao mencionar que “todos são 
iguais perante à lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 
à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 
seguintes” (BRASIL, 1988). A proposta de Lei visa ainda garantir o acesso de 
pessoas com transtornos mentais aos direitos básicos, como educação, trabalho 
e assistência à saúde e, quem se negar a ofertar tais direitos em detrimento 
das condições de saúde da pessoa, cometerá um crime.

Ainda assim, para ser considerado crime, é investigado o quanto a pes-
soa que realizou a denúncia estava com capacidade de discernir ou não para 
compreender o preconceito sofrido. Tal limitação da proposta de Lei coloca 
em xeque o cumprimento do próprio artigo 5º no qual ela mesma se apoia e 
pode ser considerada mais uma das formas veladas de preconceito contra as 
pessoas com transtornos mentais. Isso evidencia o quanto ainda não se atin-
giu o modelo esperado de respeito, cuidado e suporte a essas pessoas e que, 
muitas vezes, independente da existência de leis que asseguram determinados 
direitos, nem sempre a população consegue colocá-los em prática.

Saúde mental, psicofobia e capitalismo

Este tópico objetiva apresentar algumas perspectivas críticas para refl e-
tir sobre a formação social da psicofobia. Objetiva-se, aqui, executar uma 
ampliação da temática para além dos comportamentos individuais, mas para 
perceber como ela se insere na totalidade social e se espraia para as diversas 
dimensões. Interessa aqui pensar quanto desse processo de formação de uma 
ideologia psicofóbica é produto da prática social dos seres humanos.



E
di

to
ra

 C
R

V
 - 

Pr
oi

bi
da

 a
 im

pr
es

sã
o 

e/
ou

 c
om

er
ci

al
iz

aç
ão

 

EDUCAÇÃO DO CAMPO NO CEARÁ: uma forma de 
resistência à barbárie na perspectiva histórico-crítica 243

Um dos aspectos a se destacar trata-se da difi culdade de se considerar 
a saúde mental como um fator de saúde, tendo em vista a falta de acesso a 
políticas públicas substantivas para as classes trabalhadoras no Brasil. Con-
forme dito no tópico anterior, a psicofobia é o preconceito contra as pessoas 
que enfrentam algum transtorno mental. Esse preconceito refl ete também a 
negação da necessidade de acessar tratamento quando a pessoa está em algum 
sofrimento psíquico, bem como a falta de conhecimento que possui uma con-
sequência prática muito nociva para a sociedade: a redução ou aniquilação 
completa de políticas públicas voltadas para a saúde mental ou para execução 
de políticas públicas excludentes, até mesmo desumanas.

É preciso destacar que o capitalismo é um sistema que impõe sofrimento 
e desumanidade que põe uns contra os outros, quando fomenta uma competi-
ção violenta e legitimada para conseguir e manter postos de emprego, espaços 
de empreendedorismo. Isso porque a lógica neoliberal responsabiliza o traba-
lhador por seu fracasso ou sucesso, assim, além das difi culdades econômicas, 
muitos trabalhadores introjetam uma responsabilização por essa situação que 
pode ser matéria de sofrimento psíquico.

A competitividade nas relações humanas capitalistas arruína o sentimento 
de solidariedade, camaradagem, fraternidade e igualdade entre as pessoas. 
Entende-se, assim, que o discurso do liberalismo político clássico é hipócrita, 
já que não é possível que esses valores se sustentem numa sociedade em que 
é preciso competir pelos poucos postos de trabalho disponíveis e a alternativa 
é o empreendedorismo, a falta de segurança econômica ou mesmo a fome.

O capitalismo, então, não possui interesse em pensar essas questões de 
saúde mental e, ao mesmo tempo, ele vende soluções falsas para as angústias, 
para os transtornos mentais e para os sofrimentos humanos. Para a ideolo-
gia capitalista, a resposta aos sofrimentos humanos passa pelo consumismo, 
pela ideia de resiliência como uma positividade tóxica, valores anti-huma-
nistas. Essas falsas soluções, na verdade, aprofundam mais os problemas do 
que resolvem.

O processo de formação, de educação precisa, então, passar pelo enten-
dimento da sociedade. O acesso às condições, aos conhecimentos e ao direito 
de desenvolver saúde mental, é um direito negado à classe trabalhadora, além 
da negação ao acesso aos bens mais básicos como alimentação, condições 
de trabalho, lazer. É uma negação que se insere na ausência das condições 
materiais de existência e de reprodução da própria existência como seres 
humanos de maneira qualitativa.

Quando se analisa os itens de primeira necessidade, principalmente 
do ponto de vista das classes subalternas, saúde mental pode parecer uma 
preocupação secundária. A resiliência exigida a essas classes é, na verdade, 
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forçada, já que a escolha oposta pode redundar em fome ou morte. Quer dizer, 
ser resiliente, na pobreza, é sobreviver. Dessa forma, as pessoas naturalizam 
essas questões.

Alguns temas em voga atualmente apontam para o círculo que se quer 
expor aqui. Homens e mulheres têm apresentado, cada vez mais, sintomas de 
depressão e ansiedade: masculinidade tóxica, violência de gênero, padrões 
estéticos, gordofobia, lgbtqia+fobia etc. Esses temas evidenciam a urgente 
de discutir como a forma social das relações humanas impacta na psique de 
homens e mulheres causando sofrimentos e de como esse contexto se difere 
de classe para classe. Não que não haja sofrimento psíquico nas classes eco-
nomicamente elevadas, mas de que maneira ele se manifesta e como ele é 
tratado são evidências a serem compreendidas.

Os seres humanos vão, então, sendo ensinados a violentar a subjetividade. 
Esse é um processo eminentemente educativo, quer dizer, o capitalismo ele 
vai educando os indivíduos nesse processo para adaptar-se ao comportamento 
que interessa ao capitalismo. De acordo com Lukács (2013), o professor 
de formação é o moldar-se de acordo com a subjetivação das experiências 
que cada um vai vivendo no decorrer de sua vida, ou seja, é o processo de 
dar forma à personalidade, à individualidade de cada um. Esse processo, no 
entanto, passa pela curadoria dos interesses econômicos, como destacado 
até aqui; essa curadoria não é autônoma, pura, independente nem espontâ-
nea. Por meio do resultado das nossas ações, o capitalismo vai moldando as 
personalidades. Por exemplo, uma postura crítica e organizativa no trabalho 
pode desencadear em demissão, então, para manter o emprego, o trabalhador 
aprende a se conformar, agirá assim num próximo posto de trabalho. Isso, 
em escala global e em diversas dimensões, é o processo de determinação e 
consolidação da ideologia capitalista. Em relação à saúde menta e à psicofo-
bia, não é diferente.

O normal, no capitalismo, não é construir saúde mental, essa é a exceção. 
Nesse sentido que se argumenta a corrente ação de construir uma sociedade 
adoecida. Na atual sociedade, os transtornos mentais estão arraigados ao modo 
de vida das pessoas. Nesse sentido, psicologia e educação se encontram de 
modo rico para construir crítica a esse contexto. O trabalho do psicólogo 
possui um sentido educativo quando pode proporcionar compreensão e ins-
trumentos para que as pessoas possam lidar com essas questões. O tratamento 
e a terapia podem se confi gurar, então, como um processo de educar a pessoa 
porque ela vai continuar inserida nessas relações desumanizadas e precisará 
lidar com elas e encontrar uma maneira de sobreviver com essas relações.

Ao refl etir sobre saúde mental, não é possível deixar de destacar que, 
no Brasil, governa um político alinhado à extrema direita. Tal fato infl uencia 
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bastante a saúde mental da população e, em colaboração com as contrarrefor-
mas ocorridas desde o golpe de 2016, as condições de vida e de sobrevivência. 
Vale destacar a contrarreforma psiquiátrica defendida pelo governo Bolsonaro 
e o recente veto presidencial à homenagem aprovada pelo Congresso Nacional 
à Nise da Silveira, importante referência de uma psiquiatria mais humanizada.

Com um governo que destrói as políticas públicas de saúde mental e 
retoma práticas excludentes como os sanatórios. É responsabilidade do Estado 
cuidar das pessoas, principalmente para as pessoas trabalhadoras que geram 
riqueza do país. Do ponto de vista da educação, é essencial que essas questões 
apareçam como preocupação da prática pedagógica, mas que não se renda às 
perspectivas conformistas de saúde mental, alienadas pela ideologia capitalista, 
mas que objetivem libertar a todas e todos do jugo do capital.

Considerações fi nais

Essas considerações fi nais são mais uma breve indicação da necessidade 
de desenvolver estudos que conectem uma visão crítica do mundo com a vida 
concreta dos indivíduos. A pedagogia e a psicologia são áreas fundamentais 
para isso, pois permitem um olhar global do indivíduo. As duas áreas podem 
também desencadear a construção de instrumentos de entendimento da socie-
dade e de como ela molda as subjetividades e em como as relações materiais 
são fundamentais nesse processo.
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AS MATRIZES PEDAGÓGICAS DO MST

Marília dos Santos Vidal

Introdução

Quando o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra se consolida 
como organização política, a luta pela reforma agrária, trazida como um dos 
principais objetivos desde sua gênese, passa a ser, também, a luta pela educa-
ção, esta que para o MST é enxergada como uma das vias mais importantes 
para a conquista dos objetivos políticos e ideológicos do movimento.

À vista disto, este artigo dispõe-se a expor a organização educacional que 
está sob a égide da Pedagogia do Movimento, proposta e articulada dentro 
dos assentamentos e acampamentos da reforma agrária do país, assim como 
apresentar as matrizes pedagógicas que a alicerçam. Para além disso, visamos 
trazer à tona, do mesmo modo, a importância do trabalho educativo para a 
concretização dessa ideia educacional gerida pelo MST.

Dessarte, utilizamo-nos, como metodologia, da pesquisa bibliográfi ca 
e documental, buscando, através de documentos produzidos pelo próprio 
movimento e por intermédio de autores e autoras que alicerçam os assuntos 
aqui abordados, embasar uma discussão à respeito da organicidade e dos 
desafi os da construção de uma educação anticapitalista, que forme sujeitos 
dentro de uma coletividade, e para a cidadania através de um enraizamento 
do movimento social.

Autores como Pistrak e Gramsci nos amparam na construção de um 
debate para a estruturação de uma escola onde o trabalho seja considerado 
como um princípio educativo e não apenas um reprodutor de alienações, como 
ocorre na sociedade mercadológica. Marx e Saviani nos guiam ao entendi-
mento ontológico do trabalho. Caldart, uma das maiores pesquisadoras do 
Movimento Sem Terra, assessora pedagógica do Instituto Técnico de Capa-
citação e Pesquisa da Reforma Agrária e coordenadora do curso de Licen-
ciatura em Educação do Campo, nos ajuda a compreender a organização da 
educação e das pedagogias que fundamentam a Pedagogia do Movimento. 
Dispomos também de outros autores que nos ajudaram a embasar a discussão 
aqui apresentada.

Este trabalho tem o respaldo do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científi co e Tecnológico (CNPq) e da Fundação Cearense de Apoio ao Desen-
volvimento Científi co e Tecnológico (FUNCAP), uma vez que é um recorte 
dos estudos realizados nos projetos de pesquisas a respeito da formação 
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continuada dos professores em áreas de assentamentos e acampamentos da 
reforma agrária no Ceará. A partir desses estudos, buscamos compreender o 
sentido mais profundo da experiência humana e educativa que acontece nesses 
espaços onde atua o MST.

Algumas considerações sobre Pedagogia do Movimento

A luta pela terra foi desenvolvida por trabalhadores rurais para resistir 
frente à expropriação produzida pela concentração fundiária. Em todos os 
processos históricos brasileiros, os sujeitos camponeses formaram diversas 
organizações sociais e políticas para lutarem pela posse da terra. Das Ligas 
Camponesas ao MST, essa luta sempre esteve imanente à história do território 
rural do Brasil.

Os índices de concentração de terra se mantêm elevados no decorrer 
dos séculos, desde as capitanias hereditárias, passando pelos latifúndios até 
o agronegócio de alta tecnologia. Diante dessa realidade, a reforma agrária 
tornou-se um projeto de política pública capaz de solucionar as disparidades 
das concentrações fundiárias, todavia, esse projeto nunca foi, efetivamente, 
executado em sua plenitude.

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) é, portanto, 
um dos movimentos que mais se destaca quando o enfoque é a luta pela terra. 
Nascido em um contexto de resistência pelo fi m da ditadura militar, o MST 
não se reduz, contudo, à luta pela terra e pela reforma agrária. Dos processos 
de ocupações de terra nasce, também, gradativamente, a necessidade de uma 
educação que consiga atender às especifi cidades das crianças e dos jovens 
inseridos no contexto dos assentamentos e acampamentos. Contudo, essa 
perspectiva educacional que emerge junto com o movimento, de imediato, é 
um tanto simplifi cada. Stédile, no prefácio da obra Educação em movimento: 
formação de educadoras e educadores do MST, escrito por Caldart (1997), 
salienta que:

No início do MST, quando aconteceram as primeiras ocupações de terra 
(período 1979-84), havia uma visão ingênua do processo educativo. As 
lideranças e a própria base do movimento achavam que bastava lutar por 
terra, para que o problema ligado a um futuro melhor para as famílias 
camponesas fosse resolvido (STEDILE apud CALDART, 1997, p. 9).

Diante do cenário de ocupação de terra, das constantes lutas, visando 
sempre barrar as políticas neoliberais, combatendo as disparidades existentes 
no campo, a opressão ao trabalhador rural, e em meio a toda uma luta política, 
o MST também se concentrou em afi rmar a importância da educação e das 
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escolas dentro dos assentamentos e acampamentos. A educação passou a ser 
um elemento tão importante quanto a ocupação de um latifúndio. A luta se 
desenhava para derrubar três cercas em particular: o latifúndio, a ignorância 
e o capital (STEDILE, 1999, p. 74)

Nesse intento, o movimento dinamizou e criou elementos educativos 
próprios, para que seus militantes pudessem ter acesso a uma formação polí-
tica que os envolvessem na luta social por libertação, contra os latifundiários 
e contra as mãos de poder do estado. A educação e a escola propostas vão 
em uma via oposta à educação capitalista, que é reprodutora de desigualda-
des. A educação planejada pelo MST carrega a digna, mas difícil, missão de 
conscientização política do que é o capitalismo e suas mazelas, uma edu-
cação que coloque os sujeitos do campo como construtores de seu próprio 
destino, mesmo que ainda dentro da lógica social do capital em que todos 
estão inseridos.

Quando falamos da produção coletiva e dos objetivos da educação 
proposta pelo movimento, observamos três fontes principais: 1) A primeira 
ocorre dentro dos acampamentos e assentamentos, a partir das experiências, 
dos questionamentos e das indicações dos professores atuantes nessas áreas; 
2) Por segundo, o próprio MST se faz fonte, através das vivências das lutas 
coletivas travadas para alcançar suas metas e objetivos. Essas vivências se 
fundamentam no trabalho como princípio educativo, na direção coletiva e no 
cultivo da mística; 3) Como terceira base está o estudo das ideias pedagógicas 
de autores como Paulo Freire, os socialistas Krupskaya, Pistrak, Makarenko, 
José Martí, entre outros. Esses autores, além de já estarem sendo estudados 
pelos dirigentes do MST, também foram inseridos na formação dos demais 
militantes do movimento (PORFÍRIO, 2001, p. 13)

Neste seguimento, as fontes teóricas, além da vivência da luta cons-
tante, são marcos que constroem a pedagogia do movimento, que dão outra 
perspectiva para o fazer educativo, colocando a educação como um processo 
social que não se aparta do sujeito. Quando se foca na dimensão pedagógica 
dessa educação, é necessário entender que não se pode prender de forma fi xa 
o processo educativo nas paredes das escolas. Como coloca Caldart (2004, 
p. 221-222):

[...] não é possível compreender o sentido da experiência da educação no 
e do MST, se o foco do nosso olhar permanecer fi xo na escola. Somente 
quando passamos a olhar para o conjunto do movimento, e com a preocu-
pação de enxergá-lo em sua dinâmica histórica (que inclui a escola), é que 
conseguimos compreender que educação pode ser mais que educação, e 
que escola pode ser mais do que escola, à medida que sejam considerados 
os vínculos que constituem sua existência nessa realidade.
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Ou seja, na Pedagogia do Movimento, não se descarta, obviamente, 
o espaço e a importância que a escola ocupa no processo de formação dos 
sujeitos, todavia, esse não é um espaço exclusivo para essa formação, tanto 
os princípios ideológicos como as ações do próprio movimento são conside-
rados lócus de formação. Com isso, a perspectiva de escola também não fi ca 
presa à lógica capitalista, onde a formação é direcionada unicamente para um 
viés profi ssional, para formação de mão de obra para o mercado de trabalho. 
A escola, no MST, é viva, se move com o movimento e compreende uma 
formação para a cidadania, constitui uma educação que tem o objetivo de 
formar para a luta de classes.

Observa-se, nas linhas mestras da Pedagogia do Movimento, a íntima 
relação e inspiração no pensamento de Paulo Freire (1986), que apresentou 
ao mundo a face nociva de uma educação bancária. As semelhanças entre a 
Pedagogia do Movimento e a Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire se evi-
denciam quando ambas tratam de uma sociedade que precisa ser construída, 
onde a liberdade dos trabalhadores, sejam da cidade ou do campo, não seja 
cerceada pela burguesia e seus mecanismos de poder.

Para que os grilhões dessas opressões sejam rompidos, é imprescindí-
vel que haja processos de lutas, reivindicações e organização coletiva. No 
aspecto educacional é necessário, também, a delimitação de objetivos frente 
ao combate da educação e da escola institucionalizada pelo capitalismo. De 
acordo com Dalmagro (2011, p. 47), são elencados três objetivos do MST 
em relação à escola e ao processo educativo: “a formação para novas for-
mas de trabalho, para o conhecimento elaborado e a ciência e a formação 
de militantes”.

Contudo, o trabalho ainda precisa ser interpretado, socialmente, de uma 
forma diferente. Ainda existem interpretações e empregabilidades desse 
assunto que destoam da perspectiva de um trabalho educativo, onde é visto 
apenas como um cumprimento de tarefas. Poderemos observar, no próximo 
tópico, que dentro da perspectiva do MST, trabalho e educação não se desas-
sociam e se dão através de uma organização coletiva dos estudantes.

O trabalho educativo

No alicerce de qualquer atividade econômica na sociedade capitalista, 
está o trabalho. Não o trabalho ontológico, mas o trabalho como meio de pro-
duzir mercadorias, um trabalho estranhado, que apenas produz valor de troca. 
No materialismo histórico dialético, de Karl Marx, podemos ter acesso a um 
arcabouço teórico sobre este assunto, bem como teses centrais que embasam 
nossa interpretação sobre a realidade. Para Marx (1983), o trabalho é, pois:
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Um processo entre o homem e a Natureza, um processo em que o homem, 
por sua própria ação, media, regula e controla seu metabolismo com a 
Natureza. Ele mesmo se defronta com a matéria natural como uma força 
natural. Ele põe em movimento as forças naturais pertencentes à sua cor-
poralidade, braços e pernas, cabeça e mão, a fi m de apropriar-se da matéria 
natural numa forma útil para sua própria vida (MARX, 1983, p. 149).

Dentro da funcionalidade dessa sociedade, a relação trabalho-educação 
se transfi gura em comparação à sociedade feudal. Esta era dominada pela 
economia de subsistência, isto é, produzia-se para atender às necessidades 
de consumo e, só residualmente, na medida em que a produção excedesse em 
certo grau as necessidades de consumo, podia ocorrer algum tipo de troca. 
Na nova forma social, ocorre o inverso, a troca é que determina o consumo, 
sendo denominada de sociedade de mercado (SAVIANI, 2007, p. 158).

Nas formações sociais, dentro dessa sociedade mercadológica, a educa-
ção acompanha a lógica excludente do capital e, nessa engenharia social, o 
trabalho que se pauta na divisão social de funções é o que fundamenta esse 
sistema. A separação entre trabalho intelectual e o trabalho manual está na 
cúspide dessa divisão. De acordo com Manacorda (1991), quando integrado 
nessa divisão, o homem torna-se unilateral e incompleto.

Dentro da lógica capitalista, a desigualdade que afl ora a partir dessa 
divisão é dissimulada através de um discurso e uma estrutura jurídica baseada 
em uma falsa igualdade, para que, assim, seja camufl ada a desigualdade de 
classes produzida por esse sistema. Essa mesma narrativa aparece, ainda, em 
outros âmbitos, como na educação e na ciência, como pontua André Gorz 
(1980, p. 10): “[...] o mito de que a ciência e a técnica são ‘neutras’; de que 
não têm conteúdo ou cunho de classe; de que a divisão do trabalho que elas 
estabelecem resulta de ‘necessidades objetivas’ e não de exigências da acu-
mulação capitalista”, são alguns exemplos.

Em Gramsci temos a proposição de uma escola do trabalho, onde as 
novas gerações de produtores possam ser mais do que simples executores 
mecânicos. A respeito disso, Schlesener (2002, p. 69 apud FORTUNATO, 
2009, p. 9471) esclarece que:

A escola do trabalho defendida por Gramsci tinha características espe-
ciais: supunha não só a formação para o trabalho, mas a possibilidade da 
elaboração de uma cultura autônoma, bem diversa da cultura burguesa. 
Para os trabalhadores, o desejo de aprender surgia de uma concepção de 
mundo que a própria vida lhes ensinava e que eles sentiam necessidade 
de esclarecer para atuá-la concretamente.
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Ou seja, os espaços escolares na escola do trabalho, tem a incumbência 
de consolidar a relação entre teoria e prática para a classe trabalhadora. A 
propiciação dessa relação não se concretiza na escola burguesa, dada a própria 
característica e função da sociedade capitalista. O estreitamento da teoria com 
a prática, isto é, a relação de equilíbrio entre o trabalho intelectual com o tra-
balho manual pode ser considerado “como elemento de uma atividade prática 
geral, que inova perpetuamente o mundo físico e social, torne-se o fundamento 
de uma nova e integral concepção de mundo” (GRAMSCI, 2004, p. 53).

O processo metodológico relacionado ao trabalho e à educação, que 
é proposto pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra para as 
escolas do campo, é semelhante às ideias de Gramsci, todavia, é inspirado, 
principalmente, nas ideias abordadas por Pistrak em seu livro Fundamentos 
da Escola do Trabalho, onde a ideia central se desenvolve no propósito de 
colocar a escola como referência entre atividade produtiva e trabalho, na 
auto-organização dos educandos, em ter uma escola que não se desvincule 
dos aspectos sociais e em colocar o materialismo histórico dialético como 
método, também, de educação. Pistrak (2011, p. 30) salienta que, quando o 
trabalho é colocado como base da educação:

[...] deve estar ligado ao trabalho social, à produção real, à uma atividade 
concreta socialmente útil, sem o que perderia seu valor essencial, seu 
aspecto social, reduzindo-se, de um lado, à aquisição de algumas normas 
técnicas, e, de outro, a procedimentos metodológicos capazes de ilustrar 
este ou aquele detalhe de um curso sistemático. Assim, o trabalho se tor-
naria anêmico, perderia sua base ideológica.

É tentando preservar a base ideológica do Movimento que a educação 
do MST vai em via oposta à perspectiva de trabalho reproduzida pela escola 
capitalista. A Pedagogia do Movimento traz, para a educação do campo, o 
trabalho como uma atividade socialmente vital, que constrói saberes. E, nessa 
perspectiva, no cotidiano escolar dos assentamentos e acampamentos, deli-
nearam alguns princípios pedagógicos no Caderno de Educação nº 8 como: 
a relação entre prática e teoria; a combinação metodológica entre processos 
de ensino e capacitação; a realidade como base da produção de conhecimento; 
os conteúdos formativos socialmente úteis; a educação para o trabalho e pelo 
trabalho; o vínculo orgânico entre processos educativos e processos políticos; o 
vínculo orgânico entre processos educativos e processos econômicos; o vínculo 
orgânico entre educação e cultura; a gestão democrática; a auto organização 
dos e das estudantes; a criação de coletivos pedagógicos e formação perma-
nente dos educadores e das educadoras; atitudes e habilidades de pesquisa e a 
combinação entre processos pedagógicos coletivos e individuais (MST, 1999).
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No compasso desses princípios, observa-se que a relação trabalho-
-educação se enfatiza na educação escolar do Movimento, isso como parte 
da vinculação da escola com a vida, com a realidade e as práticas sociais dos 
sujeitos, numa relação entre teoria e prática, que parte da prática, vai à teoria 
e retorna a prática, agora refl etida, como práxis. A fi nalidade principal do 
trabalho na escola é a formação do trabalhador, como classe, mas, também, 
a partir das necessidades imediatas da luta concreta, preparar para o trabalho 
cooperado no campo.

Para a construção dessa educação voltada para a formação da classe tra-
balhadora, o MST se ancora, também, em matrizes pedagógicas que alicerçam 
a elaboração de uma educação que seja do jeito do Movimento. “Nas escolas 
onde estão as professoras Sem Terra é comum, diante de alguma dúvida sobre 
como conduzir determinada prática, que a pergunta seja: e no Movimento, 
como se faz?” (CALDART, 2000, p. 207, grifos do autor). A respeito dessas 
matrizes, discutiremos no próximo tópico.

As matrizes pedagógicas do MST

As matrizes pedagógicas que norteiam o desenvolvimento educativo 
dos Sem Terra são, para o Movimento, orientadoras de um processo de for-
mação. Para garantir esse processo e derrubar os muros da alienação, o MST 
não criou, propriamente, uma nova pedagogia, mas articulou uma forma de 
lidar com as pedagogias já produzidas historicamente. “Em vez de assumir 
ou se ‘fi liar’ a uma delas, o MST tenta pôr todas elas em movimento e deixa 
que a própria situação educativa específi ca se encarregue de mostrar quais 
precisam ser mais enfatizadas num momento ou outro” (CALDART, 2011, 
p. 98, grifo da autora).

A pedagogia estruturada no Movimento pode ser entendida como uma 
pedagogia eclética, pois aborda múltiplas dimensões do processo de cons-
trução, manutenção e perpetuação da luta por um projeto educativo popular. 
Apresentamos, pois, oito matrizes ou pedagogias que compreendem a proposta 
educativa e que tece a edifi cação das escolas do campo do MST: 1) Pedagogia 
da luta social; 2) Pedagogia da organização coletiva; 3) Pedagogia da Terra; 
4) Pedagogia do trabalho e da produção; 5) Pedagogia da cultura; 6) Pedagogia 
da escolha; 7) Pedagogia da história; 8) Pedagogia da alternância.

A pedagogia da luta social é uma matriz inerente ao Movimento dos Sem 
Terra, já que o MST é constituído pela luta social da terra. Isto é, a luta está 
intrinsecamente vinculada à formação desses sujeitos. Dizer, pois, que a luta 
é articulada dentro do movimento, é afi rmar sua constituição dialética e que, 
a partir disso, ela está associada à articulação de colocar todo o movimento 
em ação de luta contra o sistema capitalista.
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Essa pedagogia da luta educa, principalmente, para uma postura diante da 
vida que é fundamental para a identidade de um lutador do povo (CALDART, 
2011). Todavia, é inegável que a luta desenvolvida no seio do MST não é, 
portanto, fácil de ser realizada, dentre as razões existentes para isto, estão: o 
desnivelamento das forças em disputa – capital x trabalho – e, também, a pró-
pria fi nalidade do movimento, que se propõe em quebrar a ordem hegemônica 
em vigência (CALDART, 2000). Contudo, é a vivência dessa luta e dessas 
contradições que forma o ser do MST, é na luta que se conquista e se educa.

Na segunda matriz, a pedagogia da organização coletiva, diz respeito 
sobre o enraizamento do sem-terra. Em sua grande maioria, os sem-terra são 
pessoas ou famílias que foram desenraizadas, impedidas de permanecerem 
em seus lugares de origem, sujeitos expulsos de suas terras, além de serem 
atingidas por outros inúmeros processos de exclusão social e apagamentos 
históricos. Com isso, o enraizamento é tomado como um processo educativo 
do Movimento, pois, é dentro dos acampamentos e assentamentos que esses 
sujeitos desenraizados podem, enfi m, criar raízes, a partir da vivência, da 
organização e das necessidades do movimento. Além disso,

[...] esta pedagogia tem também a dimensão de uma pedagogia da coo-
peração, que brota das diferentes formas de cooperação desenvolvidas 
nos assentamentos e acampamentos, a partir dos princípios e objetivos 
da nossa luta pela Reforma Agrária e por um novo jeito de fazer e desen-
volvimento do campo. É o desafi o permanente de quebrar, pelas novas 
relações de trabalho, pelo jeito de dividir as tarefas e pensar no bem-estar 
do conjunto das famílias, e não de cada uma por si, a cultura individualista 
individualista em que estamos mergulhados (CALDART, 2011, p. 100, 
grifo da autora).

A terceira matriz, pedagogia da terra, é a que mais gera compatibilidade 
com a identidade camponesa e a mais antiga na formação dos sem-terra. Ela 
também pode ser identifi cada em como os sem-terra se educam em meio 
a sua relação com a terra, com a produção e com o trabalho. “A terra de 
cultivo é também terra que educa quem nela trabalha; o trabalho educa; a 
produção das condições materiais de existência também educa” (CALDART, 
2000, p. 222). Aqui a terra é a constituição orgânica dos indivíduos, com-
pondo sua corporeidade. É através da terra que os trabalhadores rurais têm 
um espaço que possibilita criar uma relação de intersubjetividade. Isto é, o 
sujeito, ao trabalhar na terra, é ensinado e modifi cado por ela. Essa relação 
que se estabelece entre trabalhador, terra, trabalho, produção, agricultura e 
assentamento, se desdobra em diversas relações onde o sujeito e objeto não 
podem mais se distinguir.
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Neste intento, muitos cursos foram criados usando como base a pedagogia 
da terra. Dentre eles, o curso de licenciatura em Pedagogia da Terra. Nele há 
o intuito de formar docentes devidamente capacitados para lidar com jovens 
e adultos em processo de escolarização e em relação às questões da terra. Os 
professores são preparados para atender as demandas específi cas dos acampa-
mentos e assentamentos, onde a reforma agrária é pauta recorrente e perma-
nente, toda essa capacitação dentro dos princípios educativos do Movimento.

A matriz pedagogia do trabalho e da produção nasce do valor fundamental 
do trabalho. As pessoas se humanizam, se educam e se deseducam através 
do trabalho e das relações que estabelecem entre si no processo de produção 
material de sua existência. Esta é, talvez, a dimensão que mais marca o jeito de 
ser de cada indivíduo. Com isso, os sem-terra se educam na labuta de construir 
um novo sentido para o trabalho no campo, com a terra, novas relações de 
produção e de apropriação dos resultados do trabalho. É pelo trabalho que, 
também, o educando produz o conhecimento, cria habilidades e forma sua 
própria consciência (CALDART, 2011, p. 101)

Quando tenta-se compreender a intencionalidade do movimento é impres-
cindível que se entenda o processo no qual ele mesmo vai se transformando 
em cultura, em um movimento cultural. A pedagogia da cultura nasce do pró-
prio modo de vida cultivado pelo MST, da produção e reprodução das ações, 
da mística e de tantos outros aspectos. Caldart (2000, p. 227) contempla o 
signifi cado da cultura como um:

Processo através do qual um conjunto de práticas sociais e de experiências 
humanas (por vezes contraditórias e com pesos pedagógicos diferentes 
entre si) aos poucos [...] vai se constituindo em um modo total de vida 
[...] que articula costumes, objetos, comportamentos, convicções, valores, 
saberes, que embora dispares e por vezes até contraditórios entre si, pos-
suem um eixo integrador ou uma base primária que nos permite distinguir 
um modo de vida de outro, uma cultura de outra.

Caldart (2000, p. 227) ainda afi rma que “a base da cultura da classe tra-
balhadora é a coletividade ou a ideia do coletivo”. O que se tem claramente 
exposto é que a cultura que é produzida pelo MST é ideada para provocar a 
lógica capitalista posta socialmente. Com isso, essa produção cultural assume 
um caráter altamente revolucionário, uma vez que, essa coletividade mencio-
nada por Caldart, representa o extremo oposto dos moldes sociais vigentes.

“Ser sem-terra é uma escolha pessoal” (CALDART, 2011, p. 103), que 
é pressionada por inúmeras situações e por uma condição social. Com isso, 
nasce a pedagogia da escolha. Ser sem-terra é estar sendo chamado perma-
nentemente para confi rmar as escolhas feitas e ter a oportunidade de fazer 
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novas escolhas. Existe uma pedagogia da escolha à medida que se reconhece 
que pessoas se educam mutuamente, se humanizam entre si quando exercem 
o direito de fazer escolhas e de refl etir sobre elas.

A matriz pedagógica que diz respeito à pedagogia da história fundamen-
ta-se no cultivo da memória através das práticas educativas. Acredita-se que 
cultivar a memória histórica é fundamental para um melhor entendimento 
do passado, para resgatar os costumes e rituais que se perdem com a ação do 
tempo e o avançar de uma modernidade líquida, formando um elo entre as 
novas gerações e seus ancestrais. Contudo, essa prática não se restringe apenas 
em conhecer o passado, o intuito é tornar esse cultivo uma experiência além 
do tangível, pois faz parte do mais íntimo do ser humano. Da mesma forma 
das outras matrizes, a pedagogia da história dispõe-se a construir os sujeitos 
em sentido amplo, entrelaçando memória e mística.

Como oitava pedagogia que fundamenta o campo educacional do MST, 
está a pedagogia da alternância. Esta é uma das pedagogias produzidas em 
experiências de escolas do campo em que o MST se inspirou, ela já vem sendo 
usada há mais de 40 anos no Brasil e surgiu com o intuito de articular escola, 
família, trabalho e comunidade. De acordo com Caldart (2011, p. 105), essa 
pedagogia permite estabelecer “uma troca de conhecimentos e o fortaleci-
mento dos laços familiares e do vínculo dos educandos com o assentamento 
ou acampamento, o MST e a terra”.

A formação proporcionada pela pedagogia da alternância acontece em 
dois tempos e espaços: o tempo escola, onde os educandos vivem o momento 
de educação formal na escola, e o tempo comunidade: onde os jovens podem 
ter a vivência na comunidade, na vida diária. Essa formação, portanto, pode ser 
lida como uma formação humanista, que dispõe de diferentes instrumentos para 
garantir essa função: a articulação de tempos educativos, o estabelecimento de 
relações entre os envolvidos no processo educativo e a relação com o trabalho.

Tratar, pois, das matrizes ou pedagogias que compõem esse grande com-
plexo que é a educação do campo, gerida no seio do Movimento dos Sem 
Terra, é reafi rmar que o trabalho educativo não se restringe aos muros da 
escola, é mostrar que a raiz dessa educação é o coletivo, que o processo de 
formação perpassa a educação formal e que as lutas, o trabalho cooperativo, 
a terra e a própria organicidade do acampamento e assentamento tem um 
caráter altamente formativo, que ajuda na construção de valores e um jeito 
particularmente humano de se posicionar no mundo.

Considerações fi nais

A pedagogia do Movimento Sem Terra nasce no intuito de fazer com que 
os indivíduos possam ler a realidade em que estão inseridos e interpretá-la. 
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Percebe-se, ao desenvolver destes escritos, que a educação em questão propõe-
-se em transpassar os muros escolares e, ao analisar a conjuntura das práticas 
educacionais, percebe-se a nítida relação com várias pedagogias já existentes 
e com relações sociais de trabalho. Neste ínterim, a formação dos sem-terra 
efetiva-se em diversas dimensões, como a dimensão política, cultural e toda 
a dinâmica que integra o processo formativo.

A pedagogia do Movimento funda-se na consciência de que a luta e a 
organização social, que empreende a luta, se compõe de matrizes formativas, 
onde a escola necessita apropriar-se do caráter pedagógico dessas matrizes, 
criando, assim, a visão de que estas são elementos fundamentais para possi-
bilitar uma formação humana e emancipatória.

Ainda, uma das principais matrizes que fundamenta a organicidade edu-
cacional do MST, é o trabalho. Transferir para a educação escolar o sentido 
ontológico que o trabalho carrega, se fundamentando no trabalho como princí-
pio educativo, construindo uma educação pelo trabalho e não se apartando de 
uma formação integral e ampla é um dos objetivos principais do movimento.

O debate sobre essa proposta pedagógica passa, sobretudo, pelo combate 
à ideologia capitalista. Dentre as determinações está a superação de uma 
educação bancária (FREIRE, 1987) que serve à uma sociedade permeada de 
desigualdades e gerida pelo propósito do capital. Portanto, a estruturação das 
práticas de educação que devem erguer-se contra o sistema opressor, nascem 
e fundamentam-se nas ações do próprio Movimento.

É, contudo, inegável que toda a execução do planejamento educacio-
nal, pautado na coletividade, que emerge no cerne do MST, é difi cultada 
dentro de uma sociedade individualista. Ao passo que essa proposta possa 
parecer utópica e inalcançável, a luta pela implementação de avanços que 
possam propiciar mudanças positivas, é incansável. Isto posto, conclui-se 
que, a lógica educacional executada pela Pedagogia do Movimento, restaura 
valores fundamentais para o enfrentamento dos grupos minoritários que detêm 
o poder deliberativo no país e que, usar a educação como uma ferramenta, 
ou melhor, articular uma educação própria, pautada em teorias pedagógicas 
e pedagogias já existentes, acrescentando um modo particular de fazer a luta 
social, para criar uma nova forma de pedagogia, específi ca para a realidade de 
assentamentos e acampamentos, é uma forma, também, de resistência política 
e de produzir sujeitos sociais que se vinculam a luta específi ca das grandes 
questões humanas e sociais.
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ESTADO DE CONTRAINSURGÊNCIA E 
DOUTRINA DE CONTRAINSURGÊNCIA 

NO PENSAMENTO DE RUY 
MAURO MARINI

Emmanoel Lima Ferreira
Kátia Regina Rodrigues Lima

Patric Anderson Gomes da Silva

Introdução

Ruy Mauro Marini foi um dos pensadores que, ao lado de Vânia Bambirra 
e Teotônio dos Santos, criou a Teoria Marxista da Dependência (TMD). Sua 
teoria é mais conhecida pelo conceito de superexploração, subimperialismo, 
que suscitou uma enorme controvérsia sobre a vigência de sua teoria.

Mas há um aspecto da teoria de Ruy Mauro Marini que é obliterado e 
pouco conhecido, mas que consideramos de extrema atualidade, o Estado 
de Contrainsurgência (ECI). Essa ideia foi formulada nos anos 1960 e 1970, 
quando vicejava na América Latina ditaduras militares que praticavam um 
terrorismo de Estado, impunham a censura, a tortura e o desaparecimento dos 
opositores políticos, e tinham como meta aplastar o movimento popular por 
meio de uma violenta repressão.

Este capítulo analisa o conceito desenvolvido por Ruy Mauro Marini 
de ECI e de Doutrina de Contrainsurgência, com o objetivo de desvendar a 
trajetória dos regimes instalados na América Latina e compreender os limites 
do chamado processo de redemocratização.

Estado de Contrainsurgência e Doutrina de Contrainsurgência: 
uma chave interpretativa dos regimes políticos

As ditaduras na América Latina trouxeram um debate sobre o caráter 
delas – se seriam protofascistas, fascistas ou bonapartistas – no seio da inte-
lectualidade marxista e progressista na América Latina e no mundo.

O ECI tem algumas semelhanças com o fascismo, mas, para Ruy Mauro 
Marini, não pode ser confundido com ele porque traz diferenças importan-
tes. O fascismo defendia a supressão das organizações dos trabalhadores no 
plano político e sindical, isto é, extirpar as organizações dos trabalhadores, 
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por considerar que elas não se coadunam com as “tradições” nacionais ou por 
estabelecer que o movimento organizado dos trabalhadores, através de seus 
partidos, principalmente o comunista, era o inimigo central a ser proscrito.

Já o ECI, propunha que, após a ação profi lática de extirpar a democra-
cia operária (sindicatos, partidos políticos, bibliotecas, espaços de lazer do 
movimento operário), deveria haver um retorno à democracia representativa. 
Esse aspecto não existia no fascismo, que defendia a erradicação total da 
democracia representativa.

Outro aspecto sobremaneira importante que diferencia o fascismo clás-
sico e o ECI é que o primeiro contou com partidos de massas, capitaneando a 
insatisfação e a ira da pequena burguesia para catapultar o Duce ou o Fuhrer 
ao poder. No ECI, a pequena burguesia não foi a protagonista por meio do 
partido fascista, mas foi uma força auxiliar para levar o timão do aparelho do 
Estado, as Forças Armadas (FFAA).

Outro aspecto que não pode ser secundarizado é a diferença entre o desen-
volvimento capitalista na Alemanha e Itália e o atraso dos países da América 
Latina. O fascismo europeu (nazismo e fascismo italiano) tinha a pretensão 
de dominar o mundo ou, no caso italiano, uma parcela dele.

Os países que estavam sob o ECI tinham objetivos mais modestos. É 
verdade que Ruy Mauro Marini elaborou a Teoria do Subimperialismo, vendo, 
principalmente, o exemplo da ditadura militar brasileira, que defendia uma 
vocação de liderança na América Latina sob a batuta dos Estados Unidos 
(EUA), mas que trouxe alguns atritos com estes.

O ECI foi formulado, inicialmente, tendo em vista a experiência francesa 
na Argélia e no Vietnã, e a elaboração de uma doutrina militar voltada para 
conter a ascensão de movimentos imperialistas de cunho marxista e nacio-
nalista nos países periféricos.

Não é à toa que a doutrina dos militares franceses foi muito utilizada pelos 
militares brasileiros, uruguaios, chilenos e argentinos, secundada pela ideia 
da Segurança Nacional dos militares e do Departamento de Estado dos EUA.

Ruy Mauro Marini não limitou ou circunscreveu sua teoria aos regimes 
de exceção existentes na década de 1960 e 1970 na América Latina, mas ante-
viu que regimes democráticos poderiam muito bem ser utilizados com o ECI 
numa retomada e recuperação da derrota histórica ocorridas com o movimento 
golpista na América Latina. Ele vai situar o governo de Rómulo Betancourt, 
na Venezuela, que sob uma fachada democrática e parlamentar, governava 
com o auxílio das FFAA e do empresariado nacional e internacional, ferindo 
garantias constitucionais em nome da defesa da democracia.

Essa ideia de Ruy Mauro Marini cai como uma luva para compreen-
dermos a transição pactuada entre os militares, o imperialismo e os partidos 
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burgueses para tentar conter o ascenso das lutas populares que iriam eclodir 
a partir da crise capitalista de 1974. Nesse caso, as ditaduras já estavam des-
gastadas e nem poderiam agir com o mesmo punho de ferro da repressão, e 
era necessário fazer algumas concessões mínimas para desviar a escalada das 
lutas operárias e populares na América Latina.

A ideia da Comissão Trilateral era exatamente esta: substituir as dita-
duras, que se tornaram inefi cazes para uma democracia de baixa intensidade 
diante da mudança da conjuntura internacional. Samuel Huntington foi o 
ideólogo que formulou essa perspectiva.

Trotsky, na verdade, na década de 1930, já tinha formulado a ideia da 
contrarrevolução democrática ao elaborar sobre a conjuntura mundial na 
década de 1930 e o New Deal de Franklin Delano Roosevelt. Para o revolu-
cionário russo, a contrarrevolução não tinha só a cara dos camisas pardas e 
negras, mas apresentava-se sob uma fachada liberal e democrática para conter 
o ímpeto do movimento operário por meio de concessões e cooptação, como 
foi o New Deal.

Para Trotsky, só é possível lutar contra o fascismo quando se luta contra 
o imperialismo. Nesse sentido, há semelhança entre a teoria esboçada por 
Ruy Mauro Marini e por Trotsky. Após décadas de “transição democrática”, 
a democracia na América Latina está numa crise profunda e abriu espaço para 
o surgimento de uma nova direita com conotações claramente fascistas ou 
protofascistas, como é o caso de Bolsonaro no Brasil.

A adoção das políticas neoliberais e a sua destruição causada na América 
Latina com as privatizações, desindustrialização, reprimarização da economia, 
aumento exponencial da pobreza, mendicância e precarização laboral trouxe-
ram como cortejo necessário uma polarização social e política cada vez maior.

Os golpes de Estado defl agrados para derrubar governos nacionalis-
tas, moderados na maioria dos casos (Honduras, Paraguai, Brasil e Bolívia), 
demonstram a desenvoltura com que a extrema direita e a direita tradicional 
conspiram, diuturnamente, com os militares, o imperialismo e o Judiciário para 
impor regimes abertamente pró-imperialistas; e um fortalecimento exponen-
cial do Executivo para comandar um novo ciclo de políticas neoliberais com 
caráter ainda mais devastador para as condições de vida da classe trabalhadora.

Após décadas de bombardeio midiático sobre os benefícios da globa-
lização e da aplicação das políticas do Consenso de Washington, fi ca claro 
que as democracias avalizaram o desmonte do Estado, as privatizações, a 
retirada de direitos trabalhistas, a contrarreforma da previdência e o fi m das 
políticas identifi cadas com o desenvolvimentismo, estabelecendo como meta 
prioritária dos governos não a luta contra o subdesenvolvimento, mas a esta-
bilidade monetária.
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No Brasil, o Banco Central independente é o corolário da ideia tec-
nocrática dos neoliberais – que a política é um estorvo para economia e o 
livre mercado.

A América Latina caiu no conto do vigário e entrou de mala e bagagem
no Consenso de Washington e seu decálogo, trazendo mais vulnerabilidade 
estrutural e conjuntural para as sociedades da América Latina.

Na Argentina e no Chile, as ditaduras foram neoliberais. Mas no Bra-
sil, após o pequeno período do Governo Castelo, que tinha como ministros 
Octavio Gouvêa de Bulhões e Roberto Campos e sua política de austeridade, 
os governos militares subsequentes continuaram políticas de cunho industria-
lizante e desenvolvimentista até a crise internacional de 1974 e o chamado 
choque externo, que foi aproveitado ainda no governo de Jimmy Carter, com 
Paul Volcker, para aumentar as taxas de juros, levando as economias da Amé-
rica Latina a enfrentarem a chamada década perdida.

A década de 1990 foi a ascensão do neoliberalismo e da chamada “Ter-
ceira Via”, Clinton, Tony Blair e, no Brasil, o Governo Fernando Henrique 
Cardoso (FHC), que tinha como mote destruir a Era Vargas.

A destruição causada pelo neoliberalismo, com seu cortejo – desemprego, 
desindustrialização, concentração inaudita da renda – e a adesão da esquerda 
na América Latina dos pressupostos neoliberais, favoreceu o crescimento 
de uma extrema direita e demonstra a polarização política no continente no 
mundo atual.

A própria eleição de Trump, que não era benquisto nem dentro do Partido 
Republicano, foi um termômetro de que a temperatura da luta de classes iria 
subir e que a crise não seria resolvida com métodos democráticos e parla-
mentares dentro do coração da economia mundial, os EUA.

A crise, somada ao crescimento da economia chinesa e à recuperação 
parcial da Rússia como potência regional, traz mais elementos para acentuar 
a crise mundial e a perda relativa da hegemonia estadunidense.

Quando Trotsky analisou os EUA na década de 1930, eles atravessavam 
a chamada década vermelha, com agricultores e fazendeiros, no sul, às turras 
com os bancos e, no norte, um movimento sindical que crescia a olhos vis-
tos. Não é à toa que Franklin Delano Roosevelt, com receio da crise sair do 
seu controle, defendeu a sindicalização porque as greves, com ocupações de 
fábricas, estavam crescendo.

Hoje, fi ca patente que um novo New Deal, tão desejado pelos economis-
tas heterodoxos, não tem muita perspectiva de vicejar, porque a crise nos EUA 
é muito profunda. A fi nanceirização capturou como um polvo a economia de 
maior potência do planeta, e Biden, assim como Obama, não é um Roosevelt.

A saída que Trotsky apontava para o capitalismo mundial, o fascismo 
– a contrarrevolução aberta e terrorista de Estado – ou a contrarrevolução 
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democrática, como o New Deal, de Franklin Delano Roosevelt, foram se 
desenhando como as únicas alternativas possíveis naquela época. A Europa 
se viu mergulhada em regimes fascistas ou semifascistas, excetuando-se a 
Grã-Bretanha e os países escandinavos, e, no continente americano, os EUA, 
que podiam se dar ao luxo porque eram economias centrais com margem de 
manobra para fazer concessões.

O ECI foi baseado na Doutrina de Contrainsurgência, como foi escrito 
anteriormente. Os franceses colocaram os fundamentos, e os norte-americanos 
o desenvolveram, treinando militares e forças policiais na América Latina. O 
general Paul Aussaresses deu curso nos EUA e no Brasil, e a montagem de 
uma internacional do terror foi apoiada por Kissinger para liquidar opositores, 
o movimento sindical e popular na América Latina.

A onda de terror de Estado, com sua Doutrina de Segurança Nacional, vai 
perdendo o fôlego com o advento da crise em 1974 e com o ressurgimento das 
lutas sociais e sindicais na América Latina. Daí, Ruy Mauro Marini considerar 
que os EUA preparavam o terreno para um recuo ordenado dos militares e da 
incorporação na redemocratização de aspectos importantes do ECI, tais como 
a tutela militar, a hipertrofi a do Executivo e a manutenção do pagamento da 
dívida externa.

O grande problema é que, muitas vezes, esses planos encontram obstá-
culos pelo caminho. No caso argentino, a aventura militar de invadir as Mal-
vinas desgastou enormemente as FFAA, levando-a à desmoralização quase 
completa, a ponto de os generais terem sido julgados. No Brasil, a transição 
ocorreu sem grandes percalços, mas um novo ator – o movimento operário 
– e a greve de 1978 e 1979 levaram os militares a apressarem sua retirada.

Olhando o caso brasileiro, fi ca claro como o ECI foi incorporado à Cons-
tituição Federal de 1988, que manteve, através do artigo 142, a tutela das 
FFAA sobre a sociedade. Os militares não foram julgados por seus crimes e 
a Lei de Segurança Nacional foi mantida.

Os recentes golpes e a tentativa de destituir Chaves, em 2002, mos-
tram a orquestração entre o grande empresariado, o alto comando das Forças 
Armadas, o Judiciário e o imperialismo para apear do governo presidentes 
que contrariavam esses setores. Com a crise de 2007-2008, a margem de 
manobra das burguesias da América Latina fi cou cada vez mais reduzida 
para implementar “reformas”, mesmo que tímidas, e políticas externas mais 
independentes dos EUA.

A tendência na América Latina será de enfrentamento cada vez mais 
agudo entre os trabalhadores e a burguesia, que recorre cada vez mais à 
repressão e à austeridade econômica, para fazer o ônus da crise recair sobre 
as costas da classe trabalhadora.
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Ruy Mauro Marini aponta que o insucesso na América Latina em criar 
grandes partidos de massa, com viés claramente fascista, com perspectiva de 
serem exitosos na conquista do poder, decorria da superexploração do trabalho 
somada à dependência da burguesia ao imperialismo.

Esses fatores, talvez, expliquem o fracasso do integralismo brasileiro, 
que foi, certamente, o movimento fascista mais forte na periferia do capita-
lismo, derrotado pela ação da Frente Única, que unifi cou trotskistas, o Partido 
Comunista Brasileiro, anarquistas e socialistas e escorraçou os camisas verdes 
da Praça da Sé, em 1934, no episódio que fi cou conhecido como a revoada 
dos galinhas verdes.

Esse episódio desmoralizou o movimento fascista e demonstrou que o 
fascismo pode ser derrotado pelo movimento operário. A pá de cal defi nitiva 
sobre o integralismo foi a tentativa de golpe, em 1938, contra Vargas. Houve 
uma repressão que desarticulou as hostes fascistas e a entrada do Brasil ao 
lado dos EUA na guerra sepultou de vez o integralismo brasileiro.

A expectativa de vencer o fascismo por meio de uma aliança contra a 
burguesia ou por meio das eleições foi desmentida pela história. Os liberais 
italianos, na fi gura de Giolitti, foram os responsáveis pela ascensão do fas-
cismo, assim como a burguesia liberal alemã pavimentou o caminho para 
Hitler ao catapultá-lo ao cargo de chanceler.

O Partido Social Democrata (SPD) alemão votou em Paul von Hinden-
burg pensando que o velho marechal iria ser uma muralha para conter o avanço 
das hostes de Hitler nas eleições para presidente em 1930. Assim como o 
Partido Socialista italiano caiu na ilusão de que as instituições democráticas 
italianas seriam a trincheira efi caz contra o partido fascista de Mussolini.

A greve geral de 1921, na Alemanha, contra o golpe de Kapp, assim como 
a Frente Única (FU) brasileira, é uma demonstração cabal de que o fascismo 
pode ser derrotado antes de se instalar no poder.

Os escritos de Trotsky contra a ameaça fascista são considerados por 
muitos pesquisadores como a melhor análise sobre o fenômeno. Infelizmente, 
a profecia de Trotsky foi semelhante à profecia de Cassandra, e seu alerta 
acabou sendo uma pregação no deserto.

Trotsky alertou que se o Partido Comunista da Alemanha (KPD) e SPD 
não se unissem a tempo para barrar o fascismo, depois seria tarde demais. 
O KPD estava numa política ultraesquerdista e cega do Terceiro Período, de 
classe contra classe, que considerava o SPD (a social-democracia) o principal 
inimigo e que se Hitler chegasse ao poder, ele fi caria pouco tempo. A política 
stalinista era de uma sandice total, não é à toa que, depois desse episódio, 
Trotsky vai considerar que a Terceira Internacional Comunista estava enter-
rada para a revolução.
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A social-democracia, na sua moderação e reformismo, também foi res-
ponsável pela tragédia alemã. Trotsky defendeu a Frente Única porque con-
siderava que só a unidade da classe trabalhadora seria a tática correta para 
derrotar o fascismo e disputar a base da social-democracia sem uma política 
de ultimatos e sectarismo estreito.

Ruy Mauro Marini também considerava que tecer ilusões em relação 
à aliança com a burguesia para lutar contra o fascismo era inócuo, porque a 
burguesia já tinha atravessado o rubicão devido ao processo de internacio-
nalização das economias periféricas, que deixava a burguesia desses países 
cada vez mais dependente do imperialismo.

Trotsky dizia em seus escritos latino-americanos, da década de 1930, que 
para lutar contra o fascismo, era necessário lutar contra o imperialismo. Ruy 
Mauro Marini pensava da mesma forma, embora não se saiba se ele conheceu 
esses escritos de Trotsky, que estava exilado no México.

A Aliança Popular Revolucionária Americana (APRA) de Haya de la 
Torre, no Peru, apoiou os EUA, considerando eles seriam um baluarte con-
tra o nazifascismo. Na verdade, o que os EUA estavam fazendo era retirar 
o seu principal competidor na América Latina, a Alemanha, para se posi-
cionar melhor durante a guerra e apertar o torniquete após a guerra contra 
a Alemanha.

Isso explica a Política da Boa Vizinhança de Franklin Delano Roosevelt, 
porque os EUA estavam muito desgastados com o apoio a ditaduras, como a de 
Machado, em Cuba, e as intervenções no Caribe. A política do Grande Porrete 
difi cultava a aproximação dos EUA com os países da América Latina para a 
Guerra Mundial que se aproximava. Os EUA precisavam de matérias-primas, 
mercados e recursos para a disputa mundial que foi a Segunda Guerra.

Franklin Delano Roosevelt ainda estava vivo quando os norte-americanos 
propuseram que o Brasil invadisse a Argentina para derrubar Perón. A política 
da Boa Vizinhança foi substituída por uma política belicosa e, abertamente, 
antidemocrática para derrubar governos nacionalistas.

A Guerra Fria, na verdade, foi um biombo para os EUA encurralarem 
governos nacionalistas e defenestrá-los com a pecha de comunistas e socia-
listas, porque atrapalhavam os planos da sua hegemonia mundial. Vargas 
foi derrubado, em 1945, pelos militares e pela embaixada dos EUA. Perón 
também passou por uma tentativa de golpe com a orquestração aberta do 
embaixador desse país, Braden.

Em nome da Guerra Fria, os partidos comunistas (PCs) no continente 
foram ilegalizados. O Partido Comunista Brasileiro, que mal tinha saído da 
ilegalidade, foi proscrito novamente na tentativa de descredenciá-lo, pois 
ele tinha ganho um amplo capital político nas eleições de 1946 pelos votos 
signifi cativos que o partido obteve.
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O fascismo não pode ser desvinculado do capitalismo. Diferente do que 
escreveu Hayek, no seu livro “Caminho da servidão”, obra seminal do neoli-
beralismo, o fascismo não foi fruto da intervenção do Estado e de políticas do 
bem-estar social. Foi fruto da crise do capitalismo, da defl ação e do desem-
prego na Alemanha, da cumplicidade dos regimes democráticos, que viram 
em Mussolini e Hitler cães de guarda para defender a propriedade privada dos 
meios de produção e reprimir, brutalmente, a classe trabalhadora para impor 
um novo patamar de acumulação.

Se os EUA e a Inglaterra não caíram nas garras de regimes fascistas, é 
porque esses países tinham uma posição privilegiada no cenário econômico. 
Mas, em 1934, o general Smedley Butler foi interpelado por um dirigente do 
mercado fi nanceiro para liderar um golpe nos EUA a fi m de impor um regime 
semelhante ao de Mussolini.

A Ku Klux Klan (KKK) teve milhares de membros na década de 1920, e 
o próprio Woodrow Wilson via com bons olhos o seu papel, apesar de todos 
os discursos em torno de quão democrático era W. Wilson. Não esqueçamos 
que ele não titubeou para mandar tropas para afogar em sangue a Revolução 
Russa junto com 13 países.

O retorno das ideias fascistas e nazistas na atualidade tem a ver com a 
polarização política trazida pela crise profunda na qual o capitalismo está 
mergulhado. Daí que a cantilena do combate ao discurso de ódio é pueril e 
inócua. O fascismo é o discurso de ódio da pequena burguesia radicalizada, 
que vê na contrarrevolução a última boia salva-vidas diante do acirramento 
da luta de classes e da pauperização dos setores médios.

Tanto Trotsky quanto Ruy Mauro Marini enxergaram, cada qual no seu 
tempo, que a melhor resposta era auto-organização da classe trabalhadora e 
confi ar nas suas próprias forças para derrotar a ameaça fascista.

A Teoria Marxista da Dependência (TMD) surgiu como fruto do ascenso 
das lutas operárias e populares do pós-guerra, da crise na qual os partidos 
comunistas foram mergulhados devido ao seu etapismo e pacifi smo, que levou 
a derrotas históricas da classe trabalhadora. A Revolução Cubana feriu seria-
mente o etapismo dos partidos comunistas e mostrou que o caminho era o 
enfrentamento contra o imperialismo.

A crítica aos partidos comunistas da América Latina levou a Teoria da 
Dependência à crítica à Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe 
(CEPAL), já que os partidos comunistas, em grande parte, adotaram as teses 
da CEPAL e passaram a defender as políticas preconizadas pelo estruturalismo 
latino-americano. Daí, Ruy Mauro Marini ter tecido críticas à ideia basilar 
da CEPAL, que era a da possibilidade da industrialização integral sem o 
enfrentamento com o imperialismo. A comissão riscou do léxico a noção de 
imperialismo, substituindo-a pelo conceito de centro-periferia.
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O grande problema dos países periféricos é que eles padecem dos males 
do atraso, bem como das mazelas do desenvolvimento capitalista.

Trotsky via a economia mundial não como somatório de países, mas 
como uma totalidade contraditória, em que os países centrais dominam a 
economia mundial e a divisão internacional do trabalho deixa estreita margem 
de manobra para o desenvolvimento integral dos países periféricos.

Ruy Mauro Marini viu, em 1972, a possibilidade de um país periférico, 
no caso o Brasil, aproveitar uma brecha na economia internacional e se tornar 
um centro exportador manufatureiro.

Porém, o país que aproveitou a brecha foi a China, que, devido a fatores 
geopolíticos, a disputa entre os EUA e União Soviética, a fi nanceirização 
e o deslocamento de multinacionais para a Ásia, aproveitou o ensejo para 
desenvolver o planejamento do Estado, investir em bancos públicos e indus-
trializar o país. Ela viu o debacle da União Soviética e não caiu no conto de 
fadas do neoliberalismo, tornando-se o chão de fábrica do mundo, a ponto 
de assustar os EUA.

Não esqueçamos que a Coreia do Sul foi um desenvolvimento a con-
vite, devido ao fato da proximidade com a China, a Guerra Fria e a Guerra 
do Vietnã. Os EUA fi zeram vistas grossas à política desenvolvimentista da 
Coreia do Sul para manter seu aliado contra a Coreia do Norte e a China.

Consoante Ruy Mauro Marini, a disjuntiva para os países atrasados não 
era entre reforma e revolução, mas entre revolução e contrarrevolução.

Partiré de la constatación de que atravesamos en América Latina un 
periodo contrarrevolucionario, para, una vez caracterizado ese periodo, 
indagar en qué medida éste afecta al Estado. En efecto, siendo el Estado 
como lo es, la fuerza concentrada de la sociedad, la síntesis de las estructu-
ras y relaciones de dominación que allí existen, la vigencia de un proceso 
contrarevolucionario incide necesariamente sobre él, afectándolo en su 
estructura y funcionamiento. Es la toma de conciencia de esa situación 
lo que ha llevado a los intelectuales y las fuerzas políticas del continente 
a plantearse el análisis de la contrarrevolución, generando la discusión 
sobre el carácter fascista o no fascista de ese proceso (GARCÍA; CUEVA; 
MARINI; SANTOS, 1978, p. 1).

Essa disjuntiva posta por Ruy Mauro Marini era muito mais realista do 
que a proposta pela esquerda reformista. No fi nal da década de 1970 e início 
de 1980, setores democratizantes, que acreditavam que era possível transfor-
mar o Estado e o capitalismo sem o concurso de uma revolução, levantaram 
a bandeira da substituição da ditadura por uma democracia como valor uni-
versal (Carlos Nelson Coutinho e Francisco Weff ort), e essa agenda pautou 
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a maioria da esquerda brasileira, que abandonou formalmente o marxismo, 
numa etapa posterior.

Considerações fi nais

Ruy Mauro Marini viu o perigo que signifi cava embarcar na transição 
pautada com os golpistas e o imperialismo, ao vê-la como um terreno minado 
pelo ECI, que usava salvaguardas, o aparato repressivo e impedia o desborda-
mento do regime político por meio de mobilizações populares aceitando uma 
democracia de baixa intensidade que respeitava a dívida externa contraída por 
governos ditatoriais, mantinha o aparato repressivo intacto etc. Uma transição 
como essa estava fadada ao fracasso completo, pois não atendia aos reclamos 
populares por transformações substanciais que trouxessem melhorias para a 
maioria da população.

Quando se fala no retorno dos golpistas, isso não é verdade, porque 
eles nunca se foram, estavam aí tutelando a frágil democracia que surgiu da 
derrota histórica da classe trabalhadora com os golpes na América Latina, nas 
décadas de 1960-1970. Nesse sentido, retomar a tese de Marini de ECI tem 
muita importância, não só no plano teórico, mas no aspecto da luta prática 
política, na atualidade.
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Lattes: http://lattes.cnpq.br/5578292361409474. Contato: cybely.ribeiro@
aluno.uece.br
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ser bolsista de Iniciação Artística (2018), Iniciação Científi ca (2019-2020) e 
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Movimento Operário. Líder do Grupo de Pesquisa Ontologia do Ser Social, 
História, Educação e Emancipação Humana (GPOSSHE). Bolsista de Pro-
dutividade em Pesquisa e Estímulo à Interiorização pela Fundação Cearense 
de Apoio ao Desenvolvimento Científi co e Tecnológico (FUNCAP), desde 
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Doutorando e Mestre em Educação (UFC). Especialista em Psicopeda-
gogia Institucional e Clínica (FALC). Graduado em Pedagogia (UECE) e 
Licenciado em Língua Portuguesa e suas Literaturas (FGF). Professor no 
Curso de Pedagogia da UECE. Professor de Língua Portuguesa na Secreta-
ria da Educação do Ceará (Seduc). Link Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.
br/3423080131766387. Contato: jarlelope@gmail.com
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Possui graduação em Licenciatura Plena em Pedagogia pela Universidade 
Federal do Ceará (UFC), possui especialização em Extensão Rural Agroeco-
lógica e Desenvolvimento Rural Sustentável pela UFC, é membro do Movi-
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Professor do curso de pedagogia da FAFIDAM, na UECE, e do Mestrado 
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Doutor em História pela Universidade Federal do Ceará, professor da 
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Possui doutorado e mestrado em Educação pela Universidade Estadual do 
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em Psicologia pelo Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universi-
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Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5288840629811288. Contato: maria.
aires@aluno.uece.br
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É da direção estadual do Movimento dos Trabalhadores sem Terra (MST), no 
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Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 
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Lattes: http://lattes.cnpq.br/6774429853283857. Contato: nohry.ibanez@
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ozielteixeira2@gmail.com
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