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RESUMO 

 

 

SANTOS, Clarice Aparecida dos. Pronera, educação técnico-profissional e reforma 
agrária popular: um estudo na perspectiva do projeto formativo vinculado aos processos 
produtivos dos camponeses. 2016. 202 f. Tese (Doutorado em Políticas Públicas e Formação 
Humana) – Faculdade de Educação, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de 
Janeiro, 2016. 

 
Esta tese analisou a política de educação técnico-profissional dos dois mandatos do 

Presidente Luis Inácio Lula da Silva (2003-2010) e do primeiro mandato da Presidenta Dilma 
Rousseff (2011-2014), nos termos de uma disputa conceitual de projetos educacionais dos 
trabalhadores. Um dos polos da disputa, capitaneado pelo Sistema S, por meio do Programa 
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). O outro polo da disputa, 
localizado no espectro das organizações dos camponeses, o Programa Nacional de Educação 
na Reforma Agrária (Pronera). O trabalho organizou-se em torno de três movimentos 
fundamentais para a análise: 1) as políticas de Estado que impulsionaram o processo de 
intensificação da produção agrícola brasileira para responder aos desafios do tempo e do 
papel assumido pelo País na configuração internacional do capital e seus efeitos sobre a 
Questão Agrária; 2) uma política pública de formação de mão de obra para responder ao papel 
assumido pelo País na nova configuração internacional do trabalho, o Pronatec; 3) uma 
política pública voltada aos desafios dos processos educativos vinculados aos processos 
produtivos autônomos dos trabalhadores camponeses da Reforma Agrária, o Pronera. Esta 
pesquisa concluiu que o Estado brasileiro, no período, realizou um grande investimento em 
escolas técnicas federais, mas seu principal investimento educacional– orçamentário e político 
– fez-se, para a viabilização do Pronatec, para atender aos interesses do empresariado urbano 
e rural, tendo por base a manutenção do pacto político em vigência. Para qualificar o que o 
polo do trabalho produziu, no mesmo período, em termos de resistência e construção de outro 
projeto, realizou-se a Pesquisa no Território do Cantuquiriguaçu, no estado do Paraná, em 
torno da estratégia construída pelo MST junto às famílias assentadas na Região, baseada no 
tripé agroecologia-industrialização-comercialização e na relação da estratégia com a formação 
profissional dos camponeses. Dessa forma, concluiu-se que os camponeses, inversa e 
contraditoriamente, no mesmo período, lograram estruturar um projeto educativo por meio do 
Pronera, antagônico à concepção de formação de mão de obra do Pronatec. Um projeto de 
formação como classe para si, que se contrapõe à lógica sociometabólica do capital sobre o 
trabalho na agricultura, sobre a base da ciência, do trabalho e da cultura. 
 
Palavras-chave: Reforma Agrária. Educação. Agroecologia. Pronatec. Pronera.  
  



 

ABSTRACT 

 

 

SANTOS, Clarice Aparecida dos. Pronera, technical-professional education and popular 
land reform: a study on the perspective of the formative project linked to the productive 
processes of the peasants. 2016. 202 f. Tese (Doutorado em Políticas Públicas e Formação 
Humana) – Faculdade de Educação, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de 
Janeiro, 2016. 

 
This thesis analysed the technical and professional education policy of President’s 

Luis Inacio Lula da Silva two terms (2003-2010) and President’s Dilma Rousseff first term 
(2011-2014) in the terms of a conceptual dispute for the workers educational projects. One of 
the poles of the dispute, led by the System S, through the National Program for Access to 
Technical Education and Employment - PRONATEC. The other pole of the dispute, located 
in the spectrum of the peasants’ organisations, the National Education Program in Agrarian 
Reform - PRONERA. The present work is organised around three fundamental movements 
for analysis: 1. the State’s policies that boosted the intensification of the Brazilian agricultural 
production process to meet the challenges of time and the role played by the country in the 
international setting of the capital and its effects on the Agrarian Question; 2. a public policy 
of work force schooling to respond to the role took on by the country in the new international 
work configuration, PRONATEC; 3. a public policy geared to the challenges of educational 
processes linked to peasant workers’ autonomous systems of Agrarian Reform, the Pronera. It 
concluded that the Brazilian State, in this period, held a great investment in federal technical 
schools, but its main investment in education - budgetary and political - was made for 
enabling Pronatec, to serve the interests of the urban and rural business community, having on 
its base the maintenance of the political pact in force. To qualify what work’s pole produced, 
in that same period, in terms of resistance and making of another project, it was held the 
Research in Cantuquiriguaçú Territory in the state of Paraná, around the strategy built by 
MST (Landless’ Workers Movement) together with the families settled in the region, based 
on the three concepts agroecology - industrialisation - commercialisation and relation between 
strategy and the professional qualification of peasants. Thus, it was concluded that the 
peasants, inversely and contradictorily, in the same period, succeeded to structure an 
educational project through Pronera, antagonistic to the concept of workers force qualification 
from Pronatec. A project of education as a class for itself, which is opposed to the social 
metabolic logic of capital over labor in agriculture, on the basis of science, work and culture. 
 
Key words: Agrarian Reform. Education. Agroecology. Pronatec. Pronera. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O objeto da presente Tese é a formação profissional dos camponeses em relação às 

políticas públicas de educação profissional e tecnológica, instituídas e em vigência no 

intervalo de tempo entre os anos 2003 e 2014 - primeiro e segundo mandatos do Governo do 

Presidente Luis Inácio Lula da Silva (Governos Lula I e II) e o primeiro mandato do Governo 

da Presidenta Dilma Rousseff (Governo Dilma I), no Brasil. 

Este período está marcado na história brasileira como um processo intenso de 

investimentos estatais na economia, com o objetivo de, por um lado, estruturar o País para um 

ciclo de crescimento econômico, que transpassou os doze anos de governo petista. Por outro 

lado, enfrentar a crise de 2008, no centro do capitalismo, e seu necessário rearranjo em escala 

global (POCHMANN, 2014; HARVEY, 2011) ancorado nos setores do agronegócio e 

mineração, fornecedores de matérias-primas necessárias à sustentação do crescimento dos 

países centrais e dos países asiáticos, especialmente (POCHMANN, 2014). Esta condição 

permitiu que o País fosse alçado à sexta economia do mundo. 

Sem rupturas com a ordem capitalista, os governos petistas inauguraram, neste 

período, um modelo de conciliação de classes em que, supostamente, todos ganhariam, 

apoiado num mercado interno de massas movimentado por programas sociais de transferência 

de renda, especialmente o Bolsa Família, que permitiu que cerca de 38% da população 

brasileira superasse a condição de miserabilidade e, portanto, estivesse disponível para o 

mercado de trabalho e de consumo (POCHMANN, 2014, p.71), como bem demonstra a 

ilustração abaixo: 

 

Figura 1- Comparativo pessoas extremamente pobres – antes e depois dos 
Programas Bolsa Família e Brasil Carinhoso - em milhões de pessoas 
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O Problema da Pesquisa 

 

 

O fenômeno sobre o qual o objeto da tese se debruça não pode ser compreendido sem 

uma análise das determinações concretas ou segundo as condições reais de sua base material. 

Ainda que com importantes ganhos sociais, o chamado modelo brasileiro se desenvolve sem 

as reforma básicas na estrutura social (reformas agrária, urbana, tributária, sindical, da 

educação e da saúde) (POCHMANN, 2014), o que induz à necessidade de analisar a Questão 

Agrária, pois ela é que dará conta de fornecer os elementos necessários à compreensão sobre 

as questões relativas ao trabalho, à situação educacional dos camponeses e às políticas de 

formação profissional desenvolvidas neste quartil de tempo.  

Na concepção do presente trabalho, qualquer reflexão ou análise que não parta desta 

materialidade redundaria num idealismo teórico incoerente com seus intentos. 

A principal Questão Agrária brasileira se encontra bem sintetizada por Fernandes: 

 

Relacionando la participación porcentual de las áreas de las unidades territoriales de 
la agricultura campesina con la participación porcentual en el valor de la 
producción, se observa que la agricultura de base familiar en el Brasil, aunque 
controla solamente el 24,3% de las propiedades agrícolas, pro- duce el 38% del 
valor de la producción. Eso significa que el agronegocio o la agricultura capitalista 
controla el 75,7% de las tierras y produce apenas 62% del valor de la producción. 
Sin embargo, es necesario decir que la agricultura capitalista se queda con el 90% 
Del crédito agrícola (Fernandes, 2012; Fernandes, 2013). Estos números son una 
referencia para comprender la des- igualdad de renta entre agricultores campesinos y 
capitalistas (FERNANDES, In: HIDALGO et al. 2014, p.21).  

 

Esta situação de alta concentração das terras férteis e disponíveis nas mãos de uns 

poucos proprietários, em geral associados a grandes empresas transnacionais do setor do agro-

mínero-negócio, (MICHELOTTI,2014) produziu, reproduziu e sustenta um alto grau de 

desigualdades no campo brasileiro, corroborada pela afirmação de Fernandes (In: HIDALGO 

et al. 2014, p.21). 

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD/IBGE 2012, publicada em 

2013, apresenta informações relevantes para ilustrar o universo da população brasileira e o 

contingente populacional considerado rural, no Brasil. 

De acordo com a Pesquisa, o País tem uma população total de 196,8 milhões de 

pessoas, das quais 167,0 milhões correspondem à população urbana e 29,8 milhões, à rural, 

representando 15% da população total. Dentre as informações da população rural, colhemos 

os dados por grupos de idade que interessam ao presente trabalho. 
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Dentre a população residente no meio rural, segundo os grupos de idade, temos 2,8 

milhões de jovens entre 15 e 20 anos; 4,2 milhões de jovens entre 20 e 30 anos, e 4,1 milhões 

de adultos entre 30 e 40 anos. Estes três grupos de idade, especificamente denominados 

“jovens e adultos”, significam um número total de 11.1 milhões de pessoas vivendo no meio 

rural, no Brasil, representando em torno de 37 % desta população.  

Um intenso processo de mobilização e lutas incessantes dos camponeses sem terra, 

hegemonizados pelo MST, provocou, por um período de pelo menos uma década (entre 1997 

e 2007), certa desestabilização deste quadro, promovendo alguma rachadura no edifício da 

ordem agrária. Movido pela pressão popular, foi o tempo histórico de importante intervenção 

do Estado no sentido de atender às reivindicações de setores organizados da sociedade 

exigindo Reforma Agrária. Reforma Agrária, no seu sentido clássico, não houve, como se 

verá mais adiante, porém, é inegável o avanço ocorrido no sentido de bloqueio de uma parte 

significativa do território para o capital, no tocante ao território físico. 

De acordo com dados do SIPRA/INCRA, obtidos diretamente da Diretoria de 

Obtenção de Terras do INCRA, responsável pelo processo de assentamento de trabalhadores e 

trabalhadoras rurais, o Brasil apresentava, em 2014, um número de 946.858 famílias 

assentadas pelo Programa Nacional de Reforma Agrária – PNRA, em 9.033 Projetos de 

Assentamentos, criados numa área total de 87.8 milhões de hectares. Representam cerca de 

20% da população rural brasileira. Se aplicados os percentuais por grupos de idade, em 

relação à população total rural, teremos 37% desta população, nos grupos de idade 

denominados jovens e adultos, um contingente de cerca de 1,8 milhões de jovens e adultos 

assentados. 

Já a Pesquisa de Avaliação da Qualidade dos Assentamentos de Reforma Agrária no 

Brasil (PQRA)1, realizada pelo INCRA em 2010, no que se refere à educação, aponta os 

seguintes indicadores: Deste contingente populacional assentado, 15,58% não foram 

alfabetizados; 42,27% cursaram apenas até a 4ª série; 27,27% concluíram o Ensino 

Fundamental; 7,36 % fizeram uma parte do Ensino Médio e 6,04% concluíram a Educação 

Básica (Ensino Fundamental e Médio).  

 Os piores indicadores se encontravam nas regiões Nordeste e Centro-Oeste, seguidos 

da região Norte. No Nordeste, o índice de não alfabetizados era de 18,41%; no Centro-Oeste 

de 13,86%; e, no Norte, 11,06%. Em todas as Regiões do País, a metade da população, em 

                                                 
1 Disponível em: pqra.INCRA.gov.br .  Acesso em Nov/2010. Trata-se da última pesquisa sobre o tema, que se 

tenha conhecimento. 
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média, tem apenas 4 anos de escolaridade, e apenas um quarto da população conclui o Ensino 

Fundamental.  

Tais contextos, o da oferta educacional e o da população brasileira que vive no campo 

e do campo, ensejariam, por suposto, também, um desafio a ser enfrentado neste início do 

século XXI, na perspectiva de superação de um limite que se impõe a um contingente 

populacional significativo. 

Porém, a realidade atual segue historicamente reproduzindo condições impeditivas 

para que os camponeses acessem conhecimentos necessários ao seu próprio desenvolvimento 

e despertem a consciência sobre sua situação, o que poderia se constituir em mediação 

fundamental para a superação de sua condição de subalternidade frente ao capital.  

Desencobre, assim, o papel desempenhado pelo Estado e pelo sistema educacional 

que, ao não assegurar as condições para o acesso e permanência no sistema educativo, relega-

o a um papel secundário ou, como veremos no desenlace do presente trabalho, mais 

disponível à proletarização, seja na cidade, seja no próprio campo. 

A crítica, pois, às políticas aplicadas pelos governos brasileiros, nesta quadra da 

história, deve ser construída sobre a base de que não existem nem homem abstrato nem 

homem em geral, mas sim o homem que vive dentro de uma dada sociedade e em um dado 

momento histórico, que está determinado pela configuração social e pelo desenvolvimento 

histórico concreto, dos quais emergem necessidades, não limitadas somente ao homem, mas 

necessidades históricas e sociais, entre as quais estão as necessidades no aspecto educativo 

(TAFFAREL, 2013).  

Necessidades históricas e sociais do País, porém, associadas às necessidades históricas 

e sociais do capital em âmbito global (POCHMANN, 2014) e, na estratégia capitalista de 

mobilizar os elementos da população que ainda não foram proletarizados, cujo alvo principal 

são os camponeses e as mulheres, em todo o mundo, embora de forma distinta entre os países 

capitalistas mais avançados e os países periféricos (HARVEY, 2011). 

Não seria esta uma das respostas possíveis a explicar a recessão da Reforma Agrária, 

como bem demonstram os dados do próprio INCRA, a partir do ano de 2009, como será 

demonstrado na Tabela 1 do Capítulo I. No caso específico do presente trabalho, trata-se de 

uma questão central para compreender os mecanismos adotados pelas classes dominantes 

associadas com o Estado, inclusive para conter os movimentos sociais do campo e, como já 

anteriormente marcado, em um ambiente em que, supostamente, todos os setores tenham sido 

beneficiados com investimentos do Estado brasileiro, por meio de políticas macroeconômicas 

de envergadura tal que alguns especialistas denominaram período neodesenvolvimentista 
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(POCHMANN, 2014). Porque acompanhado de investimentos igualmente significativos em 

políticas sociais, como habitação, acesso a bens de consumo duráveis – carros, 

eletrodomésticos - associado a investimentos igualmente significativos em políticas 

educacionais de nível médio, superior e pós-graduação.  

Políticas estas sob forte influência e associação com o capital privado no âmbito da 

educação, quer seja na formação superior, quer seja na formação técnica-profissional de nível 

médio, capitaneada pelo modelo PRONATEC. 

 

 

As questões da Pesquisa 

 

 

O presente trabalho circundará em torno de três movimentos, a saber: (i) as políticas 

de Estado que impulsionaram o processo de intensificação da produção agrícola brasileira 

para responder aos desafios do tempo e do papel assumido pelo País na configuração 

internacional do capital e seus efeitos sobre a Questão Agrária; (ii) as políticas de Estado que 

estruturaram os novos contornos da formação profissional do País, para responder aos 

desafios do tempo histórico e do papel assumido pelo País na configuração internacional do 

trabalho, notadamente o PRONATEC; e (iii) as políticas vinculadas às práticas dos 

trabalhadores camponeses organizados, especialmente o Programa Nacional de Educação na 

Reforma Agrária (PRONERA), que lograram estruturar um novo campo, antagônico à 

política oficial, com um Projeto  que se contrapõe à lógica e aos desígnios do capital sobre o 

trabalho. Para verificar a potencialidade de mudanças no padrão da produção de 

conhecimento nos cursos realizados pelo Programa, seus efeitos sobre a Questão Agrária e 

sobre a afirmação de um projeto histórico de educação, cujos protagonistas sejam os 

camponeses. 

 

 

Os fundamentos teórico-metodológicos 

 

 

O Materialismo Histórico Dialético (MHD) é o referencial metodológico para 

enfrentar o complexo objeto: uma tentativa de síntese deste período histórico em que, no 

desenrolar do projeto dito neodesenvolvimentista, os camponeses e suas organizações 
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protagonizaram importante fenômeno: a luta e a elaboração de um Projeto Político de 

Educação, denominado Educação do Campo.  

Um Projeto concebido e gestado desde os trabalhadores do campo e suas organizações 

sociais e políticas, intrinsecamente articulado com um projeto de transformações sociais da 

ordem capitalista dominante do modelo de sociedade, e mais especificamente, do modelo de 

agricultura, no sentido restrito, mas que se refere, em último grau, a como a sociedade se 

alimenta e vive.   

O Materialismo Histórico Dialético é o instrumental que possibilitará a compreensão 

da essência dos fenômenos e processos sociais no quais se insere a educação, desde uma 

perspectiva dialético-materialista da história e da sociedade, que reúne as categorias 

fundamentais para compreensão de fenômenos complexos, em que fenômeno e essência 

constituem instâncias diversas de um mesmo movimento, quer do ponto de vista 

epistemológico, quer ontológico (BARATA-MOURA, 1997), como categorias que asseguram 

a interconexão do fenômeno e suas determinações. 

Buscar as determinações sociais que produzem o fenômeno na sua historicidade e 

atualidade, para compreendê-lo na sua totalidade, é um desafio a ser enfrentado, sob o risco 

de tratá-lo em si mesmo, o que ensejaria um exercício de idealismo programático, uma vez 

que o fenômeno da educação, sendo mediação, movimenta-se na materialidade histórica do 

real. E “cada passo do movimento do real é mais importante que uma dúzia de programas” 

(MARX, 2012, p.20). 

Observa Harvey (2011, p.65) que “é a tarefa da análise descobrir o que agora pode ser 

possível e colocá-lo firmemente em relação ao que é provável, dado o estado atual das 

relações de classe em todo o mundo”. É este desafio que empreende a análise e a reflexão 

sobre a política de Educação Profissional desenvolvida nos dois mandatos do Governo Lula 

da Silva (2003-2010) e no primeiro mandato do Governo Dilma Rousseff (2011-2014) e o 

processo de construção, na contracorrente, pelos trabalhadores, utilizando como instrumento 

(também) uma política pública, o PRONERA. Não sem compreender, transitando 

permanentemente entre estes dois polos, a Questão Agrária brasileira, no contexto em estudo. 

Pois, para o Projeto da Educação do Campo, é o Projeto de Campo que lhe confere sentido.   

Seguindo por este caminho, a abordagem necessária circundará a relação entre o 

conhecimento disponível na sociedade e o desenvolvimento das forças produtivas humanas. 

Na concepção histórico-dialética, materialista, o conhecimento está vinculado estreitamente 

com o desenvolvimento das forças produtivas humanas, ele não está dissociado de uma 

determinação histórica e, portanto, do projeto político de classe e, no presente estudo, dos 
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trabalhadores do campo. Ou seja, o conjunto de relações de interdependência - de grau e 

fundamentalidade diversos na determinação (BARATA-MOURA, 1997, p.82) - que está na 

concepção do Projeto originário da Educação do Campo, na tríade Educação-Campo-Políticas 

Públicas.  

Postula-se, pelo protagonismo do camponês como sujeito de conhecimento, ainda que 

historicamente alijado do direito à educação e do acesso às condições médias de 

desenvolvimento ofertado ao conjunto da população. Dotado de capacidades intelectuais, 

valores culturais, habilidades e experiências, que podem converter-se em uma potente 

ferramenta que permita ajudá-lo em todas as suas atividades e, ao mesmo tempo, criar valores 

para um novo modelo de desenvolvimento, se assim reconhecido e se superar sua condição de 

isolamento, transformando-se em sujeito coletivo. 

Implica a ruptura da histórica lógica que, mesmo entre as melhores intenções 

acadêmicas, trata deste camponês como objeto de estudo e dos projetos mais diversos de 

desenvolvimento do campo, sob as mais distintas correntes. Pressupõe o rompimento da 

distância entre teoria e prática, entre saber e atuar sobre os problemas; o sujeito como 

produtor de conhecimento na reflexão de si mesmo e de sua realidade, para sobre esta base 

gerar mudanças de forma dinâmica, que igualmente provoquem mudanças sobre sua 

existência e seu caráter social (SUÁREZ, 2006). 

Necessário esse aclaramento para que se sustente um campo específico da Educação 

do Campo, no campo da formação profissional necessária aos camponeses, na perspectiva de 

seu projeto político, econômico e ideológico, como classe, fundamentalmente. Sem 

desconsiderar a importância da diversidade, das particularidades e das singularidades do 

campo, que vão se construindo no processo, o que interessa ao presente trabalho é o 

desvelamento da relação entre as necessidades objetivas, materiais, para o desenvolvimento 

da sociedade e os conhecimentos necessários para novas relações de trabalho, produção, 

consumo e relação com a natureza, não subordinados à lógica do capital. Mas, também, as 

necessidades de realização dos ideais de emancipação, do reino da liberdade, a que todos os 

seres humanos aspiram, finalidade última da humanidade. 

Para tanto, será necessário percorrer um caminho de compreensão de Estado e 

políticas públicas nos marcos do capitalismo, com as quais os trabalhadores se enfrentam. 

 

O Estado não é, pois, de modo algum, um poder que se impôs à sociedade de fora 
para dentro; tampouco é a “realidade da idéia moral”, ou “a imagem e a realidade da 
razão”, como afirma Hegel. É antes um produto da sociedade, quando esta chega a 
um determinado grau de desenvolvimento; é a confissão de que essa sociedade se 
enredou numa irremediável contradição consigo mesma e está dividida por 
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antagonismos irreconciliáveis que não consegue conjurar. Mas para que esses 
antagonismos, essas classes com interesses econômicos colidentes não se devorem e 
não se consumam (...) torna-se necessário um poder colocado aparentemente por 
cima da sociedade, chamado a amortecer o choque e mantê-lo dentro dos limites da 
“ordem”. Este poder, nascido da sociedade, mas posto acima dela e distanciando-se 
cada vez mais, é o Estado (ENGELS,1984, p. 227). 

 

Necessário, igualmente, acompanhar o movimento do real, no Brasil do século XXI, 

sob um governo representante de forças progressistas, porém, em aliança com setores 

conservadores, promovendo transformações radicais tanto no que se refere à sua expansão 

quanto no que se refere aos sofisticados instrumentos de exploração dos trabalhadores. Fosse 

por meio das avançadas tecnologias e técnicas de produção em escala vertical (o aumento da 

produtividade do trabalho), fosse em escala horizontal (pela ampliação dos mercados), agora 

planetária, com os novos movimentos do capital em direção ao trabalho (HARVEY, 2011). 

Um fenômeno (também) do Brasil atual. 

Esta moderna configuração do capital traz novos desafios à compreensão do Estado, 

na ordem atual, e, particularmente, no caso do Brasil. 

Significativo o artigo de Marcio Pochmann, à época presidente do Instituto de 

Pesquisas Econômicas Aplicadas – IPEA, no qual afirma: 

 

Durante as duas décadas de orientação neoliberal, o país acumulou retrocessos 
significativos. Mesmo o avanço alcançado pela estabilização monetária desde o 
plano real resultou tardio e incompleto. Após mais de quatro anos de 
experimentalismo neoliberal, o país foi um dos últimos a ter superado as altas taxas 
de inflação, uma vez que desde o início dos anos 1990 ela abandonou o alto patamar 
registrado nas décadas de 1970 e 1980. Ademais, o controle inflacionário desde o 
segundo semestre de 1994 demonstrou ser insuficiente para permitir o retorno – pelo 
menos – do crescimento econômico, que permaneceu contido e extremamente 
vulnerável, com perversos efeitos sociais. Uma vez abandonada a perspectiva 
neoliberal, o Brasil passou a perseguir outra trajetória. A situação mais recente 
reposiciona o país na 7ª posição de importância mundial, com sinais crescentes e 
inequívocas de escassez de mão de obra qualificada e bem menor desemprego. 
O rendimento do trabalho recupera sua importância relativa, representando algo 
próximo de 45% da renda nacional (POCHMANN, 2011, grifo nosso).  

 

A questão posta por Pochmann se coloca com centralidade no debate sobre educação e 

trabalho no Brasil atual: a grande demanda imposta pelas necessidades imediatas de expansão 

capitalista, ao mesmo tempo com grande apelo social, provocado pela possibilidade de 

aumento da renda. Questão central igualmente para quem pensa a formação profissional do 

campo, o que é o caso do presente trabalho. 

Pode-se interrogar acerca do fato de inserção de uma análise entre educação e trabalho 

do campo, uma vez que nossas sociedades estão cada vez mais urbanizadas; que a força de 

trabalho requerida é do trabalho assalariado urbano; que há, nas cidades, excedente de 
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trabalhadores suficiente para as necessidades de expansão do capital nesses setores, 

mobilizado nesta fase do capitalismo à brasileira. Para tanto, é bom lembrar que o capital 

jamais prescinde de força de trabalho excedente, esteja onde esteja (HARVEY, 2011). O que 

muda são as exigências em relação ao trabalho e aos trabalhadores, em cada tempo histórico. 

Importa saber quais são as exigências do tempo presente, para o caso do campo, no Brasil. 

Catapultado à condição de economia emergente, que logrou conquistar o lugar de 

sexta economia do mundo, (i) pela sua inserção no mercado mundial na condição de 

fornecedor de matérias-primas altamente demandadas pelas (também) novas necessidades do 

capital transnacional e (ii) pelos programas sociais de transferência de renda que tiraram da 

condição de pobreza extrema mais de 30 milhões de pessoas, em 12 anos, agora inseridas no 

mercado de consumo e de crédito, aquecendo o mercado interno de massas, o modelo 

brasileiro impôs demandas também para os trabalhadores do campo, no campo. De tal forma 

que o discurso de “fixação do homem no campo” mudou de caráter em relação ao papel 

exercido pelos camponeses em outra etapa do crescimento econômico brasileiro, a saber, a 

década de 1970/1980, cuja função era a produção de alimentos baratos para o operariado 

urbano altamente demandado pelo modelo agroindustrial (BARRADAS, 1986). 

Agora, o modelo hegemônico do capital apresenta novas demandas para os 

trabalhadores do campo, que inclui uma variedade de atividades produtivas subordinadas ao 

capital. Tais demandas requerem um trabalhador mais qualificado, capaz de lidar com alta 

tecnologia e inovação tanto na agricultura quanto na pecuária, no manejo das florestas, das 

riquezas do subsolo, dos rios e da natureza como um todo, pois não há nenhum recurso que 

não possa ser explorado pela ordem metabólica do capital. 

O papel da crítica impõe o dever de alertar, tal como Harvey: 

 

Fundamentalmente, nada mudou. Tais práticas são justificadas pelo apelo à 
proposição duvidosa de que uma “maré crescente” do empreendimento capitalista 
“levantaria todos os barcos”, ou seja, que os benefícios do crescimento composto 
trariam, como em um passe de mágica, benefícios a toda população (o que nunca 
acontece, exceto sob a forma de algumas migalhas caídas das mesas dos mais 
abastados) (HARVEY, 2011, p. 178). 

 

É desta questão que se ocupará o Capítulo I, analisando a Questão Agrária e o papel 

do Estado nos Governos Lula I e II e Dilma I. 

Mas, é exatamente esta condição atual do papel do país na geopolítica internacional 

que mobiliza a reflexão sobre o histórico vínculo entre educação e trabalho, especialmente no 

capitalismo, e o papel do Estado e de seus instrumentos, as políticas públicas. 
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O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC) é a 

expressão da correlação de forças políticas na educação, neste período. Destinado, 

prioritariamente a:  I - estudantes do ensino médio da rede pública, inclusive da Educação de 

Jovens e Adultos; II - trabalhadores; e III - beneficiários dos programas federais de 

transferência de renda, resta evidente seus intentos, quando se trata de vincular ensino 

técnico a emprego. Fica clara a redução da educação, o projeto de nível médio, da formação 

da juventude trabalhadora à oferta de emprego, pelo capital, para as quais o Programa terá de 

dar conta.  

Observa Harvey que  

 

O Estado (local, regional ou nacional) se torna responsável por garantir o 
fornecimento de força de trabalho em quantidades e qualidades adequadas 
(incluindo formação profissional, treinamento e docilidade política) em relação à 
demanda de trabalho corporativo. Embora o aparelho de Estado possa passar a 
seguir a agenda das empresas em vez da agenda do trabalho, há ainda um grande 
interesse em localidades que investem em oportunidades educacionais de alta 
qualidade (universidades e escolas técnicas, pois isso poderá ajudar a atrair a 
indústria de alta tecnologia que irá contribuir mais para a base tributária da 
localidade (HARVEY, 2011, p. 60). 

 

É inegável o protagonismo do governo brasileiro, nos últimos 12 anos, no tocante aos 

investimentos em educação de nível médio, técnico e superior, o que indica estar 

respondendo, de uma forma específica, aos novos desafios do crescimento econômico que 

assegurou, no período de 2009 a 2013, e que, pela própria lógica do capital, necessita 

expandir-se.  

A Educação Profissional teve uma expansão significativa, seja pela via da oferta 

pública pelo sistema público, construindo espaços públicos de formação – o governo Lula 

construiu 214 novas unidades de ensino dos Institutos Federais (IF’s) e o Governo Dilma 

prosseguiu com a expansão, que chegou a mais de 500 unidades, envolvendo todos os IF’s, 

com seus devidos Campus -, seja por esta via do financiamento público para o sistema público 

– embora possa não atender a interesses exatamente públicos, conforme trabalharemos nos 

capítulos seguintes - seja pela via do financiamento público para a iniciativa privada de 

incentivo à aprendizagem profissional, por meio do Sistema S2.  

A questão é: qual o papel deste modelo de educação profissional na atual fase do 

capitalismo brasileiro, em que convivem altos índices de crescimento econômico com 

                                                 
2 O Sistema “S é conhecido como o braço da formação técnica vinculada aos setores associativos representativos 

do capital: SENAI e SESI (Indústria), SESC (Comércio e Serviços), SENAT (Transporte), SENAR 
(Agronegócio). 
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melhoria das condições gerais de vida do povo brasileiro, mudanças estruturais na estratégia 

de desenvolvimento e baixo nível de escolaridade e formação? Quais são os fundamentos 

econômicos, culturais e educacionais e que perspectivas tecnológicas e laborais para os 

trabalhadores, incluindo os camponeses, o Programa enuncia e anuncia? 

Esta segunda questão será tema do segundo capítulo, a ser abordada na perspectiva de 

um projeto de educação emancipadora dos trabalhadores, formadora das capacidades técnicas 

e laborais, mas também da formação humana com base na concepção da politecnia e da 

educação omnilateral. 

Seguir-se-á, portanto, na direção do terceiro capítulo, a reflexão acerca da vinculação 

estreita entre educação e processos produtivos. Pois, a classe trabalhadora do campo, os 

camponeses, representados pelos Movimentos Sociais e Sindicais, com o apoio de professores 

universitários, dos próprios IF’s, organizados no Fórum Nacional de Educação do Campo 

(FONEC), desde as experiências de formação profissional desenvolvidas por meio dos cursos 

de nível médio, superior e também a experiência do Residência Agrária3, têm defendido e 

procurado disputar a concepção de formação técnico-profissional, procurando incidir sobre as 

políticas governamentais. Por meio de eventos, convocações às autoridades do Ministério da 

Educação, inserção do tema nas suas pautas de lutas – Gritos, Marchas, Congressos, 

Conferências - e até ocupação do prédio do MEC, além de tratativas entre setores mais 

progressistas do próprio governo e outras formas, não tem logrado êxito, e a estratégia se 

aprofunda em torno do eixo do PRONATEC. 

Por que o PRONATEC ganhou centralidade na política de formação profissional, a 

ponto de a Presidenta Dilma referir-se a uma geração pronatequiana? Por que o governo, 

ignorando toda a construção histórica e mais uma vasta experiência em formação profissional 

desenvolvida já pelas instituições públicas com a participação dos trabalhadores, optou por 

essa estratégia específica para o campo, ignorando um qualificado acúmulo dessas 

experiências na Educação do Campo?  

Certamente, as respostas a estas e tantas outras questões que surgirão no desenlace do 

presente trabalho não estão no campo da educação, pois a educação, na perspectiva aqui 

adotada e escolhida, caracteriza-se como mediação dos processos sociais mais amplos, onde 

reinam a economia e a política. Economia no sentido de como se produz objetivamente a 

sociedade, e a política no sentido de como se distribuem e se incorporam na sociedade, 

                                                 
3 Residência Agrária é uma ação específica do Pronera, e envolve a formação profissional de assentados, 

estudantes e técnicos que trabalham nos assentamentos, em nível de Especialização, num modelo que envolve 
vivência, trabalho e pesquisa diretamente nos assentamentos rurais.O tema será tratado de forma mais 
qualificada no III Capítulo da presente tese. 
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inclusive na forma de poder, os resultados da produção objetiva. Portanto, é aí que se 

encontram, na medida mesmo da disponibilidade de respostas que o tempo histórico pode 

oferecer. 

Estas questões demandarão deste trabalho uma análise que considere os complexos 

componentes envolvidos em tal estratégia no atual estágio da luta de classes, em cujo 

contexto a questão do modo de produzir o campo (nas suas múltiplas determinações) adquiriu 

centralidade, por razões a serem investigadas. 

O PRONERA tem sido, nesse período analisado, um ancoradouro das aspirações e dos 

projetos formativos dos camponeses, desde as suas organizações. Ocorre que o próprio 

PRONERA tem sofrido, neste mesmo período, fortes pressões de todos os tipos – 

questionamentos da ordem jurídica, orçamentária - do próprio Estado, onde se encontra 

instituído, aliado a um crescente alijamento geral das políticas (agrária, agrícola, educacional, 

ambiental) instituídas para o campo, especialmente para a população assentada da Reforma 

Agrária. 

A ancoragem deste trabalho não está, portanto, no idealismo, e os esforços nele 

inscritos não se prestam ao mero exercício da crítica.  Os debates, os estudos e as reflexões 

que o MST tem elaborado e apresentado como projeto junto às instituições de ensino e ao 

próprio governo, o que o próprio Movimento tem realizado, concretamente, nas suas escolas 

de formação e nos cursos que protagoniza no âmbito dos Institutos Federais e das 

Universidades e, mais importante, nas questões fundamentais do Projeto que estão sendo 

objeto de estudo e reflexão na intersecção entre educação e produção nos assentamentos de 

Reforma Agrária, sob orientação do MST, é a referencia material que oferece as ferramentas 

para trabalhar. 

Ocorre que se avançou significativamente na elaboração teórica do Projeto de 

Educação do Campo, mas as instituições criadas pelo Estado – sejam as escolas de educação 

básica, os Institutos Federais e as Universidades, estão cada vez mais vulneráveis à ação do 

capital, seja por meio de intervenção direta, por meio de cartilhas, concursos e prêmios para 

professores e alunos, seja pela via indireta, com materiais didático –pedagógicos adquiridos 

pelo Ministério da Educação, Estados e Municípios diretamente das instituições privadas 

criadas para este fim, pelas empresas e suas organizações de classe, que atualmente incidem 

diretamente sobre o conteúdo, metodologia e gestão escolar, especialmente no interior do 

País. 
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Basta citar parte do discurso de Xico Graziano4, um dos intelectuais da burguesia 

brasileira, na ExpoLondrina - Paraná, em abril de 2014, referindo-se aos seis desafios para a 

expansão dos negócios da agricultura, que revela a preocupação da classe dominante e seus 

intelectuais com os novos tempos e seus desafios. 

 

6) Imagem na sociedade. Entre tantos desafios, este rouba o brilho do campo e 
rebaixa a autoestima do agricultor. Influenciada pela imagem trazida do passado 
escravocrata e latifundiário, a sociedade brasileira pouco valoriza seus agricultores. 
Na Europa, ao contrário, eles representam o esteio antepassado; nos EUA, 
orgulhosamente, são tratados como pioneiros. Aqui, viraram ruralistas. Quase um 
palavrão. Como vencer esse terrível desafio? A bola, nesse caso, quica nos pés do 
agricultor. Acertar a linguagem, fugir dos discursos antigos, renovar as lideranças, 
melhorar sua representação política, isso é essencial. Ter novas atitudes, promover 
os jovens, conectar-se com a sociedade, tudo fundamental (GRAZIANO, 2014). 

 

A manifestação de Graziano não se revela isolada de um forte movimento de reação 

da classe dominante à (até então) ‘pífia’ ação do Estado em implementar os desígnios do 

capital na forma de políticas públicas, denominado Movimento Todos pela Educação.  Eles 

foram à luta. Investiram em propagando midiática; investem nas escolas de educação básica, 

por meio de alguns Programas, como o Agrinho (SENAR/PR), entre outros tantos, que serão 

tratados com a devida importância no decorrer deste trabalho, muitos deles utilizando-se de 

toda a nomenclatura Educação do Campo; além de, a partir de 2011, atuarem diretamente na 

formação profissional dos trabalhadores urbanos e rurais, financiados diretamente pelo 

Ministério da Educação, por meio do PRONATEC, em um arranjo institucional inimaginável 

para quem está acostumado a lidar com a burocracia do Estado brasileiro, uma vez que as 

instituições financiadas já o são, por força de lei, para executarem as mesmas funções. 

As organizações da classe trabalhadora do campo e as forças progressistas das 

instituições, em descenso organizativo e capacidade de intervenção também neste campo, 

assistem perplexas a este avanço, assim como a ousadia que demonstra o governo quando se 

trata dos arranjos para o capital. De acordo com Harvey, 

 

dentro desse mar de luta, geralmente há locais calmos suficientes onde o capital 
pode dominar com relativa facilidade e assegurar que a oferta de força de trabalho 
seja adequada a seus fins. Acho justo dizer que , desde 1980, a combinação de 
repressões políticas (incluindo o colapso dos regimes comunistas), alterações 
tecnológicas, elevada capacidade de mobilidade dos capitais e enorme onda de 
acumulação primitiva nas (e migração de) zonas anteriormente periféricas têm 
resolvido efetivamente o problema de provisão de trabalho para o capital. Embora 

                                                 
4 Xico Graziano é agrônomo, foi secretário de Agricultura e secretário do Meio Ambiente do Estado de São 

Paulo, ex-Presidente do INCRA e atual Secretário-Executivo do Instituto Fernando Henrique Cardoso.  Fonte: 
Jornal o Estado de São Paulo,15 de abril de 2014. http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,desafios-do-
campo,1153927,0.htm 
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restrições locais existam aqui e ali, a disponibilidade de reservas de trabalho maciças 
(...) em todo o mundo, é inegável, e pesa sobre os níveis da luta de classes, com uma 
vantagem poderosa para o capital (HARVEY, 2011, p. 59). 

 

Da parte dos trabalhadores, trata-se de se armar para disputar o ideário da formação 

profissional, em todas as áreas e em todos os campos, nas instituições públicas formadoras. 

Postula-se, nesta tese, que o esforço fundamental a ser feito é o de superação de uma histórica 

cisão entre a formação profissional do campo e a formação profissional para o campo, a 

exemplo do acúmulo existente em relação ao conceito de Educação do Campo. Este esforço 

permeará todo o presente trabalho e deverá produzir, ao final, o que sejam os elementos para 

disputar um Projeto de Formação Profissional do Campo, na inçada seara das políticas 

públicas, que não esteja circunscrito a um ou outro nível de ensino, mas que atravesse todo o 

Projeto de Educação do Campo, desde a Educação Infantil até a Pós-graduação. 

Deste esforço fará parte a análise do que se produziu, dentro do Governo, no período 

aqui analisado e que  dialoga com a estratégia dos trabalhadores, no campo educacional, 

produzido pelos camponeses, na luta pelo direito à educação, que lhes interessa como classe.

 Pois, conforme Marx, 

 

Na medida em que o trabalho se desenvolve socialmente e se torna, desse modo, 
fonte de riqueza e cultura, desenvolvem-se a pobreza e o abandono do lado do 
trabalhador, a riqueza e a cultura do lado do não trabalhador.  
Essa é a lei de toda a história até o presente. [...] dever-se-ia demonstrar com 
precisão de que modo, na atual sociedade capitalista, são finalmente criadas as 
condições materiais etc. que habilitam e obrigam os trabalhadores a romper essa 
maldição histórica (MARX, 2012, p. 25) 

 

Postula este trabalho que os camponeses, no Brasil, estão dotados de certa capacidade 

organizativa, material e intelectual, para realizar este intento, a partir dos conceitos e 

categorias envolvidas no estudo. Importa compreender as condições em que se encontram, 

seus limites e potencialidades para se impor com força política na construção de uma nova 

hegemonia.  

 

 

Metodologia e Procedimentos  

 

 

O percurso da análise aqui realizada se apoiou fundamentalmente nas observações, nas 

vivências e na experiência rica e contraditória  do período em que estive à frente da 
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Coordenação do Pronera (2007-2014), na discussão e acompanhamento da execução tanto dos 

projetos na Região específica da Pesquisa quanto em outras regiões. 

Para além deste período temporal, minha experiência de militante da Educação do 

Campo é parte  da sua própria constituição, seja como organização, articulação política e 

mesmo como concepção e projeto educativo.  

A experiência de trabalho na FUNDEP e de militância no setor de educação e na 

direção do MST/RS, na década de 1990, contribuindo com a organização de escolas nos 

acampamentos e assentamentos ao mesmo tempo em que se elaborava a proposta educacional 

do Movimento, numa conjuntura adversa às lutas do campo, constituiu-se numa grande escola 

de vida e de formação profissional alicerçada em princípios sólidos e realizada com os 

sacrifícios pessoais que aquela geração teve de assumir.  

Considero tal condição, aliada à experiência de trabalho por cerca de 10 anos na 

Câmara dos Deputados e no Núcleo Agrário da Bancada do PT e diretamente junto ao 

Deputado Federal Adão Pretto, um camponês militante histórico das lutas dos camponeses, 

uma determinação fundamental para esta verdadeira paixão pelo tema em questão, na presente 

Tese: a relação entre educação e políticas públicas. Na relação inexorável entre a educação 

dos camponeses e a questão agrária, em cada tempo histórico. 

No caso da Pesquisa na Região, os oito anos de Pronera, em função das atribuições 

inerentes à função,  foram muitas viagens ao Paraná, muitas rodas de conversa e chimarrão  

com dirigentes do MST da região e do estado, coordenadores/as de projetos e dirigentes do 

setor de educação dos setores de educação e produção do MST, professores do Instituto 

Federal do Paraná – IFPR, professores e direção da Universidade federal Fronteira Sul – 

UFFS, assentados/as e servidores/as do Incra.  

Aportaram contribuições à pesquisa,  os depoimentos e informações verbais de 

pessoas envolvidas direta e indiretamente no processo, colhidas em diferentes circunstâncias, 

em especial na realização da segunda fase da Pesquisa Nacional sobre o Pronera, realizada em 

2013-2014. 

Além disso, houve um encontro específico com os estudantes do Curso de 

Especialização em Leite Agroecológico que foram formados em cursos técnicos e tecnólogos 

em Agroecologia e Gestão de Cooperativas e trabalham na Região do Cantuquiriguaçu, 

Paraná.  

Constituiu-se, portanto, de uma pesquisa participante, em que estive envolvida 

diretamente com o objeto estudado, o que de certa maneira aprofundou minha curiosidade e 
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minha atenção ao processo que ali se desenvolvia como compromisso de registrar e pensar 

sobre o mesmo, como um legado para as gerações futuras de pesquisadores. 
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1 O CONTEXTO DA QUESTÃO AGRÁRIA NA PRIMEIRA DÉCADA DO SÉCULO 

XXI, NO BRASIL 

 

 

O presente Capítulo aborda o movimento histórico das lutas de classe no campo 

brasileiro, na primeira década e meia do século XXI, no Brasil. 

Analisa a consolidação de um projeto de desenvolvimento ancorado no modelo 

agroexportador; os movimentos da classe dominante para bloquear um movimento histórico 

por mudanças estruturantes na base do projeto; o papel definitivo do Estado no processo de 

acomodar interesses visando sustentar um pacto entre a classe dominante e a classe 

trabalhadora; as lutas dos camponeses e suas organizações na estratégia de explorar as 

contradições do projeto, como fração de classe, agindo no interesse da classe trabalhadora que 

projeta futuro. 

 

 

1.1 Uma breve introdução para os governos Lula I E II E Dilma I 

 

 

Na literatura sobre a formação histórica brasileira e os problemas do 

subdesenvolvimento, as teses fundamentais, conhecidas como cepalinas5, circundavam em 

torno da oposição entre um Brasil moderno e um Brasil atrasado, normalmente associando ao 

atraso, o latifúndio e os setores tradicionais da sociedade, que poderia ser revertido, se 

atendido um conjunto de condições6, de forma a elevar o País a um modelo de 

desenvolvimento que beneficiasse a todos, igualmente, com seus frutos.  

Em um pequeno livro publicado em 20027, Celso Furtado afirmava a contradição do 

modelo brasileiro, entre o formidável potencial de recursos e o baixo nível de 

desenvolvimento, responsável pelo fato de, então, conviver-se com uma realidade em que 

                                                 
5 Elaboradas por economistas no âmbito da Comissão Econômica para a América Latina. 
 
6 Tais como: (1) o fortalecimento de centros endógenos de decisão, ordenando o processo acumulativo em 

função de prioridades estabelecidas por nós mesmos; (2) uma crescente homogeneização da sociedade, capaz 
de abrir espaço para a realização do potencial da cultura brasileira (Furtado, 2002); e (3) que a própria ideia de 
formação se fizesse “vontade coletiva” e projeto político capaz de acumular forças para transformar a agenda 
das prioridades nacionais em dimensão política do cálculo econômico. 

 
7 FURTADO C. Em Busca de um Novo Modelo - Reflexões sobre a Crise Contemporânea. 2ª ed. São Paulo: 

Paz e Terra,2002. 
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cerca de 53 milhões de pessoas eram pobres (34 % da população). Destes, 22 milhões eram 

indigentes e 14% da população não tinha condições de comprar alimentos que lhes garantisse 

o consumo calórico vital; e, segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD) 8, entre os 94 países mais pobres estudados, apenas a África do Sul e Malawi tinham 

maior concentração de renda do que o Brasil. 

Florestan Fernandes (apud CARDOSO, 1997) atribui a situação brasileira à lógica 

própria do capitalismo, uma vez que há os mecanismos de exploração que incidem de fora 

para dentro, mas há, segundo ele, um papel exercido pelas burguesias locais no sentido da 

dependência. Pois são elas que se articulam com a burguesia internacional e ambas incidem 

sobre o trabalho e a massa da população. 

Francisco de Oliveira se coloca em perspectiva crítica às teses cepalinas, postulando 

pela tese de que, 

 

No plano teórico, o conceito de subdesenvolvimento como uma formação histórico-
econômica singular, constituída polarmente em torno da oposição formal de um 
setor ‘atrasado’ e um setor “moderno”, não se sustenta como singularidade: esse tipo 
de dualidade é encontrável não apenas em quase todos os sistemas, como em quase 
todos os períodos. Por outro lado, a oposição na maioria dos casos é tão-somente 
formal: de fato, o processo real mostra uma simbiose e uma organicidade, uma 
unidade de contrários, em que o chamado ‘moderno” cresce e se alimenta da 
existência do ‘atrasado”, se se quer manter a terminologia. (...) subdesenvolvimento 
é precisamente uma “produção” da expansão do capitalismo.(...) o 
“subdesenvolvimento” é uma formação capitalista e não simplesmente histórica 
(OLIVEIRA, 2013, p. 32-33, grifo nosso). 

 

Esse autor, ainda que na recusa de “negar o imenso aporte de conhecimentos bebido 

diretamente ou inspirado no ‘modelo Cepal’”, elabora sua crítica ao caráter reformista das 

propostas de superação do modelo, vez que  

 

Ao enfatizar o aspecto da dependência – a conhecida relação centro-periferia – os 
teóricos do ‘modo de produção subdesenvolvido” quase deixaram de tratar os 
aspectos internos das estruturas de dominação que conformam as estruturas de 
acumulação próprias de países como o Brasil: toda a questão do desenvolvimento 
foi vista pelo ângulo das relações externas (...) passando despercebido o fato de que, 
antes de oposição entre nações, o desenvolvimento ou crescimento é um problema 
que diz respeito à oposição entre classes sociais internas (OLIVEIRA, 2013, p.33). 

 

O que importa, para o presente capítulo, é a compreensão do papel desempenhado pelo 

Estado brasileiro na consolidação do projeto capitalista no campo, nas primeiras décadas do 

século XXI, no âmbito de um governo do Partido dos Trabalhadores, não sem a resistência 

                                                 
8 Citado em Furtado (2002). Não há, na obra, referência a Documento específico. 
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das lutas camponesas, com um Programa no qual se insere, de maneira inédita e definitiva, o 

debate em torno de projetos da educação profissional do campo.  

Curioso é que o próprio debate acerca da necessidade de superar esta herança histórica 

da miséria, do atraso, associada ao subdesenvolvimento, como afirma Oliveira (2013), é que 

sintetiza uma causa que movimentou um conjunto importante de trabalhadores organizados 

nos mais diversos movimentos, organizações sociais, sindicais, comunidades eclesiais de base 

das igrejas, intelectuais de distintas áreas e tantos outros sujeitos a criar, nos primeiros anos 

após a redemocratização do País, no início da década de 1980, o Partido dos Trabalhadores - 

PT9. “Na década de 1980, o PT teve forte atuação na defesa da universalização dos serviços 

públicos, da participação popular na formulação das políticas públicas e assegurava a ligação, 

com a mediação do partido, de diferentes entidades populares” (FONTES, 2010, p. 232). 

O projeto histórico ao qual o PT se associa manifesta-se pelo compromisso com um 

programa de transformações do modelo historicamente vigente10, a partir do estímulo à 

geração de um mercado interno de massas, eixo em torno do qual se estruturaria um modelo 

econômico edificado sobre alguns pilares, como a Reforma Agrária e a Reforma Urbana que, 

por seu turno, assegurariam as condições para um novo projeto de desenvolvimento com base 

nos princípios de justiça social11.  

Embora no PT houvesse, internamente, divergências em relação às formas e aos 

métodos, representadas pelas suas diversas tendências, advindas das teses acerca da 

“transformação social”, havia relativa unidade em torno do Projeto, assim como havia relativa 

unidade12 referente à estratégia de chegar ao poder, pela via eleitoral. 

Neste sentido, desde sua fundação, o PT disputou eleições em todos os níveis, desde as 

Câmaras Municipais de Vereadores até a Presidência da República quando, em 1989, se 

sucede um fenômeno histórico: o operário Luis Inácio Lula da Silva, o Lula,  pertencente a 

                                                 
9 Fundado em 10 de fevereiro de 1982. 
 
10 A história econômica brasileira do período militar revelou um processo concreto de articulação do grande 

capital agroindustrial, do sistema de crédito público à agricultura e à agroindústria e da propriedade fundiária, 
para estruturar uma estratégia econômica e política de modernização conservadora da agricultura. Esse 
processo, do ponto de vista da acumulação de capital, tem o caráter de um pacto da economia política, em sua 
acepção clássica, e é fundamentado na organização dos interesses hegemônicos de classes sociais no interior 
do aparelho do Estado.(DELGADO,2012,p.91) 

 
11  Resoluções de Encontros e Congressos & Programas de Governo - Partido dos Trabalhadores 

(www.pt.org.br) / Fundação Perseu Abramo . Disponível em: www.fpabramo.org.br. Acesso em 28 setembro 
2015 

 
12 Na primeira década de existência do Partido, havia tendências mais radicais a disputar internamente outras 

estratégias, mas pouco a pouco foram se desintegrando. Desintegrar significa que algumas forma expulsas, 
outras se desligaram e outras se fundiram.  
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uma família nordestina de camponeses que, assim como milhões de famílias, migrou para São 

Paulo no período de industrialização do País13, dirigente sindical dos metalúrgicos da Região 

do ABC Paulista, o representante mais importante de uma geração de líderes formados no 

intenso processo de organização e formação política dos trabalhadores do campo e da cidade, 

no período, chegou ao segundo turno das eleições presidenciais. 

Disputando com Fernando Collor de Mello, um legítimo representante das oligarquias 

nordestinas (as mesmas que fizeram expulsar Lula e sua família), mas impulsionado por um 

portentoso apoio midiático, sustentado no discurso de fim das mordomias no serviço público 

(na verdade, anunciando as teses neoliberais do Estado mínimo), provocou forte reação das 

elites, pondo em risco privilégios e ganhos do capital, por séculos de poder. Ameaças de 

grupos de empresários de abandonar o País, associadas à ofensiva publicidade com o fim de 

semear insegurança na população em relação ao futuro, normalmente fundadas na ameaça do 

comunismo, da expropriação de propriedades e, por fim, com a definitiva manipulação de 

mídias, impuseram a derrota à perspectiva de o Brasil ser governado por um trabalhador. 

Assim, a possibilidade de um novo Projeto é adiada. 

O breve governo de Collor de Mello, impedido de governar por um processo de 

denúncias de corrupção14 e o que se sucede imediatamente à sua renúncia, para “escapar” do 

impeachment, vai dizer muito da atual situação política do País. 

Vivia-se, no âmbito internacional, a crise dos regimes socialistas cujo símbolo maior 

foi a queda do Muro de Berlim e a ascensão do neoliberalismo, com base nas Diretrizes do 

Consenso de Washington15. 

Este novo contexto é  que moveu as eleições presidenciais de 1994. Uma vez mais 

concorrendo às eleições, Lula é derrotado por um novo pacto das elites que se reorganizaram 

em torno de um sociólogo, Fernando Henrique Cardoso. Comumente chamado FHC (PSDB) 

                                                 
13 Dados da FAO13 indicam que entre 1965 e 1975 uma população inteira da Argentina, 40 milhões de pessoas 

migraram do campo para as grandes cidades.  
 
14 Na verdade, Collor de Mello não se constituía em um governante da confiança das elites. Teve o seu apoio em 

face do risco da eleição de Lula. Assim que assume o Governo e passa a adotar medidas  que poderiam colocar 
em risco o pacto com as elites, as próprias, por meio de seus representantes no Congresso e na mídia, passam a 
articular sua queda. 

 
15 Termo criado na década de 1990 para sintetizar, com base nas teorias do americano John Williamson, um 

conjunto de recomendações de políticas econômicas que, tornado política oficial do FMI, passou a ser 
implementado nos países que estabeleceram acordos com o Fundo. As políticas se sustentam sobre dez regras 
básicas,como: disciplina fiscal, redução dos gastos públicos, reforma tributária, juros de mercado, câmbio de 
mercado, abertura comercial, eliminação das restrições ao investimento estrangeiro direto, privatização das 
empresas estatais, desregulamentação das leis trabalhistas e redução de direitos sociais. 
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do PSDB, cuja plataforma eleitoral contemplava aquelas Diretrizes do Consenso de 

Washington. 

Nomeado Ministro da Fazenda no Governo do Presidente Itamar Franco,  FHC opera 

mudanças profundas na economia, já orientado pela cartilha neoliberal, como restaram 

popularmente conhecidas as teses do Consenso.  

No curto prazo, FHC venceu um período histórico de inflação alta, o que assegurou 

certa estabilidade nos salários e preços, o que contribui definitivamente para sua vitória, tanto 

em 1994 quanto em 1998. Foi reeleito graças às poderosas articulações no Congresso 

Nacional para alterar a Constituição e instituir o mecanismo da reeleição, estatuto não 

permitido pela Constituição Federal de 1988. 

O período de 1998 a 2001 se constituiu em um intenso período de desnacionalização 

da economia e liberdade total ao mercado, que somente não se levou a cabo em todos os 

setores devido a uma forte mobilização popular e reação das organizações da classe 

trabalhadora, em conjunto com suas representações partidárias no Congresso Nacional, entre 

elas o PT. 

No tocante ao campo, foi o período histórico de afirmação da luta pela Reforma 

Agrária, protagonizado especialmente pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 

(MST), uma organização de camponeses nascida da retomada da luta pela terra (interrompida 

violentamente pelo regime militar dos anos 1960-1970) que logrou organizar milhões de 

famílias sem terra por todo o Brasil e manter o tema da Reforma Agrária mobilizado na pauta 

política do País, por meio de ocupações de latifúndios, com o fim de pressionar o Governo a 

promover a Reforma Agrária.  

Não tardaria a reação, e ela veio por meio do braço armado do Estado, associado 

historicamente aos interesses do latifúndio e do grande capital na agricultura, que já dava 

mostras do seu poder. Dois casos tornaram-se emblemáticos, no período. Um deles ocorreu no 

estado de Rondônia, no mês de agosto de 1995, quando uma ocupação de terras no Município 

de Corumbiara provocou ofensiva que resultou no assassinato de trabalhadores, conhecida por 

Massacre de Corumbiara. Em abril do mesmo ano, no estado do Pará, uma Marcha 

organizada pelo MST na Região Sul/Sudeste foi interrompida, no Município de Eldorado dos 

Carajás, pelas forças da polícia do governador do Estado, politicamente alinhado ao Governo 

Federal, que resultou no assassinato de 19 trabalhadores e centenas de feridos, conhecido 

nacional e internacionalmente como o Massacre de Eldorado dos Carajás.  

Estes dois fenômenos históricos, aliados a uma forte crise econômica que marcou o 

segundo mandato de FHC (1999-2002), aprofundando a estagnação econômica no País, 
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produziram significativa mobilização das organizações sociais e políticas e colocaram a 

Reforma Agrária e seu protagonista, o MST, no centro da agenda política do País, com forte 

apoio da sociedade. Prova disso é que uma Marcha Nacional, organizada pelo Movimento, em 

1997, quando militantes percorreram o País, oriundos de todos os quadrantes onde havia luta 

organizada, quando de sua chegada em Brasília no dia 17 de abril, reuniram-se mais de cem 

mil pessoas. 

Tais acontecimentos mobilizaram a opinião pública internacional. Ao Governo FHC 

restou, premido pela pressão interna e externa, a criação do Ministério Extraordinário da 

Política Fundiária (MEPF), posteriormente, no Governo Lula, renomeado para Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (MDA), ao qual ficou subordinado o Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (INCRA), o que demonstrava, em alguma medida, a reação 

do Governo, resultando em mudanças no ambiente político da Questão Agrária e em um novo 

tratamento ao MST. 

Para Sampaio Junior (s/d), o surgimento de uma diversidade de movimentos de 

trabalhadores rurais pobres e a criação do Ministério do Desenvolvimento Agrário foram 

produtos históricos dessas contradições - representam respostas opostas para as tensões e 

conflitos no campo.  

Por essas múltiplas determinações, caracterizou-se, então, como um período de 

avanços significativos no assentamento de famílias de trabalhadores rurais, comparado com a 

época anterior, mas ainda menor que no período do Governo Lula (2003-2010), como 

demonstra o gráfico abaixo:  

 

Gráfico 1- Evolução do número de famílias assentadas – Brasil 

 
Fonte: SIPRA/INCRA (2012) 
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Estava claro que a Reforma Agrária proposta pelo MST e por outras organizações não 

seria a mesma do Governo FHC e do MEPF. Esta era pensada sem qualquer relação com a 

transformação da estrutura fundiária brasileira, na estratégia de alívio da pobreza rural e, não 

por acaso, estava vinculada ao Programa Comunidade Solidária16. 

Como observa Mattei,  

 

ações de políticas públicas com o objetivo apenas de promover um simples 
reordenamento da estrutura fundiária restringem o caráter democrático da reforma 
agrária, condicionando-a a um simples instrumento de reorganização da base 
territorial agrária para acomodar possíveis tensões sociais oriundas dos setores que 
se encontram em conflito pela posse da terra. Neste caso, essas políticas perdem seu 
potencial transformador da estrutura agrária de um determinado país e se tornam 
meros mecanismos de apaziguamento social, uma vez que o processo de 
concentração da terra permanece intacto (MATTEI, 2012, p. 308). 

 

Evidentemente, as iniciativas governamentais nessa área estariam subordinadas ao 

modelo econômico assumido e levado a cabo nos anos de implementação do projeto 

neoliberal, tendo à frente o Presidente FHC e seu governo. 

O MEPF teve a missão de implementar a política ditada pelos organismos 

internacionais responsáveis pela elaboração e controle dos programas alinhados, tal como o 

Banco Mundial. Nesta perspectiva, anuncia-se a Reforma Agrária de Mercado, cujo 

significado e sinalização política seria nada mais que a abertura do mercado de terras à 

especulação comandada pelos grandes proprietários e suas empresas. Assim, aos camponeses 

que demandassem terra seria assegurado um crédito bancário e a buscariam no mercado. Este 

Programa ficou conhecido como Cédula da Terra, posteriormente denominado Crédito 

Fundiário
17
, vigente até os dias atuais. 

Tal programa, na estratégia da governabilidade do Governo FHC sobre a Questão 

Agrária, visava o isolamento dos movimentos e organizações sociais e sindicais e dos 

camponeses sem terra, cooptando parte para a gestão da nova política, o que recolocaria o 

governo alinhado às forças dos grandes proprietários, em posição novamente favorável, na 

correlação de forças. 

 

Para combater as lutas por terra, os defensores do agronegócio criaram uma política 
de “reforma agrária de mercado”. Essa iniciativa fez parte de uma tentativa de 
despolitizar a luta popular, jogando-a no âmbito do mercado, em que impera o poder 
do agronegócio e do latifúndio. [...] A mercantilização da reforma agrária visa a 

                                                 
16 Programa de combate à pobreza do Governo FHC, comandado então pela socióloga Ruth Cardoso. 
 
17 Mais informações sobre o Programa estão no verbete Crédito Fundiário, no Dicionário da Educação do 

Campo (2012).p.164-170. 
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controlar o território disponível à agropecuária e limitar as formas de acesso à terra. 
Na lógica do grande capital, o que realmente interessa é que a forma de acesso à 
terra seja por meio das relações de mercado, ou seja, de compra e venda. A terra, na 
óptica do agronegócio, deve estar disponível para servir a seu interesse de 
maximizar o lucro (FERNANDES, 2010, p.187-188). 

 

Parte dos movimentos de luta pela Reforma Agrária, especialmente o MST, 

rechaçaram prontamente o Programa, denunciando-o em todos os fóruns nacionais e 

internacionais, uma vez que tal política, por orientação direta do Banco Mundial, já vinha 

sendo implementada em outros países da África, Ásia e América Latina e avaliado pelos 

especialistas como incompatível com as necessidades e interesses dos camponeses. 

De fato, 

 

Durante a gestão de McNamara no Banco Mundial (1968- 1981), foi constituída 
uma política de base estadunidense, rapidamente convertida em política 
internacional voltada para a pobreza, em especial a partir dos anos 1970. Tal 
política, aliás, direcionou-se em primeiro lugar à pobreza rural e impulsionou 
projetos de aumento do crescimento da produtividade rural, através de 
financiamentos destinados à camada superior dos pequenos agricultores. Como se 
pode imaginar, derivou da afinidade íntima do Banco Mundial com a Revolução 
Verde, cujo nome demonstra o intuito de barrar qualquer revolução vermelha, e que 
impulsionou a extensão em diversos pontos do planeta de uma agricultura 
capitalizada, fortemente mecanizada e dependente de pesticidas, promovendo um 
salto na escala de concentração de terras e, por extensão, nas expropriações 
primárias. A atuação internacional “contra a pobreza” destinava-se a, em curto 
prazo, incentivar as expropriações agrárias de posseiros, parceiros, meeiros e 
arrendatários (FONTES, 2010, p. 53). 

 

Por outra parte, os movimentos e organizações dos camponeses, de qualquer forma, já 

comemoravam as conquistas das lutas que geraram assentamentos, pelas vias da 

desapropriação ou aquisição de terras pelo INCRA, ainda que fosse somente pelo aumento do 

número de famílias assentadas. Porque essa condição os colocaria na condição de disputar a 

própria política de Reforma Agrária, assim outras políticas componentes do seu projeto, no 

período seguinte. Tratava-se, portanto, de acumular forças. 

E o período seguinte foi a derrota, pela via eleitoral, da representação política do 

projeto neoliberal (mas não no seu conjunto, como Projeto, como veremos mais adiante), com 

a eleição de Luis Inácio Lula da Silva, o Lula, em 2002. Eleição assegurada, porém, não sem 

antes submeter parte do projeto histórico do PT às pressões do capital, significativamente 

empoderadas por oito anos de governo neoliberal e porque “o avanço do neoliberalismo 

também teve forte impacto nas posições políticas do PT. De fato ele amoldou a coligação de 

forças políticas de esquerda e direita articuladas pelo PT para eleger Luiz Inácio Lula da Silva 

à Presidência, em 2002” (FERNANDES, 2010, p. 187). 
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O envergamento do projeto histórico da classe trabalhadora, representada por Lula18, 

às demandas do capital veio ainda durante a campanha eleitoral, no que se denominou Carta 

ao Povo Brasileiro
19, na qual o candidato Lula comprometia-se com a estabilidade 

institucional para a continuidade dos negócios capitalistas. 

 

O PT e seus parceiros têm plena consciência de que a superação do atual modelo, 
reclamada enfaticamente pela sociedade, não se fará num passe de mágica, de um 
dia para o outro. Não há milagres na vida de um povo e de um país. Será necessária 
uma lúcida e criteriosa transição entre o que temos hoje e aquilo que a sociedade 
reivindica. O que se desfez ou se deixou de fazer em oito anos não será compensado 
em oito dias. O novo modelo não poderá ser produto de decisões unilaterais do 
governo, tal como ocorre hoje, nem será implementado por decreto, de modo 
voluntarista. Será fruto de uma ampla negociação nacional, que deve conduzir a uma 
autêntica aliança pelo país, a um novo contrato social, capaz de assegurar o 
crescimento com estabilidade. Premissa dessa transição será naturalmente o respeito 
aos contratos e obrigações do país (CARTA AO POVO BRASILEIRO, 2002, p. 2. 
Grifo nosso). 

 

Em todos os setores, inclusive no tema agrário e agrícola. 

 

O caminho para superar a fragilidade das finanças públicas é aumentar e melhorar a 
qualidade das exportações e promover uma substituição competitiva de importações 
no curto prazo. Aqui ganha toda a sua dimensão de uma política dirigida a valorizar 
o agronegócio e a agricultura familiar. A reforma tributária, a política alfandegária, 
os investimentos em infra-estrutura e as fontes de financiamento públicas devem ser 
canalizadas com absoluta prioridade para gerar divisas (CARTA AO POVO 
BRASILEIRO, 2002, p. 3, grifo nosso). 

 

Estes fenômenos e sua compreensão serão fundamentais para entender o contexto da 

eleição de Lula em 2002, e ademais para compreender as suas condições de governabilidade, 

com grande impacto sobre as expectativas dos camponeses, suas organizações e dos próprios 

estudiosos do tema, nos governos Lula I e II (2003-2010) e no Governo Dilma I (2011-2014), 

no tocante à ação do Estado e à Questão Agrária. 

 

 

 

 

                                                 
18 Programa de Governo 2002-Coligaçào Lula Presidente “Por um novo Brasil”. Disponível em 

www2.fpa.org.br.Acesso em 06/Ago/2015. 
 
19 Publicada em junho de 2002, tinha como objetivo neutralizar a campanha do grande capital contra a 

candidatura do PT e seus efeitos sobre a classe média, onde se concentravam os principais formadores de 
opinião favoráveis à candidatura Lula. Pode ser encontrada em www.fpabramo.org.br. Acesso em 
06/Ago/2015. 
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1.2 Os acontecimentos e as decisões políticas dos Governos Lula e Dilma no tema da 

Reforma Agrária 

 

 

Há um razoável consenso entre os teóricos críticos da Questão Agrária brasileira de 

que o atual modelo agrícola brasileiro resolveu os entraves para a acumulação capitalista, 

prescindindo da Reforma Agrária20. Afirmam que a agricultura brasileira completou, entre 

1965 e 1981, um ciclo de modernização técnica e crescimento, sem mudança na estrutura 

agrária (DELGADO, 2012; STEDILE, 2005). O agronegócio é um fenômeno imposto pelo 

processo de globalização a nosso País, na reconfiguração internacional do capital, e a opção 

dos Governos Lula e Dilma não estabeleceram as condições de enfrentamento. Ao contrário, 

adotaram as medidas compensatórias visando a mitigação dos seus efeitos, ou mais, 

organizando as formas de inserção subordinada dos camponeses à política oficial. 

A política adotada para enfrentar os problemas de excesso de concentração, naqueles 

casos em que impedem o pleno desenvolvimento das forças produtivas, por um lado, e os 

focos de pobreza rural e desigualdades regionais, por outro e por consequência do primeiro, 

deveria ser resolvido com distribuição de terras de maneira criteriosa, assim como criteriosa 

deveria ser a seleção dos beneficiários. Bolsa Família como medida de compensação social, e 

crédito bancário como forma de inserção dos camponeses no mercado.  

Estas políticas se constituíram em diretrizes principais a orientar a política agrária nos 

Governos Lula I e II e Dilma I. Comprova tal afirmação a manutenção do Programa Crédito 

Fundiário e a determinação de inserção dos camponeses sem terra e assentados no Cadastro 

Único (CadÚnico) das famílias beneficiárias pelos programas de transferência de renda, como 

o Bolsa Família. 

Os primeiros anos do Governo Lula I revelam importante incremento do número de 

famílias assentadas, em grande parte devido à intensa mobilização dos camponeses sem terra 

                                                 
20 De acordo com Faleiros, Nakatani  e Vargas (2012,p.214),   o Brasil talvez seja o único “grande” país que 

vivenciou um profundo e complexo processo de crescimento e desenvolvimento econômico sem promover 
substanciais mudanças na questão da propriedade fundiária. Desde a colonização portuguesa, passando pela 
Lei  de Terras de 1850 e por todo o processo de industrialização vivenciado no século XX  e  ainda em curso, a 
questão. agrária permaneceu quase que inalterada, a despeito de avanços decorrentes das crescentes 
contradições sociais e econômicas  e  da correlata violência  verificadas  no campo. A Europa Ocidental e 
países como os Estados Unidos (Homestead.Act. de. 1862), China (o Grande Salto para Frente, de1959) e 
URSS (a partir da Revolução de1917) em algum momento, e de diferentes formas, promoveram o maciço 
acesso da população à terra, e mesmo vizinhos latino�americanos,como a Argentina, forjaram sociedades mais 
abertas no que se refere à propriedade da terra.(vide as políticas de colonização do território implementadas no 
século XIX) do que a brasileira.  
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no início do Governo Lula21 com o objetivo de pressionar  por avanços e, ao mesmo tempo, 

disputar o projeto no campo político. O próprio II PNRA reconhece essa mobilização, ao 

afirmar que “as cerca de 200 mil famílias acampadas e mobilizadas, testemunhando a 

gravidade da situação do campo, onde se somam o desemprego e a dificuldade de acesso à 

terra, compõem um grupo considerado demanda emergencial da Reforma Agrária e que é 

prioridade do II PNRA” (BRASIL, 2005c, p. 17).  

O processo de elaboração até o lançamento do II PNRA não escapou às disputas 

internas ao Governo acerca da concepção de Reforma Agrária que inauguraria o Governo 

Lula. Coordenado pelo Incra, o processo é desencadeado ainda no início de 2003, com o 

convite a Plínio de Arruda Sampaio, para que montasse a equipe e entregasse o mais rápido 

possível, o referido Plano. 

Plínio de Arruda Sampaio convocou reconhecidos especialistas, com experiência na 

Associação Brasileira de Reforma Agrária – ABRA, Universidades, e movimentos sociais e 

sindicais  de luta pela Reforma Agrária, e deu início aos trabalhos, que se organizava em 

torno de várias equipes, de acordo com as questões que se colocavam no debate. 

Basicamente, a concepção que mobilizava o processo dirigido por ele, tratava de 

identificar grandes latifúndios a serem desapropriados,  com potencial de transformarem-se 

em grandes áreas reformadas capazes de estabelecer a disputa objetiva com o latifúndio na 

produção agrícola. Mas para além disso, com um conjunto de políticas públicas que 

assegurasse elevarem-se, os camponeses a esta nova condição. 

Ocorre que as especulações em torno do trabalho das equipes  e mesmo do que se 

anunciaria como o II PNRA acendeu um alerta perigoso para as forças conservadoras do 

campo no Congresso Nacional e nas forças políticas representativas deste setor, que faziam 

interlocução direta com o Presidente Lula e com o Ministério do Desenvolvimento Agrário. A 

movimentação para afastar Plinio de Arruda Sampaio e suas equipes e suas concepções da 

condução do processo foi vitoriosa. O então Presidente do Incra foi exonerado e com ele, ou 

por meio deste ato de exoneração, produziu-se uma “substituição automática” de equipe de 

elaboração do Plano e em decorrência destas circunstâncias, também um novo Plano, aquele 

que se conhece como o II Plano Nacional de Reforma Agrária. 

No entanto, se por um lado a ascensão do Partido dos Trabalhadores ao Governo 

Federal, em 2003, trouxe consigo uma expectativa de ruptura, ainda que dentro da ordem, da 

histórica aliança política entre governo e burguesia (agrária, industrial, comercial, 

                                                 
21 Em abril de 2003, o MST mobilizou ocupações envolvendo mais de cem mil famílias, fenômeno  que ficou 

conhecido como Abril Vermelho, que viria a suceder-se nos anos seguintes. 
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financeira...) e tal expectativa mobilizou os trabalhadores do campo pela compreensão da 

importância histórica dos acontecimentos políticos no Brasil, favoráveis a tal pensamento, por 

outro lado, a burguesia rural e seus representantes não se mostraram indiferentes. 

Conscientes da impossibilidade conjuntural de enfrentamento convencional à 

estratégia das ocupações, pelo MST, em razão das mudanças ocorridas no período – vitória de 

Lula, grande mobilização e apoio popular no início de seu governo, tendo perdido o espaço 

político do Poder Executivo - os ruralistas mobilizaram suas forças no Congresso Nacional, 

no Tribunal de Contas da União (órgão de fiscalização vinculado ao Congresso Nacional) 

para enfrentar a estratégia dos trabalhadores no campo jurídico-administrativo, pondo em 

questão a legitimidade da existência do MST como organização e, consequentemente, a 

legalidade de sua atuação junto ao governo. 

Ainda em 2002 tem início um longo período de criminalização das ações e do próprio 

Movimento Sem Terra, com a criação de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, no 

âmbito do Congresso Nacional. De acordo com o Relatório Lupion, (2005, p. 9), a Comissão 

Parlamentar Mista de Inquérito da Reforma Agrária – CPMI da Terra e Urbana foi constituída 

através do Requerimento nº 13, de 2003 – CN,  

 

com o objetivo de realizar amplo diagnóstico sobre a estrutura fundiária brasileira, 
os processos de reforma agrária e urbana, os movimentos sociais de trabalhadores 
(que têm promovido ocupações de terras, áreas e edifícios privados e públicos, por 
vezes com violência), assim como os movimentos de proprietários de terras (que, 
segundo se divulga, têm-se organizado para impedir as ocupações por vezes com 
violência). [...]cabe ao Congresso Nacional atuar no diagnóstico do problema e na 
identificação dos caminhos para a sua solução (BRASIL, 2005a, p. 9). 

 

Sobre o MST, assim se refere o Relatório: 

 

Concluindo, o MST virtual, aquela figura política simpática, que um dia lutou de 
forma pacífica contra a desigualdade social, reivindicando de forma pacífica a 
propriedade de grandes latifúndios improdutivos, já não existe mais. O verdadeiro 
MST é um movimento revolucionário de esquerda, que é contra toda e qualquer 
grande propriedade, produtiva ou não. O MST real não reluta em desviar recursos, 
públicos ou privados, se for para fortalecer sua organização e alcançar o poder. O 
MST real possui uma organização altamente hierarquizada e fechada, que não 
contempla instrumentos típicos da Democracia, tais como: eleição direta de 
dirigentes; livre manifestação de pensamento de seus membros; e transparência em 
suas contas (BRASIL, 2005a, p. 162). 

 

Afirma ainda que “o MST comanda um grande número de famílias de agricultores 

porque conseguiu dominar parte do aparelho estatal e se tornou o maior intermediário dos 
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recursos públicos repassados pelo Governo aos acampados e assentados” (BRASIL, 2005a, 

p.180). 

Observa-se que os ruralistas já alertavam, no relatório da CPMI da Terra, sobre as 

precárias condições de escolarização dos agricultores, razão para a sua exclusão da 

“agricultura moderna” e para a arregimentação, pelos movimentos de luta pela terra. Senão, 

vejamos: 

 

Outro dado inquietante apurado pela Confederação Nacional da Agricultura é que a 
escolaridade no meio rural é de apenas 4 anos, e cai para 2 anos quanto se trata de 
empregados temporários (boias-frias). Essa informação vai de encontro com a 
modernização tecnológica por que vem passando a agropecuária. A necessidade 
cada vez maior de mão-de-obra qualificada na agropecuária faz com que aumente a 
cada ano a massa de excluídos, que por seu nível de formação, não mais podem ser 
absorvidos pela agricultura moderna. São justamente esses trabalhadores excluídos 
que são arregimentados pelos movimentos de sem-terra, com a falsa promessa de 
que um pedaço de terra resolverá todos os seus problemas (BRASIL, 2005a, p. 55). 

 

Tratava-se de consolidar uma versão para lançar na sociedade um sentimento de 

antipatia e rechaço ao MST e a tudo aquilo que pudesse representar, de novidade, mudanças 

na política. O tema da educação teve referência no Relatório, embora aparentemente vago e 

deslocado do objeto da investigação.  

 

Um conjunto importante é o de “escolas do MST”. Verificou-se que o ITERRA, 
localizado em Veranópolis/RS, tem como sócios-fundadores a ANCA e a 
CONCRAB. O sigilo bancário dessa entidade foi transferido para a CPMI da Terra, 
e se constatou que as irregularidades identificadas nas entidades paulistas se repetem 
com surpreendente freqüência e similaridade na escola gaúcha, além de haver 
grande e suspeita circulação de recursos entre a escola e seus sócios. A Escola 
Florestan Fernandes, cuja recente inauguração mereceu grande destaque na mídia, é 
denominada “Universidade do MST”. Analisando o CNPJ dessa escola, verifica-se 
que se trata de uma filial do ITERRA, ou seja, a universidade do MST pertence, 
indiretamente, à ANCA e à CONCRAB, os sócios-fundadores da sede. Outras 
escolas de grande porte do MST não puderam ser investigadas com maior 
profundidade, mas é certo que existem ao menos uma dezena de instituições dessa 
natureza que foram direta ou indiretamente criadas pela ANCA e pela CONCRAB 
(BRASIL, 2005a, p. 186). 

 

O Relatório denunciava, inclusive, a utilização de áreas públicas para escolas. 

 

Segundo a Revista Veja, “No fim dos anos 80, atendendo a uma reivindicação do 
MST, o governo passou a integrar essas escolas improvisadas à rede pública. Parte 
delas funciona nas antigas sedes das fazendas invadidas, parte foi construída pelos 
Estados e municípios. (...) Nos assentamentos, pelo menos a metade do corpo 
docente vem do MST. Já nos acampamentos, todos os professores pertencem ao 
movimento. Muitos não têm o curso de magistério completo – pré-requisito básico 
para a contratação na rede pública –, e alguns não chegaram sequer a terminar o 
ensino fundamental. "A realidade é que há pessoas atuando como profissionais da 
educação nessas escolas sem o mínimo de preparo para exercer a função", reconhece 
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o secretário estadual de Educação do Rio Grande do Sul, José Fortunati (Monica 
Weinberg: “Madraçais do MST” in: Revista Veja 8/9/2004). As principais questões 
que se colocam são: (1) as áreas públicas dos assentamentos poderiam ser cedidas a 
entidades privadas, vez que foram desapropriadas para fins de assentamento de 
agricultores?; (2) as cessões de centenas de áreas públicas para o MST deveriam ser 
precedidas de licitação, a fim de atender o Princípio da Impessoalidade?; e (3) caso 
o ensino prestado pelo MST não atenda aos preceitos do MEC, é lícito manter-se a 
cessão gratuita do imóvel? (BRASIL, 2005a, p. 233) 

 

No entanto, na prática, tais recomendações e observações do Relatório, encaminhado 

ao TCU, provocaram iniciativa de auditoria sobre todos os Convênios do Governo Federal 

com as entidades vinculadas ao MST, que desenvolviam ações no campo da educação. No 

período, foram desencadeadas dezenove ações do TCU contra o ITERRA e seus convênios 

educacionais com o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (Pronera). Sem 

fatos concretos do ponto de vista administrativo e operacional que provocassem tais ações (na 

verdade, movidos pelo “apelo” ideológico da CPMI), as auditorias buscavam qualquer fato ou 

motivação que pudesse ensejar uma Tomada Contas Especial22·. No caso do ITERRA, 

chegou-se ao ridículo de o TCU determinar a devolução de recursos para o pagamento de 

diárias aos estudantes, por considerar que os gastos não se justificavam aos estudantes 

acampados e assentados, pois estes estavam acostumados a viver em condições precárias. Em 

síntese, segundo os auditores do TCU, os estudantes não teriam problemas se lhes faltasse 

comida23.  

Todos esses processos abertos pelo TCU foram arquivados, posteriormente, frente à 

apresentação de defesa e comprovação da execução dos objetos para os quais foram 

contratados. Foram arquivados assim que “baixou a febre” da CPMI, comprovando a atuação 

política daquele Tribunal, associado à estratégia ideológica de criminalizar o MST como 

sendo representação de “quadrilha” e, ao mesmo tempo, “desarmar” os espíritos governistas 

dispostos a avançar na Reforma Agrária.  

O que se verifica, então, é que a partir de 2007, inicia-se uma curva irregular no 

segundo mandato do Governo Lula e no primeiro mandato do Governo Dilma I, o que se 

convencionou chamar de “recessão” no processo de Reforma Agrária. A Tabela abaixo 

confirma a afirmação, restando necessário ressaltar que boa parte das famílias consideradas 

assentadas, especialmente a partir de 2011, não o foram por novos assentamentos criados, 

                                                 
22 Como são denominados os processos de investigação sobre irregularidades na execuçào dos recursos públicos 

em caso de convênios, parcerias ou outros instrumentos com o Governo Federal. 
 
23 Os documentos comprobatórios desta afirmação encontram-se nos autos dos processos, disponíveis na 

Superintendência Regional do INCRA no estado do Rio Grande do Sul. 
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mas por realocação de famílias em lotes abandonados ou recuperados pelo INCRA, com base 

na existência de irregularidades na ocupação dos lotes, nos assentamentos24. 

 
Tabela 1 - Assentamentos de trabalhadores rurais (Número de famílias assentadas) – Brasil 2003-2013 

Execução Anual - Famílias Assentadas - BRASIL - 2003-2013 (em mil famílias) 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

36.301 81.254 127.506 136.358 67.535 70.157 55.498 39.479 22.021 23.075 30.239 

Fonte: DT/Gab-Monitoria - Sipra Web 31/12/2013. Tabela organizada pela autora. 
 

Logo no início de 2011, primeiro ano do seu primeiro mandato, a Presidenta Dilma 

Roussef comunicou ao Presidente do INCRA25 a decisão de reter um grande número de 

Decretos destinando áreas para assentamentos, sob a alegação de análise mais acurada dos 

processos. 

 Na prática, essa decisão revelava uma nova estratégia no tratamento do tema, segundo 

a qual a política de assentamentos não poderia seguir a lógica das necessidades sociais, 

manifestas no número de famílias que permaneciam acampadas, exercendo forte pressão dos 

movimentos e organizações sociais, (que ocupavam uma área e pressionavam o INCRA pela 

sua desapropriação ou pela aquisição da área), o que segundo ela (a Presidenta), tornavam-se 

operações muito onerosas para a União, e que, a partir de então, a política deveria pautar-se 

pela racionalidade econômica. Uma lógica advinda da pressão das forças conservadoras, 

amparadas pela mídia, de que os assentamentos se constituíam em “favelas rurais” e, portanto, 

esse modelo não poderia ser repetido. Estavam lançadas as bases para uma política de 

Reforma Agrária rebaixada, inserida no Programa de Combate à Pobreza do Governo Federal. 

De acordo com Carter, 

 

As medidas de reforma agrária adotadas até o momento procuravam satisfazer 
exigências imediatas, neutralizar conflitos locais e, acima de tudo, evitar um 
confronto maior com os grandes proprietários de terra. Dessa forma, elas não 
representaram ações contundentes com o objetivo de transformar o sistema fundiário 
e suas assimetrias nas relações de poder. O efeito distributivo das políticas agrárias 
do Brasil, apesar de significativo em alguns municípios, tem tido um impacto 
mínimo sobre a estrutura agrária do país. Mesmo com as iniciativas promovidas no 
primeiro governo Lula, a reforma agrária brasileira é, em termos proporcionais, uma 
das menores de toda a América Latina. (...) No total, esse processo de reforma 
beneficiou 5% de toda a força de trabalho agrícola e distribuiu 11,6% do total de 
terras cultiváveis (CARTER, 2010, p. 60-61). 

                                                 
24 Tais procedimentos estão amparados na Instrução Normativa n. 71, de 31/5/2012, , em vigência, que 

“Normatiza as ações do INCRA relativo às situações irregulares em áreas de Projetos de Reforma Agrária e 
objetiva a retomada de lotes em tais situações, e consequente destinação para novas famílias. Disponível em 
www.INCRA.gov.br. Acesso em 07/Setembro/2015. 

 
25 De acordo com relato do então Presidente do INCRA. 
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A segunda ordem da Presidenta foi a revisão de todos os mecanismos de apoio às 

famílias assentadas, tais como Crédito Instalação, Crédito Habitação e Assistência Técnica, 

políticas executadas pelo MDA/INCRA, com forte participação e reconhecimento dos 

movimentos sociais e sindicais na sua implementação, o que lhes conferia (ainda que eivado 

de contradições) um valor importante da participação dos/as assentados/na nas decisões sobre 

os projetos de investimento do crédito, projetos habitacionais e o conteúdo e a forma de 

assessoria técnica que lhes interessava. 

Pouco a pouco, as orientações internas ao MDA/INCRA sinalizavam a estratégia 

assumida pelo Governo, qual seja, estabelecer à Reforma Agrária um caráter dual. Em reunião 

com a Direção do INCRA, em agosto de 2011, informou-se que as prioridades a serem 

atendidas, no âmbito do Orçamento Geral da União, para o ano em curso, atenderiam, 

prioritariamente, às famílias cadastradas no Programa Brasil sem Miséria - PBSM. Portanto, 

desencadeou-se no INCRA um processo de “busca ativa” das famílias nas condições de 

exigência para serem atendidas pelo Programa. Em síntese, todo o esforço do INCRA passava 

a ser “buscar os pobres” assentados para serem atendidos, e não mais buscar e cadastrar áreas 

para assentamento de novas famílias. A sinalização era evidente, e o sinal era de que 

expectativas em torno de ampliação das conquistas de terra, pelos trabalhadores, estava 

bloqueada. E a qualquer iniciativa de contestação, a resposta: “ordem da Presidenta!”. 

Dessa forma, estava estabelecida uma dualidade na política: uma para os pobres, que 

não lograram atingir condições mínimas de sobrevivência (sem considerar que grande parte 

das famílias foram assentadas em terras de péssima qualidade, distantes dos centros 

consumidores, não receberam os créditos como tinham direito a receber, as burocracias 

próprias do INCRA) e então se tornariam beneficiários do PBSM e receberiam Bolsa Família. 

Outra, para o que se convencionou chamar “classe média no campo”, que incluía a parte das 

famílias assentadas que lograram superar as mínimas condições de sobrevivência e atingir um 

patamar desejável de produção e consumo. 

Com a “limpeza” geral dos mecanismos que operavam o sistema de apoio às famílias 

assentadas, abriram-se os canais para a inserção dessas famílias assentadas no sistema 

financeiro, do crédito, no caso do Programa Minha Casa, Minha Vida
26
. Para a oferta de 

                                                 
26 Programa de Habitação do Governo Federal, por meio do qual as famílias contratam um crédito subsidiado e 

contratam as empresas imobiliárias  para construir suas casas. 
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assistência técnica, criou-se a Agência Nacional de Assistência Técnica Rural (ANATER) 27. 

E abriu-se um grande Programa de Industrialização, denominado Terra Forte. 

Estava assim sinalizado o que seria a política agrária e agrícola da Presidenta Dilma. E 

estava assinalada como possibilidade de abertura de um novo mercado consumidor de crédito, 

como de resto caracterizaram-se as políticas de inclusão social do Governo e o modelo 

adotado para fazer a economia crescer. 

 

 

1.3 A questão agrária atual no brasil 

 

 

Inúmeras análises procuram explicar as razões para o fato de o segundo mandato de 

Lula e o primeiro mandato de Dilma expressarem grave recuo no tocante à política de 

assentamentos, e, por outro lado, atuarem tão ativamente em relação ao provimento das 

melhores condições para o avanço do capital e de seu projeto, quer seja sobre as terras, 

denominado Agronegócio; sobre as águas, denominado Hidronegócio, como também sobre o 

solo e o subsolo e suas riquezas minerais, denominado Agromineração. Faz-se essa referência 

ao Hidronegócio e à Agromineração para se referir a uma agroestratégia28 do capital no 

sentido de dominar o território físico na totalidade29 do Agronegócio. 

Totalidade não como um todo que se manifesta ou como a soma das partes, ou ainda 

porque representa o todo, mas porque seus elementos fundamentais encerram uma unidade 

coerente. Para Kosik,  

 

Totalidade significa: realidade como um todo estruturado, dialético, no qual ou do 
qual um fato qualquer (classes de fatos, conjunto de fatos) pode vir a ser 
racionalmente compreendido. Acumular todos os fatos não significa ainda conhecer 
a realidade; e todos os fatos (reunidos em seu conjunto) não constituem, ainda, a 
totalidade. Os fatos são conhecimento da realidade se são compreendidos como 
fatos de um todo dialético [...] se são entendidos como partes estruturais do todo 
(KOSIK, 2011, p. 44). 

                                                 
27 Criada pela Lei n.  12.897  /2013 e Decreto n. 8.252/2014. Trata-se de uma instituição de natureza privada, de 

interesse coletivo e utilidade pública, que o Governo contratará para oferta de assistência técnica aos 
assentamentos, agricultura familiar e o meio rural, em geral. 

 
28 Termo cunhado por Alfredo Wagner de Almeida.  (ALMEIDA, 2010). 
 
29 A categoria da totalidade [...]foi elaborada na filosofia clássica alemã como um dos conceitos centrais que 

distinguem polemicamente a dialética da metafísica. A posição da totalidade,que compreende a realidade nas 
suas íntimas leis e revela ,sob a superfície e a causalidade dos fenômenos, as conexões internas necessárias, 
coloca-se em antítese à posição do empirismo, que considera as manifestações fenomênicas e casuais, não 
chegando a atingir a compreensão dos processos evolutivos da realidade.(KOSIK, 2011.p.41) 
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Para compreender esse processo, impõe-se a necessidade de desvendar a natureza da 

estrutura do sistema econômico e de seus movimentos históricos concretos e propor conceitos 

explicativos ao movimento do real, historicamente observado, sem o que corremos o risco de 

investigar uma casuística infinita de fenômenos empíricos, sob a denominação genérica de 

agronegócio ou qualquer outro objeto, sem captar as dimensões essenciais dessa estrutura e de 

seu movimento (DELGADO, 2012). 

Nesta perspectiva, o que vem a seguir buscará o esforço de compreender essa estrutura 

do agronegócio, no campo da economia política, para, da mesma maneira, compreender as 

razões pelas quais se impôs sua (nova) hegemonia no campo das políticas públicas.  

O conceito de Agronegócio30, segundo Leite e Medeiros (2012, p. 79) “guarda 

correspondência com a noção de agrobusiness, cunhada pelos professores norte-americanos 

John Davis e Ray Goldberg, nos anos 1950”. Para os autores do verbete,  

 

O termo foi criado para expressar as relações econômicas (mercantis, financeiras e 
tecnológicas) entre o setor agropecuário e aqueles situados na esfera industrial (tanto 
de produtos destinados à agricultura quanto de processamento daqueles com origem 
no setor), comercial e de serviços. Para os introdutores do termo, tratava-se de criar 
uma proposta de análise sistêmica que superasse os limites da abordagem setorial 
então predominante (LEITE; MEDEIROS, 2012, p.79). 

 

No Brasil, ainda segundo Leite e Medeiros (2012), o Agronegócio demorou a instituir-

se nessa abordagem intersetorial agricultura-indústria, entre os ruralistas zelosos, pela 

propriedade do setor agrícola, e houve, assim, um debate conceitual. Tratava-se de produzir a 

percepção do setor como dinâmico, moderno, produtor de divisas para o país, sustentáculo do 

desenvolvimento. Com isso, esperava-se romper com a imagem do estritamente agrícola e da 

propriedade latifundiária, e com os estigmas a ela relacionados – atraso tecnológico, 

improdutividade, exploração do trabalho. 

A criação de diversas instituições representativas31 desta nova configuração do capital 

no campo brasileiro teve papel preponderante na generalização do uso do termo, inclusive 

relacionado não somente com a agroindustrialização do setor agropecuário, mas 

correlacionado-o com as empresas de suprimento de insumos e fatores de produção, os 

agentes financeiros, os centros de pesquisa e experimentação e as entidades de fomento e 

                                                 
30 O conceito de Agronegócio encontra-se bem descrito e analisado no Dicionário de Educação do Campo 

(CALDART et al., 2012, p.79-85) 
 
31 Associação Brasileira do Agronegócio – ABAG, Confederação Nacional da Agricultura – CNA, Sociedade 

Rural Brasileira – SRB, Organização das Cooperativas do Brasil – OCB, entre outras.(LEITE; 
MEDEIROS,2012). 
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assistência técnica, inclusive com a possibilidade de integração de parte dos pequenos 

produtores chamados “consolidados”. 

No combate ideológico aos movimentos camponeses, a burguesia e seus prepostos no 

Estado buscam estabelecer pontos de tensão e divisão interna à classe trabalhadora, seja 

fomentando a criação de novas instituições representativas, seja por meio de políticas 

governamentais, e, no caso em questão, combinando as duas táticas. 

 

No auge do neoliberalismo e do agronegócio, na década de 1990, surgiu uma 
corrente teórica conhecida como “paradigma do capitalismo agrário”. Essa visão da 
economia rural entende que a questão agrária pode e deve ser resolvida pela 
integração dos camponeses ao mercado dominado pelo agronegócio, com o estímulo 
de políticas desenvolvidas pelo Estado. (...) teve impacto notável no pensamento e 
no discurso sobre a questão agrária. Além de criar novos conceitos de conteúdos 
eufemísticos como agricultura familiar” para substituir o conceito de “agricultura 
camponesa” (...). Esse paradigma contribuiu também para a criação de novas 
organizações camponesas denominadas atualmente de ‘movimentos de agricultores 
familiares’(FERNANDES, 2010, p. 188). 

 

De fato, se tomar-se o conceito Agronegócio apenas pela correlação entre agricultura e 

indústria, ou a indústria da agricultura, ou ainda sobre a inevitabilidade da lógica capitalista 

de fazer agricultura, pode-se optar por um caminho supostamente seguro desde o ponto de 

vista de ganhos de produtividade e inserção no mercado, para parte dos camponeses. Parte, 

porque viável para aqueles que tiverem as condições objetivas exigidas pelo negócio. 

De outra parte, esta relação entre agricultura e indústria é um tema histórico já 

discutido no âmbito do marxismo, e encontra-se razoável reflexão atual sobre o tema em 

artigo de Caldart (2013).  

O que importa, no presente trabalho, é apresentar as bases sobre as quais se estrutura a 

disputa de projetos presentes no campo brasileiro, na atualidade, no qual a Questão Agrária 

emerge com outra natureza. 

A questão fundamental não é o conceito em si ou o que ele articula, mas o que 

representa e significa para o projeto histórico da classe trabalhadora e, neste caso, da fração 

camponesa da classe trabalhadora, na qual se inscreve o presente trabalho. A questão 

fundamental se refere ao que se tem produzido efetivamente no campo da economia da 

agricultura e no campo das políticas agrárias, agrícolas e, também, recentemente, no campo 

da educação. 

Pois, conforme Caldart, 

 

A contradição a ser enfrentada não é, pois, entre desenvolver e não desenvolver as 
forças produtivas no âmbito da agricultura, como a ofensiva atual do discurso 
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ideológico das classes dominantes do campo tenta convencer o conjunto da 
sociedade: “quem se opõe ao agronegócio é contra o avanço das forças produtivas 
no campo”. A oposição real (de apreensão recente) é entre lógicas contrapostas para 
esse desenvolvimento (CALDART, 2013, p. 4). 

 

Trata-se de discutir o desenvolvimento das forças produtivas, neste particular, 

mantendo o mesmo padrão concentrador de posse, uso e propriedade da terra, sintetizado 

como “modernização conservadora”.  Neste sentido, o que esta lógica de desenvolvimento da 

agricultura, controlada pelo capital em âmbito global, envolve e demanda para sua própria 

“sustentabilidade” tem sido objeto de análises de vários estudiosos do campo acadêmico e do 

campo popular, comprometidos com o desvelamento desta lógica e com o projeto da classe 

trabalhadora. São esses estudiosos que têm apresentado os temas centrais ou as questões 

centrais pelas quais os camponeses e suas organizações precisam enfrentar para compreender 

a totalidade do fenômeno (porque ele tem atuado definitivamente sobre todas as questões que 

envolvem a vida do campo) e buscar os caminhos de sua superação. 

Para a consolidação definitiva deste modelo do Agronegócio, na última década da 

história do Brasil, Delgado sintetiza o movimento realizado. 

 

A antinomia “reforma agrária” versus “modernização técnica”, que é proposta pelos 
conservadores em 1964, é reposta na atualidade sob novo arranjo político. Esse novo 
arranjo se articula nos últimos anos do segundo governo do presidente Fernando 
Henrique Cardoso e também no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 
quando se constitui uma estratégia de relançamento dos grandes empreendimentos 
agroindustriais apoiados na grande propriedade fundiária, voltados à geração de 
saldos comerciais externos expressivos. Essa estratégia, que estivera abandonada 
pela política macroeconômica do primeiro governo Cardoso, é adotada por pressão 
do constrangimento externo do balanço de pagamentos. Ela relança uma política 
agrícola de máxima prioridade ao agronegócio, sem mudança na estrutura agrária. 
Isso reforça as estratégias privadas de maximização da renda fundiária e especulação 
no mercado de terras. Esse arranjo da economia política é altamente adverso ao 
movimento da reforma agrária e às políticas alternativas de desenvolvimento pela 
via camponesa (DELGADO, 2010, p. 81-82). 

 

A estratégia escolhida pelos Governos Lula I e II e Dilma I logrou sucesso, no 

período. O País viveu uma década e meia de abundância, alicerçada sobre o fio do 

agronegócio, que assegurou em média um quarto de toda a riqueza produzida pelo País, como 

demonstra a tabela abaixo.  
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Gráfico 1- Participação do PIB do Agronegócio no PIB Total 

 
 

Profundas mudanças na economia rural, sem mudanças na estrutura agrária. Ainda de 

acordo com Delgado, 

 

a passagem histórica específica, no Brasil, da economia convencional do setor 
primário da economia, para uma agricultura integrada tecnicamente com a indústria 
e no caso brasileiro, o mercado de terras e o sistema de crédito rural, com 
significativo financiamento estatal, são peças essenciais para possibilitar a estratégia 
do capital financeiro na agricultura (DELGADO, 2010, p. 90-91). 

 

Faz parte do jogo da correlação de forças afirmar que o Agronegócio se instituiu e se 

consolidou pela competência e mérito dos produtores rurais ou dos empresários do setor. Em 

artigo publicado no Jornal O Estado de São Paulo, em julho de 2013, Navarro e Buainain 

(2013) afirmam que o mundo rural brasileiro sofreu fortes transformações, no período recente, 

que se expressam no espetacular dinamismo da produção agropecuária, deixando para trás as 

imagens do latifúndio improdutivo, de atraso e dependência do Estado. Uma mirada atenta 

sobre os instrumentos de execução de políticas agrícolas do governo federal indicam a 

preponderância do financiamento público a este setor, em comparação com relação o 

financiamento dos assentamentos e da própria agricultura familiar. 

Na verdade, trata-se de um modelo altamente dependente de financiamento público, 

portanto, concentrador do crédito agrícola disponibilizado pelo Governo.  

Muller afirma ser “o Estado o agente que converte parte do capital social total na 

agricultura em capital geral. É que o Estado erigiu-se em capitalista financeiro por excelência, 

levando também para a agricultura a separação entre o pequeno e o grande capital” 

(MULLER apud DELGADO, 2012, p. 38). 

Informações colhidas do Plano Agrícola e Pecuário, do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (MAPA), e do Plano Safra da Agricultura Familiar, do Ministério 

do Desenvolvimento Agrário (MDA), respectivamente, dos períodos de 2003 a 2014, indicam 
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a indissociabilidade entre avanço do agronegócio e financiamento público e manutenção da 

subalternidade da agricultura camponesa pelo seu desfinanciamento. A Tabela abaixo 

evidencia a afirmação. 

 

Tabela 2 - Financiamento Agrícola no Brasil – Comparativo Plano Agrícola e Pecuário e Plano Safra da 
Agricultura Familiar – BRASIL – 2002-2014 

 

BRASIL - FINANCIAMENTO AGRÍCOLA – 2003-2014 (Em R$ bilhões) 

 

ANO PLANO AGRÍCOLA E 

PECUÁRIO (Agronegócio) 

PLANO SAFRA 

AGRICULTURA FAMILIAR 

2002-2003 24,7 2,3 

2003-2004 27,1 4,5 

2004-2005 39,4 7,0 

2005-2006 53,3 9,0 

2006-2007 60,0 10,0 

2007-2008 70,0 12,0 

2008-2009 65,0 13,0 

2009-2010 92,5 15,0 

2010-2011 100,0 16,0 

2011-2012 107,2 16,0 

2012-2013 115,2 22,0 

2013-2014 136,0 39,0 

Fontes: Plano Agrícola e Pecuário : www.agricultura.gov.br e Plano Safra Agricultura Familiar: 
www.mda.gov.br. Acesso em 08/ago/2015. Tabela organizada pela autora. 

 

Um tal grau de desproporção entre a intervenção do Estado em relação a um e outro 

setor. Pode-se caracterizar o financiamento do agronegócio como a assunção de seus 

negócios por parte do Estado, contra o apoio à agricultura camponesa e a crescente 

transferência de suas demandas para o mercado. Ou seja, uma mobilização dos fundos e 

instrumentos públicos - de produção de pesquisa, tecnologia, fomento - em favor de um setor 

já historicamente consolidado do capital. E um malabarismo de ajustes orçamentários para 

mover um inexpressivo apoio ao setor da agricultura camponesa, com limitadas possibilidades 

de mudanças no quadro.  

Observa Delgado (2010) que a estratégia do agronegócio, nessas condições de disputa 

desigual em termos de financiamento público e poder político, é incompatível com um projeto 

de desenvolvimento nacional. Segundo esse autor, “essas condições impedem que os recursos 

ociosos da sociedade, de mais baixo custo social de oportunidade (terra e trabalho) e os 
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talentos humanos descartados pela sua exclusão do mundo da cultura e da educação modernos 

participem do projeto de expansão agrícola” (DELGADO, 2010, p. 106-107). 

Os resultados dessa política estão expressos em estudo feito por Alentejano (s/d), 

referindo-se a um contexto de persistência da concentração fundiária e reprodução da injustiça 

e da desigualdade fundiária no Brasil, afirmando que  

 

os pequenos estabelecimentos – com menos de 10 ha – são 47% do total, mas a área 
ocupada pelos mesmos é de apenas 2,7% do total, ao passo que no polo oposto, os 
estabelecimentos com mais de 1000 ha são apenas 0,9% do total, mas ocupam 43% 
da área. O contraste se torna ainda mais nítido quando observamos que os 
estabelecimentos com menos de 100 ha são cerca de 90% do total, ocupando uma 
área de cerca de 20%, ao passo que os com mais de 100 ha são menos de 10% do 
total e ocupam cerca de 80% da área. E este quadro permanece praticamente 
inalterado nos últimos 50 anos. (ALENTEJANO, s/d, p. 2). 

 

Não sem efeitos igualmente sobre a distribuição ou exclusão da força de trabalho do 

campo, ao concluir, o mesmo autor registra que  

 

os pequenos estabelecimentos (menos de 100 ha) responderam por 84,36% das 
pessoas ocupadas em estabelecimentos agropecuários, embora a soma de suas áreas 
represente apenas 30,31% do total. Em média, os pequenos estabelecimentos 
utilizam 12,6 vezes mais trabalhadores por hectare que os médios (100 a 1000 ha) e 
45,6 vezes mais que os grandes estabelecimentos (com mais de 1000 ha). 
(ALENTEJANO, s/d, p. 4) 

 

Esse complexo processo de crescimento alcançado pelo País, no período analisado, de 

um salto no PIB de R$ 1,49 trilhões em 2002 (13ª economia mundial) para um PIB de R$ 

5,52 trilhões em 2014 (7ª economia mundial)32, fez-se na consolidação do modelo 

historicamente característico da sociedade brasileira, ao qual se refere Oliveira (2013). 

Para Sampaio Jr, 

 

A raiz das gritantes desigualdades sociais, que caracterizam o Brasil como uma das 
sociedades mais injustas do mundo, encontra-se na relação umbilical entre a 
concentração da propriedade fundiária e a presença de um gigantesco exército 
industrial de reserva permanentemente marginalizado do mercado de trabalho. O 
bloqueio do acesso do homem pobre à propriedade da terra impossibilita a 
organização de um mercado de trabalho baseado numa correlação de forças 
relativamente equilibrada entre o capital e o trabalho – a pré-condição fundamental 
para o funcionamento da economia capitalista em bases minimamente equilibradas 
(SAMPAIO Jr, s/d, p.4). 

 

A adoção de uma determinada política de enfrentamento às desigualdades sociais sem 

alteração na ordem fundiária, ao contrário, consolidando-a no projeto de modernização 

                                                 
32 Fonte: www.economiabr.com.br . Acesso em 16 Ago/2015. 



59 

conservadora, não pode ser negligenciada, no âmbito do presente trabalho, para evidenciar, 

em acordo com Pochmann (2014), o que se passou na materialidade real da sociedade 

brasileira. Porque produziu mudanças consistentes na ordem social, sem transformações 

profundas na sua natureza, emergindo contradições próprias do período que merecem 

consideração, especialmente, neste caso, pelos seus efeitos sobre os camponeses, seus 

territórios e seus meios de vida, especialmente sobre seu trabalho. 

Efeitos esses devidamente reconhecidos pelos intelectuais da classe dominante, como 

Buainain e Navarro, ao afirmar que  

 

o desenvolvimento agrário brasileiro apresenta uma dupla face: de um lado, a 
dinâmica econômica concentra a produção cada vez mais e, de outro, aprofunda a 
diferenciação social entre os produtores. Nesse processo, muitas regiões e centenas 
de milhares de produtores vão se tomando inviáveis. A política pública atua de 
forma paliativa, incapaz de conter o avanço desta polarização (BUAINAIN e 
NAVARRO, 2013).  

 

Essa política de continuidade da combinação desigual entre o modelo do Agronegócio, 

como a âncora do crescimento, e medidas de compensação aos excluídos do modelo, não 

pode ser compreendida isolada do contexto internacional ou do rearranjo gerado pelo 

capitalismo global, que está cada vez mais organizado em torno de cadeias produtivas 

igualmente globais.  

Em função disso, “a antiga diferenciação entre capital nacional e estrangeiro começa a 

perder sentido, uma vez que o determinante, a saber, passa a ser a parte em que o país se 

encontra  no interior da cadeia global de valor liderada pelas corporações transnacionais” 

(POCHMANN, 2014, p. 41). 

Tal afirmação vai comunicar muito das mudanças contextuais que ocorreram no 

Brasil, no período analisado, afirmando uma espiral crescente positiva da economia brasileira, 

ancorada no papel desempenhado pelo país, exportador de commodities, especialmente de 

produtos agropecuários e minérios, que os Governos Lula I e II e Dilma I souberam aproveitar 

para firmar igualmente um pacto exitoso de poder que se revelou capaz de combinar uma 

aceitação tácita das regras impostas pela ordem econômica global, com políticas 

compensatórias, por meio dos programas de transferência de renda, acesso ao emprego com 

elevação da massa salarial e, consequente, acesso ao consumo, o que permitiu, de certa 

maneira, uma redistribuição social dos benefícios da bonança, sem alteração na ordem social.  

Conforme Pochmann (2014), a recuperação da economia nacional, desde 2004, com o 

abandono das políticas de corte neoliberal e a influência de importantes políticas públicas, 
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como a elevação real do salário mínimo, o Bolsa Família, o crédito ao consumidor e à 

agricultura familiar, as compras públicas, impactou diretamente a estrutura social, 

conformando uma espécie de consenso em torno da estratégia. 

O êxito para a classe dominante, do modelo adotado pelo Brasil, no período, sobre a 

posse e propriedade da terra, pode ser confirmado pelos estudos de Alentejano (s.d.), 

especialmente no que se refere ao bloqueio do acesso à terra pelos camponeses, e à 

permanência da estrutura fundiária, que não se alterou fundamentalmente nos últimos 

cinquenta anos. 

 

Gráfico 2 - Número de Estabelecimentos Agropecuários por grupos de área– Brasil – 
1950-2006 

 
Fonte: IBGE, 2006. 

 

Gráfico 3 - Área dos estabelecimentos agropecuários por grupos de área – 1950 2006 

 
Fonte: IBGE, 2006. 

 

Sobre o uso, que completa o tripé da Questão Agrária - posse, propriedade e uso da 

terra - será aprofundado no item 3, no âmbito da exploração das contradições do projeto, pela 

classe trabalhadora. 
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São essas profundas contradições impostas pelo modelo de acumulação capitalista no 

início desse século XXI, no Brasil, que impõe desafios de compreensão e desvelamento, na 

perspectiva da classe trabalhadora e de suas organizações. 

 

 

1.4 Questão agrária e reforma agrária, na atualidade 

 

 

Os dados registrados na publicação Estatísticas do Meio Rural 2010-2011 (BRASIL, 

MDA/NEAD/DIEESE, 2011, p. 181) apontaram a existência de 4,3 milhões de 

estabelecimentos da agricultura familiar, ocupando uma área de 80 milhões de hectares. A 

política de assentamentos já realizada no País, ainda que determinada por aquelas 

contradições abordadas no item anterior, tampouco é desprezível. Até 2011, foram 87,5 

milhões de hectares, totalizando 8 mil projetos de assentamentos (27 % das terras agrícolas do 

país), ocupando 10% do território nacional, segundo a publicação.  

A publicação informa, ainda, que esses estabelecimentos são responsáveis por 82% da 

produção de mandioca; 41% da produção de arroz; 58,9% da produção de feijão; 43% da 

produção de milho; 47,9% da produção de aves; 59% da produção de suínos e 55,4% da 

produção de leite, para ficar apenas nos produtos principais. O agronegócio, apresentado no 

estudo como agricultura patronal, supera a agricultura familiar apenas nos itens soja, cana, 

algodão e bovinos, sendo que no saldo total da distribuição do valor da produção pecuária por 

tipo de produtor, a agricultura familiar representa 43,7% contra 56,3% da agricultura patronal. 

Os dados sobre mão de obra demonstram que a agricultura familiar envolve 12 milhões de 

pessoas, contra 4 milhões empregadas pela agricultura patronal. 

Um conjunto de fatores políticos, notadamente a opção política dos governos Lula e 

Dilma, em governar com uma ampla aliança com setores de ponta do capital – financeiro, 

industrial e agrário -, combinado com políticas sociais compensatórias, concentrado no 

programa Brasil sem Miséria, permitiu um novo ciclo de crescimento econômico. Ao 

introduzir o braço forte do Estado na economia e na proteção social, estes dois governos 

mudaram a face do modelo neoliberal. 

Não são desprezíveis os resultados, no âmbito social, deste novo ciclo: o desemprego 

caiu, a renda média dos brasileiros aumentou, um quantitativo considerável de pessoas antes 

miseráveis agora possuem uma renda mínima para sobreviver, gerando uma melhoria geral 

das condições de vida e de consumo para a população brasileira (POCHMANN, 2014). 
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Tais condições estruturaram um modelo próprio de “desenvolvimento” nacional, no 

período, como já suficientemente analisado. Ocorre que a atuação do Estado, numa situação 

como essa, torna-se definitiva para estruturar ainda mais os setores do capital que já vem 

ganhando na configuração histórica da disputa entre o capital e o trabalho.  

Quando o Estado coloca seus instrumentos a pleno vapor a serviço do financiamento 

dos setores do Agronegócio - disponibilidade de crédito altamente subsidiado, financiamento 

à pesquisa pública visando o aumento da produtividade e desenvolvimento de novas 

tecnologias para os setores de ponta da agricultura - está dotando o polo do capital de 

capacidade muito superior para o enfrentamento com o próprio Estado, na disputa pelos 

fundos públicos. Como numa espiral sem fim em que maior produtividade, maior 

lucratividade, maior influência sobre o poder político e judiciário, portanto, vantagens 

incomparáveis na correlação de forças que se estabelece na sociedade entre o polo do capital e 

o polo do trabalho, que congrega os camponeses e suas organizações. A isso se denomina 

hegemonia. 

O conteúdo do debate que tem feito parte dos movimentos sociais do campo, 

especialmente o MST e Via Campesina, acerca do enfrentamento dessa questão central e das 

consequências para a luta social, revela que esse modelo de “desenvolvimento” provocou, por 

razões evidentes (alto índice de emprego, melhores salários e bolsa família), um descenso 

geral das lutas e, portanto, adverso às conquistas no campo da Reforma Agrária, uma vez que 

a ação do Estado procurou concentrar-se em equilibrar as forças políticas de um lado e de 

outro, para não comprometer o projeto político da aliança em torno do governo e porque o 

agronegócio tornou-se (por todas aquelas condições estruturantes anteriormente citadas), a 

âncora do crescimento econômico do país. 

Esta condição é apontada como elemento de desmobilização geral da classe 

trabalhadora, pela falta de perspectiva de avanço geral da política, ao mesmo tempo de receio 

de perda de territórios conquistados para o agronegócio. Tanto territórios físicos, como a 

terra, quanto territórios não físicos, como a matriz produtiva que se desenvolve nestes 

mesmos territórios. 

Neste modelo hegemônico, o lugar e a importância (ou não) da classe trabalhadora do 

campo também estabelece disputas no seio da própria classe. Nessas duas últimas décadas, as 

organizações representativas da classe buscaram estabelecer, também, uma demarcação 

ideológica e política que definisse um campo específico de situação na disputa de projeto de 

campo. 
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Tais disputas, no interior da própria classe, localizam-se, basicamente, entre dois 

campos: a subalternidade ao Agronegócio, representada por algumas organizações da 

Agricultura Familiar, como a Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar – 

(FETRAF) e parte da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG), 

por um lado, e a autonomia camponesa, representada pelas organizações que se denominam 

camponesas, representadas por um conjunto de organizações articuladas na Via Campesina, 

por outro. 

 

Camponesas são aquelas famílias que, tendo acesso à terra e aos recursos naturais 
que ela suporta, resolvem seus problemas reprodutivos – suas necessidades 
imediatas de consumo e o encaminhamento de projetos que permitam cumprir 
adequadamente um ciclo de vida da família – mediante a produção rural, 
desenvolvida de tal maneira que não se diferencia o universo dos que decidem sobre 
a alocação do trabalho dos que se apropriam do resultado dessa alocação. Unidades 
camponesas produzem orientadas pela finalidade comum da reprodução dos 
respectivos grupos familiares, em perspectiva que incorpora consistência entre 
gerações – a geração operante se vê parte constitutiva das realizações de seus 
ascendentes e descendentes. Validam essa natureza essencial, entretanto, em 
combinações individualizadas de capacidades privadas, condicionadas por 
possibilidades e restrições das realidades locais, regionais e nacionais, que findam 
por definir a sua forma de existência. Nessa condição concreta, constituem um 
campesinato (CARVALHO; COSTA, 2012, p.115). 

 

Ora, tal definição, na sua legítima acepção, engloba os agricultores familiares. Ocorre 

que Agricultura Familiar se transformou num conceito polissêmico, a partir da política 

implementada na transição do primeiro para o segundo Governo FHC (1998-2002), orientada 

pelas regras da ordem global do capital, assumida pelo Banco Mundial, seu principal 

financiador, chamada Novo Mundo Rural. Exatamente para distinguir, no conceito, uma 

classe trabalhadora do campo funcional ao projeto do capital na agricultura, dado que por ela 

se prospecta a modernidade no campo e se consolida a expansão da massa de consumidores, 

uma classe média no campo, que naquele momento se afirmava como Agronegócio.  

De forma que agricultor familiar ou agricultura familiar  

 

Jamais podem ser compreendidos como um estado, como substantivos dotados de 
essência, pois que eles não têm sentido em si mesmos – salvo quando, no debate 
político, essas reificações devam ser acolhidas para fazer-crer o que se deseja crível, 
o que se deseja real, e, por conseguinte, em nome da dissimulação daquele estatuto 
que o termo adquire como recurso de mobilização política. Da mesma forma, devem 
ser compreendidos como expressão de espaços de luta na constituição de produtores 
por diferentes trajetórias, mormente daqueles que, por diversos interesses, nem 
sempre politicamente convergentes, querem assim ser socialmente reconhecidos 
(NEVES, 2012, p. 40). 
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As políticas oficiais dominantes para a agricultura familiar – Programa Nacional de 

Crédito Fundiário (PNCF) e o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

(PRONAF) - ambas executadas pelos instrumentos de mercado – crédito bancário, políticas 

implementadas pelo Governo FHC e ampliadas nos governos petistas - são expressão do 

caráter diversionista aplicado às mesmas, no sentido de contemplar (e acalmar) os interesses 

desses campos entre si, mas, acima de tudo, conciliar a pressão política das lutas desses 

movimentos por políticas mais radicais – como é o caso da Reforma Agrária – mas, que, pelo 

pacto estabelecido, tornar-se-iam incompatíveis com o modelo dualista adotado. 

Segundo Fernandes, 

 

Para combater as lutas por terra, os defensores do agronegócio criaram uma política 
de “reforma agrária de mercado”. Essa iniciativa fez parte de uma tentativa de 
despolitizar e desmobilizar a luta popular, jogando-a no âmbito do mercado, em que 
impera o poder do agronegócio e do latifúndio. (...)A mercantilização da reforma 
agrária visa a controlar o território disponível à agropecuária e limitar as formas de 
acesso à terra. Na lógica do grande capital, o que realmente interessa é que a forma 
de acesso à terra seja por meio das relações de mercado, ou seja, de compra e venda. 
A terra, na óptica do agronegócio, deve estar disponível a seu interesse de 
maximizar o lucro (FERNANDES, 2010, p.187-188). 

 

Os efeitos destas políticas sociais para os pobres, como destaca Carvalho (2014), nada 

mais fazem do que consolidar a subalternidade camponesa, porque seleciona e privilegia 

aqueles que já estão numa condição melhor, associados ao capital.  

De forma que cada uma das organizações foi analisando como arranjar-se em torno do 

que existia, mas, pressionando por avanços, desde suas perspectivas, de acordo com o campo 

em que se situavam – da subalternidade ou da construção das condições de autonomia e luta 

por um projeto popular, antagônico ao agronegócio e organizador de novas formas de 

produção e reprodução da vida no campo. 

O que interessa ao presente trabalho é o campo da construção das condições de 

autonomia dos camponeses, organizados e em luta por um projeto popular, antagônico ao 

agronegócio e organizador das novas formas de produção e reprodução da vida no campo e 

sua relação com as políticas públicas do período. Assim, interessa qualificar o significado 

desse intrincamento e tudo que o envolve.  

Nesta perspectiva, não há como pensar um projeto popular com ruptura à secular 

condição de subalternidade dos camponeses sem projetar, como eixo principal, a Reforma 

Agrária. 
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Uma das condições necessárias para tal projeto seria a demanda estrutural dos 
camponeses por mais terra para produzirem, além daquela que porventura seja 
destinada à reforma agrária na constituição de novos camponeses. Mais terra 
significa não apenas ter acesso viável aos estoques de terras públicas e devolutas 
como democratizando a posse e uso da terra das grandes empresas capitalistas 
rurais. Mais terra significa maior probabilidade de aumento e diversificação da 
produção em consonância com a garantia da biodiversidade e do meio ambiente 
(CARVALHO, 2014, p. 8). 

 

A Reforma Agrária, neste novo contexto, exige lidar com a constatação de que o 

capital se estruturou para invadir todos os espaços e territórios físicos, para expandir-se e 

concentrar mais capital. Essa concentração, segundo Fontes,  

 

exaspera suas contradições fundamentais a patamares dramáticos, através de uma 
enorme variedade de formas de expropriação, tornando a própria humanidade, em 
seu sentido mais literal e biológico, refém da propriedade do capital e de sua 
imperiosa necessidade de tudo converter em mercadoria, de maneira a assegurar sua 
própria existência (FONTES, 2010, p. 303).  

 

No contexto do Agronegócio, uma totalidade que envolve toda a cadeia produtiva - a 

produção, beneficiamento, comercialização de mercadorias e operações em mercados de 

capitais; reprodutiva - disputa das ideias da sociedade por meio de campanhas publicitárias, 

incentivo ao consumo de comidas industrializadas, produzidas pelas cadeias de 

supermercados; institucional, pela concentração dos investimentos públicos de várias 

instituições, como bancos públicos, instituições públicas de pesquisa, instituições de fomento 

à pesquisa e a novas tecnologias que hegemoniza todos os instrumentos de reprodução do 

próprio modelo; e política, pois necessita desconstituir o direito à terra e aos recursos naturais 

como direito de sobrevivência dos povos, e, ao mesmo tempo, constituir novas prerrogativas 

do capital sobre os territórios, normalmente agindo sobre governos e parlamentos, no intuito 

de alterações nas normas vigentes. 

Harvey denomina este movimento como 

 

acumulação por despossessão. Como de costume, assume uma variedade infinita de 
formas em diferentes lugares e épocas. Inclui todas as populações camponeses e 
indígenas expulsas da terra, privadas de acesso a seus recursos naturais e modos de 
vida por meios ilegais e legais (ou seja, sancionados pelo Estado) [...] e 
forçosamente integradas ao mercado comercial pela monetarização e tributação 
violenta. [...]A conversão dos direitos de bem comum em direitos de propriedade 
privada da terra conclui o processo (HARVEY, 2011, p.197). 

 

Neste contexto, qual o sentido da Reforma Agrária? 

Para Gilmar Mauro (2015),  
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Não cabe mais um modelo de Reforma Agrária distributivo-produtivista. A pequena 
agricultura é uma agricultura que trabalha 14 a 16 horas, para poder sobreviver. 
Primeiro, nós queremos discutir que é preciso repensar todo o modelo agrícola e 
agrário. Para isso, não basta os Sem Terra. Há de ser feito com a sociedade. E uma 
das questões é que tipo de uso queremos dar ao solo, à agua e aos recursos naturais. 
Para aquele uso (que faz o Agronegócio), não precisa de Reforma Agrária. Isso o 
capital faz melhor. O processo de destruição dos recursos naturais é mais evidente a 
cada dia que passa. Segundo, queremos é debater com a sociedade que tipo de 
comida vamos comer. Se é essa que está na gôndola do supermercado, não precisa 
de Reforma Agrária, isso o mercado dá conta. Terceira questão: que tipo de 
paradigma tecnológico precisamos na atualidade, pois todo o investimento se fez na 
tecnologia do agronegócio (Informação verbal)33. 
 

O percurso que seguirá a reflexão será direcionado a partir do tripé apresentado por 

Gilmar Mauro, uma vez que apresenta uma síntese pertinente para o presente trabalho e suas 

pretensões e, neste item, particularmente, explorar as contradições do modelo que dialogam 

com um novo projeto, gestado no interior dos movimentos sociais que atuam na perspectiva 

da autonomia dos camponeses, a dizer, na ruptura com a subalternidade econômica, política e 

ideológica historicamente imposta a essa fração da classe trabalhadora.    

O percurso utilizará, como bússola, os documentos e manifestos elaborados pelos 

movimentos, pelas entidades que se associam a essa perspectiva, pautas de reivindicação 

apresentadas pelos movimentos ao Governo, para identificar os elementos que possam 

compor o modelo agrícola e agrário, e que envolve o determinante matriz produtiva e matriz 

tecnológica, na qual a dimensão da educação tem centralidade. 

 

 

1.5 Um novo modelo agrícola e agrário 

 

 

De acordo com os diversos Documentos do MST e Via Campesina, o atual modelo de 

uso, posse e propriedade da terra atende aos interesses do capital, pois ele tem não somente 

arranjado, como ampliado suas necessidades próprias da natureza metabólica da acumulação, 

como se necessidades fossem da sociedade.   

Esse modelo deveria ser combatido por duas razões fundamentais. A primeira 

considera que o modelo vigente não se dirige para a produção de alimentos, mas de 

                                                 
33 Camponês, assentado e Dirigente do Movimento Sem Terra (MST) de São Paulo. Declarações extraídas de sua 

exposição na VII Jornada de Estudos em Assentamentos Rurais, na FEAGRI/Unicamp, em 19 de agosto de 
2015. 
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commodities, produtos primários para exportação. De acordo com José Graziano34 (2014, p. 

A14), diretor-geral da FAO, “no setor de alimentos, a globalização financeira restringiu o 

número de produtos (cultivados e comercializados). Quatro commodities respondem por 80% 

do consumo mundial de alimentos hoje: milho, trigo, soja, arroz. Inclua a batata, e esse 

percentual vai a 90%”. 

 

Na gestão anterior, a FAO chegou a se posicionar formalmente sobre o imperativo 
do abandono do atual modelo agrícola e a sua substituição por uma nova forma de 
agricultura em pequenas escalas, para a garantia da segurança alimentar mundial 
num futuro cada vez menos remoto. Sem arriscar na prescrição, porém, assertivo nas 
ameaças climáticas, há poucos dias, por ocasião da 33ª Conferência Regional das 
Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, o novo Diretor-Geral da FAO ao se 
manifestar sobre o assunto, afirmou que “Não é um tema de futuro, senão do 
presente, e os impactos são muito maiores do que pensávamos”. Segundo ele, “Por 
um tempo, tivemos a ideia de que o mundo havia se transformado em um 
supermercado e que podíamos comprar tudo quanto queríamos. Nós havíamos 
alcançado a situação do pleno abastecimento, mas agora a mudança climática 
reintroduz o tema da incerteza e não sabemos o que vai acontecer”  (ABRA, 2014,  
p.4-5). 

 

Agravante é que essa dualidade na política, tal como já tratada anteriormente, 

dirigindo os instrumentos públicos de financiamento da produção, torna os camponeses reféns 

do modelo. No caso das políticas de desenvolvimento dos assentamentos, executadas pelo 

INCRA nos governos Lula I e II e Dilma I, em que pese tenha-se avançado significativamente 

na destinação de recursos públicos para assistência técnica, crédito e infraestrutura produtiva 

nos assentamentos, boa parte destes recursos voltam para as mãos do capital, por meio da 

compra de sementes e agrotóxicos para o complexo agroindustrial-financeiro, pelas 

condicionalidades impostas nas regras para acesso ao crédito, por exemplo. 

Para além das condicionalidades impostas por um conjunto de Normas, tal situação se 

agrava ainda mais por não terem-se estabelecido as condições para que os camponeses 

superassem a cultura do modelo da agricultura dependente de produtos químicos, como 

venenos e adubos sintéticos. E, também, por não terem tido acesso a um processo educativo 

que lhes permitisse dominar os fundamentos científicos para o desenvolvimento de 

tecnologias adequadas às suas necessidades. 

A segunda razão, pela constatação de que o projeto atual não produz alimentos para a 

população brasileira, num País com abundância de condições e riquezas naturais, e, ainda, 

uma parcela significativa da população vivendo no campo e do campo35, o que significa uma 

capacidade natural e laboral capaz de assegurá-lo. Tal modelo não pode ser pensado 

                                                 
34 Em entrevista concedida ao Jornal Valor, de 23,24 e 25 de maio de 2014. P .A14. 
35 Dados  IBGE/PNAD 2010 indicam a população rural em 19,8% da população brasileira.  
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desvinculado do modelo econômico como um todo, uma vez que o atual modelo agrícola 

cumpre sua função em relação àquele. 

O centro do debate atual refere-se ao enfrentamento com o agronegócio e os 

determinantes de sua expansão e consolidação. 

O primeiro enfrentamento é teórico, qual seja, a desconstituição da tese hegemônica 

que dominou a política agrícola na última década de que é possível desenvolver a agricultura 

camponesa sem derrotar o agronegócio. Esta tese, pela sua equivocada base, alinha-se com as 

teses burguesas que já indicam não a possibilidade, mas a necessidade da coexistência de um 

agronegócio em escala menor, como questão social.  

E se alinham, igualmente, à medida que se iludem com a possibilidade de partilhar dos 

lucros do agronegócio, pelo desenvolvimento da concorrência no mercado internacional. 

Ilusão, porque a tendência do modelo atual é manter estas iniciativas somente até que crie as 

próprias iniciativas para substituir aquelas, concentrando e reconcentrando, permanentemente. 

O segundo enfrentamento diz respeito à questão da soberania alimentar num país 

complexo e urbanizado. Aqui, a questão é a Reforma Agrária como condição fundamental 

para a garantia do acesso e trabalho na terra, mas, também, pelo direito dos camponeses a 

organizarem a produção, de acordo com as suas necessidades, em contraposição às teses 

conservadoras, de que a questão da terra está superada, que a Questão Agrária está erodida e 

que a produção de alimentos, distribuição de renda e desenvolvimento rural foram superados 

pelas transformações produzidas pelo modelo do Agronegócio (BUAINAIN; NAVARRO, 

2013). 

Se a agricultura camponesa é responsável pela grande parte da produção de alimentos, 

e o Agronegócio está voltado para a produção primária de exportação, quais são os entraves 

para que aquela alcance importância estratégica no tocante a assegurar soberania alimentar no 

país, e quais seriam, então, as estratégias para vencê-los? 

Da parte dos think thanks36 do capital, “a superação dos problemas sociais não 

depende de redistribuição de terras, mas de investimentos em educação e infraestrutura, além 

da criação de oportunidades fora da agropecuária” (BUAINAIN; NAVARRO, 2013), o que 

significa uma condenação aos camponeses: adaptar-se ou abandonar o campo. Mais adiante, 

refletiremos o significado dessa “solução” sobre as políticas educacionais. 

Para os camponeses e suas organizações, as desigualdades e os entraves se localizam 

exatamente na natureza própria da acumulação de capital na agricultura. O modelo em curso 

                                                 
36 Os cabeças-pensante, termo pelo qual são conhecidos os intelectuais orgânicos das classes. 
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de dominação mundial do capital, que impôs uma redivisão do trabalho e da produção no 

mundo, condenou os países do hemisfério sul a serem produtores apenas de matérias primas, 

agrícolas e minerais. Isso vai aumentar as desigualdades no mundo e aumentarão os conflitos 

sociais em médio prazo (MST, 2014). Desigualdades sociais, mas, também, desigualdades 

políticas na capacidade de enfrentamento com o Estado para estabelecer uma ruptura com o 

modelo vigente.  

O Programa Agrário do MST, aprovado no VI Congresso Nacional, em fevereiro de 

2014, constata que  

 

o aparato administrativo do Estado brasileiro que havia sido montando para atender 
uma agricultura camponesa, como o INCRA, Embrapa, sistema Emater e Funai 
estão marginalizados e sucateadas porque foram criadas e instrumentalizadas para 
atender as demandas dentro do modelos de uma reforma agrária burguesa. Não 
percebem que os assentamentos da reforma agrária de hoje são gestores de um novo 
modelo de agricultura. Assim, tornam-se incapazes de formular políticas públicas 
que atendam as demandas dos camponeses, tornando obsoletos, dispensáveis ou, 
pior ainda, cooptados pelo agronegócio (MST, 2014, p.31). 

 

Ainda assim, as políticas implementadas no Governo Lula II, pela força da pressão dos 

camponeses, em sintonia com alguns quadros políticos do Governo comprometidos com a 

classe trabalhadora, e por que, de alguma maneira, algumas “migalhas” sempre deverão ser 

distribuídas aos trabalhadores para assegurar o consenso, são exemplares da ativa disputa que 

fazem os camponeses no sentido de reagir à condição de subalternidade própria das políticas 

oficiais e procurar brechas para sobreviver em condição política adversa. 

Pois, de acordo com Altvater  

 

Tal aspecto é algo comparável com o que Antonio Gramsci chamou de “revolução 
passiva”. Trata-se da acomodação das relações econômicas e políticas (no sentido 
tradicional da “infra e da superestrutura” aos novos desafios históricos, expressos na 
crise “orgânica”). Na revolução passiva, as elites dominantes sempre logram 
fortalecer seu sistema hegemônico em termos ideológicos, políticos e institucionais 
diante dos desafios da sociedade e do segmento político, diante das “classes 
subalternas”, também mediante a integração ao menos parcial destas, mediante 
a acomodação do consenso social às novas condições históricas (ALTVATER, 
2010, p. 44, grifo nosso). 

 

Trata-se das políticas de compras institucionais, o Programa de Aquisição de 

Alimentos da Agricultura Familiar (PAA) e do Programa Nacional de Alimentação Escolar 

(PNAE). 
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O Programa de Aquisição de Alimentos foi instituído como um artigo na Lei nº 

10.696, de 02 de julho de 200337, que versava sobre a repactuação e o alongamento de dívidas 

oriundas de operações de crédito rural e, posteriormente, outra lei, a Lei nº 11.512, de 2001, 

ampliou seu conteúdo, definindo suas finalidades. Tal Lei atendeu antigas reivindicações dos 

movimentos sociais, acerca da responsabilidade governamental em criar mecanismos oficiais 

para assegurar preço e comércio para os produtos da agricultura familiar.  

 

Art. 19. Fica instituído o Programa de Aquisição de Alimentos, compreendendo as 
seguintes finalidades: I - incentivar a agricultura familiar, promovendo a sua 
inclusão econômica e social, com fomento à produção com sustentabilidade, ao 
processamento de alimentos e industrialização e à geração de renda; II - incentivar o 
consumo e a valorização dos alimentos produzidos pela agricultura familiar;   III - 
promover o acesso à alimentação, em quantidade, qualidade e regularidade 
necessárias, das pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional, sob a 
perspectiva do direito humano à alimentação adequada e saudável;   IV - promover o 
abastecimento alimentar, que compreende as compras governamentais de alimentos, 
incluída a alimentação escolar;   V - constituir estoques públicos de alimentos 
produzidos por agricultores familiares;    VI - apoiar a formação de estoques pelas 
cooperativas e demais organizações formais da agricultura familiar; e    VII - 
fortalecer circuitos locais e regionais e redes de comercialização.    

 

Em documento publicado pelo IPEA38 a título de Texto para Discussão, apresenta uma 

Avaliação do Programa, certificando que 

 

Além dos impactos favoráveis aos preços e à renda agropecuária, o PAA ainda vem 
contribuindo para a organização e planejamento da oferta no segmento produtivo 
que alcança. Isso porque a compra dos alimentos não desobriga os vendedores do 
cumprimento das regras de classificação, acondicionamento, sanitárias e de higiene 
inerentes à comercialização de alimentos. Outro aspecto positivo a se destacar é o 
aumento, a diversificação e a melhoria da qualidade da produção para o 
autoconsumo, fatores que extrapolam para o comércio local. (...) Embora ainda não 
tenham sido compilados os dados sobre agricultores familiares que tiveram o acesso 
a esse crédito rural facilitado, a simples informação de que a produção financiada 
terá a comercialização assegurada pelo PAA suscita interesse pelos novos contratos 
nos assentamentos da reforma agrária. Pela ótica do consumo, estima-se que 
pesquisa mais apurada poderá comprovar que o PAA tem facilitado o acesso aos 
alimentos e a conseqüente diversificação e enriquecimento da alimentação servida 
nas escolas, creches, albergues, instituições de caridade e demais destinatárias dos 
alimentos adquiridos pelo governo federal aos agricultores familiares, 
principalmente na modalidade compra antecipada especial(BRASIL, 2005, p.19). 

 

O Programa Nacional de Alimentação Escolar foi instituído pela Lei nº 11.947, de 16 

de julho de 200939, e determina, no seu artigo 14, que  

                                                 
37 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.696.htm. Acesso em 21 outubro 2015. 
38 Disponível em  http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_1145.pdf. Acesso em  
 
39 Disponível em: https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/UrlPublicasAction.php?acao=abrirAtoPublico&sgl_ 

tipo=LEI&num_ato=00011947&seq_ato=000&vlr_ano=2009&sgl_orgao=NI. Acesso em 19 outubro 2015. 
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Art. 14. Do total dos recursos financeiros repassados pelo FNDE, no âmbito do 
PNAE, no mínimo 30% (trinta por cento) deverão ser utilizados na aquisição de 
gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar 
rural ou de suas organizações, priorizando-se os assentamentos da reforma agrária, 
as comunidades tradicionais indígenas e comunidades quilombolas. 

 

Trata-se de duas políticas complementares, de caráter estruturante de um novo modelo 

agrário e agrícola, uma vez que atuam na estratégia de assegurar um mercado institucional 

garantidor de renda para as famílias; a articulação campo-cidade; e, mais importante, 

organizar as condições políticas de reconhecimento da função social do campesinato para a 

sociedade. 

No entanto, e por tratar-se de caráter estruturante, os Programas sofreram solução de 

descontinuidade no Governo Dilma I, já como estratégia dos setores do capital com a decisiva 

participação da mídia, de desqualificação e criminalização das políticas que atendam 

interesses dos trabalhadores.  Em 2013, uma denúncia de irregularidades no PAA, acolhida 

pelo juiz federal titular da 2ª Vara Criminal da Justiça Federal de Curitiba/PR, Doutor Sérgio 

Fernando Moro, fez com que a Polícia Federal desencadeasse a operação denominada 

Agrofantasma
40
, nos estados do Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Essa operação 

buscou envolver associações e cooperativas de trabalhadores da agricultura familiar e 

assentados, visando desautorizá-las, desqualificá-las e criminalizá-las perante a opinião 

pública. A consequência imediata foi a paralisação do Programa, pelo próprio Governo, 

incapaz de reagir e refém daquele pacto já discutido no âmbito desse trabalho. 

Esse fato foi citado no intuito de demonstrar a capacidade organizativa do Estado 

brasileiro quando se trata de agir no sentido de expor os trabalhadores mais pobres à condição 

de incapazes e delinquentes, como de resto tem sido historicamente o tratamento aos 

indígenas, aos quilombolas e quaisquer que se arvorem contra a ordem do capital. Não é 

central para o trabalho, mas ilustra a dimensão dos entraves institucionais quando se trata de 

enfrentar, nas políticas, a questão do modelo. Como afirmava frequentemente um assessor do 

MDA, no período, “para a burguesia não há questão menor”. 

Neste particular, está localizado o conceito de soberania alimentar, como uma 

totalidade que pressupõe a segurança alimentar, em torno do qual se estrutura a disputa no 

campo do modelo, que dialoga com a política. Pelo que já inferimos, os programas de 

transferência de renda no âmbito do Programa Brasil sem Miséria cumpriram, em parte, o 

papel do Estado em assegurar a segurança alimentar de parte da população brasileira 
                                                 
40 Ver matéria completa em www.dpf.gov.br, buscando pelo termo “Agrofantasma”. Acesso em 10 set. 2015. 
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destituída das condições mínimas de trabalho que lhes garantisse o direito humano à 

alimentação e a condições minimamente dignas de vida (CARVALHO; STEDILE, 2012), 

ainda que com as ressalvas cabíveis, especialmente em relação às potencialidades objetivas 

que dispõem o País – terra, clima, riquezas naturais, enfim, as condições objetivas de 

produção e reprodução da vida. 

O conceito soberania alimentar foi introduzido, em 1996, pela Via Campesina 

Internacional, no contexto da Cúpula Mundial sobre a Alimentação (CMA), realizada em 

Roma pela FAO. Anuncia uma intervenção no campo da macro política e se insere numa 

perspectiva de ruptura com o modelo vigente, uma vez que parte do princípio de que, para ser 

soberano e protagonista do seu próprio destino, o povo deve ter condições, recursos e apoio 

necessários para produzir seus próprios alimentos e parte do princípio de que alimento não é 

mercadoria, mas direito humano (CARVALHO; STEDILE, 2012). No atual contexto de 

concentração e controle, pelos conglomerados transnacionais, sobre o que tem “valor” para 

ser produzido e comercializado, colocado acima do direito humano à alimentação, é uma 

questão de defesa da soberania popular e nacional, segurança alimentar para o presente e o 

futuro da humanidade e, portanto, fator de desestabilização da ordem do capital. Porque o 

direito do povo produzir seu próprio alimento enseja o direito aos meios de produzi-lo: à terra, 

principalmente.  

Mas, diz respeito, igualmente, a uma nova forma de reestruturar as condições de os 

camponeses realizarem a transformação dos alimentos de maneira a avançar nas técnicas de 

preservação da qualidade dos mesmos e, ainda, a distribuição dos alimentos de maneira a 

estar acessível em quantidade e qualidade necessárias àqueles que necessitam, como os 

trabalhadores urbanos, as escolas, as creches. 

As políticas anteriormente citadas, como PAA e PNAE, constituem-se em 

experiências estruturantes dessa perspectiva, com custos econômicos, sociais e ambientais 

inferiores ao despendido para sustentar o modelo atualmente dominante.  

 

 

1.6 Uma nova matriz produtiva e tecnológica em questão 

 

 

Infere-se que na pergunta que gerou esta reflexão está inserido um conjunto de 

reflexões anteriores que induzem à interrogação sobre que tipo de comida vamos comer. 

Eivado de significados que correspondem a um modo de fazer agricultura, já demarcando 
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uma contraposição a um determinado tipo de alimento que se associa ao modelo dominante, 

caracterizado pelo fast food, ou contaminado pelos agrotóxicos e transgênicos ou outras 

formas de contaminação. 

Os camponeses, nos seus distintos modos de existência, no decorrer da história da 

formação social brasileira, teceram um mundo econômico, social, político e cultural que se 

produz, reproduz e se afirma numa especificidade que lhes é própria, seja em relação ao modo 

de produzir e à vida comunitária, seja na forma de convivência com a natureza, numa lógica 

alicerçada na centralidade do trabalho da família, e, eventualmente, com ajuda dos vizinhos e 

da própria comunidade e pela indissociabilidade entre os que trabalham e os que organizam a 

produção (CARVALHO; COSTA, 2012), caracterizada como agricultura camponesa. 

Os imperativos da Revolução Verde, como ficaram conhecidos os mecanismos de 

implementação progressiva da modernização conservadora, na década de 1960 (MACHADO; 

MACHADO FILHO, 2014), violaram esse código ético e introduziram a “doma” da natureza, 

com ciclos artificiais, determinados pela emergência da máxima produtividade. Por outro 

lado, essas novas tecnologias “conquistaram” também os camponeses à medida que os 

liberava do trabalho penoso, das técnicas rudimentares do roçado, capina, do plantio artesanal 

e elevava as condições de produtividade das lavouras por meio da adubação química. Sem se 

dar conta da dependência cada vez maior que tais tecnologias impunham, e ademais de seus 

efeitos perversos sobre a saúde, o esgotamento do solo, das fontes de água e a contaminação 

geral do ambiente. Contradições próprias de como se apresenta a realidade, num processo 

permanente de afirmação contendo sua própria negação.  

O decorrer do movimento histórico da luta de classes no campo foi apresentando os 

elementos da complexidade que carregava o debate sobre a Questão Agrária no contexto atual 

e os impasses em que se viram as organizações dos camponeses, ao conquistarem territórios, 

por suas lutas. O impasse se localizava no significado dos territórios conquistados ante o 

avanço do Agronegócio e suas investidas sobre essas populações. De nada adiantava ter 

conquistado a terra com muita luta e sacrifício para depois colocá-la (ou mantê-la) como 

território simbólico de tudo o que até ali havia significado: monocultura, venenos, e 

principalmente, o trabalho a serviço do capital.  

A pergunta sobre o tipo de alimento com o qual a humanidade vai se alimentar ( há 

quem se questione se, na escala de artificialização a que chegamos, será ainda comida) remete 

necessariamente à reflexão sobre a matriz produtiva e tecnológica em toda  sua complexidade  

e suas contradições.  
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O conceito de Agroecologia é o que sintetiza esta nova matriz tecnológica. Não apenas 

um corpo de conhecimentos úteis, passíveis de serem aplicados, mas que se configura como 

“prática social, ação de “manejo” da complexidade dos agroecossistemas particulares, 

inseridos em múltiplas relações naturais e sociais, relações que eles determinam e pelas quais 

são determinados” (GUHUR; TONÁ, 2012, p. 63). Um conceito ampliado, desde as práticas 

já implementadas pelos próprios camponeses nos assentamentos, nas comunidades 

tradicionais, que nasce de necessidades imediatas e conjunturais, mas que se eleva à condição 

política de enfrentamento ao agronegócio e ao sistema capitalista de exploração dos 

trabalhadores e da depredação da natureza.  

De acordo com Machado e Machado Filho,  

 

A agroecologia, como forma de agricultura e como a entendemos, retoma as 
concepções agronômicas de produção pré-revolução verde. Apropria-se dos imensos 
progressos da ciência e da tecnologia dos últimos 50 anos que se conformam em 
técnicas produtivas com a incoporação das questões sociais, políticas, culturais, 
ambientais, energéticas e éticas, tendo sempre presente a escala (MACHADO; 
MACHADO FILHO, 2014. p. 35). 

 

No que se refere ao tema da tecnologia, a ideologia burguesa hegemônica questiona 

essa possibilidade de emancipação camponesa do capital, alegando que essa ruptura da 

subalternidade camponesa, da construção de uma modernidade camponesa, seria um retorno 

ao passado camponês, à economia de subsistência, e propõe, como um avanço político, a 

integração (subalternidade consentida) dos camponeses aos seus projetos (CARVALHO, 

2014). Para eles, o agronegócio é o único segmento relevante da economia brasileira, porque 

tem no progresso técnico o centro de seu modelo de negócios (ALVES et al., 2014). 

Merece, portanto, por parte deste trabalho, uma reflexão acerca dessa “provocação” ao 

tema, relevante para a elaboração em torno da possibilidade de estruturação de um projeto 

antagônico ao capital. O capítulo III do presente trabalho aprofundará a matriz produtiva com 

base Agroecológica e situará o debate atual dos campos em torno dos quais o tema 

Agroecologia se insere, especialmente entre o campo da “restauração” de um modo de vida 

camponês tradicional e a “escala” necessária para a produção de alimentos para toda a 

humanidade, perpassada pela reflexão acerca do processo formativo do campesinato, nos 

projetos educativos. Gilmar Mauro (2015), por exemplo, rejeita a volta ao passado. “Não 

quero trabalhar atrás de uma junta de bois. Isso é bonito para ir lá visitar, tirar foto, mas não 

pra quem precisa viver disso. Quero tempo livre.”  

Tem-se aí um bom debate.  
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2 A BATALHA DE PROJETOS POR DENTRO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 

PROFISSIONAL, NOS GOVERNOS LULA I E II E DILMA I  

 

 

Não foi, por exemplo, - costumo sempre dizer - a educação burguesa a 

que criou ou enformou a burguesia, mas a burguesia que, chegando ao 

poder, teve o poder de sistematizar a sua educação. Os burgueses, 

antes da tomada do poder, simplesmente não poderiam esperar da 

aristocracia no poder que pusesse em prática a educação que lhes 

interessava. A educação burguesa, por outro lado, começou a se 

constituir, historicamente, muito antes da tomada do poder pela 

burguesia. Sua sistematização e generalização é que só foram viáveis 

com a burguesia como classe dominante e não mais contestatória 

Paulo Freire 

 

 

O presente capítulo tem como escopo o desenvolvimento dos fundamentos históricos e 

teóricos que orientam a presente Tese, no sentido de refletir em torno das múltiplas 

determinações que estabelecem e justificam seu título – a batalha de projetos - a saber, como 

as demandas do capital se instituem em políticas públicas de formação profissional, no 

período determinado, suas armas e seus métodos, assim como os trabalhadores camponeses e 

suas organizações se armam para o enfrentamento ao projeto do capital na sua totalidade, que 

armas utilizam e quais seus métodos. 

A escolha pela denominação batalha de projetos se insere, no presente trabalho, como 

ferramenta didática para o desvelamento dos diversos elementos que materializam a luta de 

classes no âmbito do Estado e a denominação não é original. Gramsci (1999) apontava a 

importância da busca do consenso por meio da “batalha das ideias”, como medição de forças 

entre as classes na disputa pela hegemonia; desde a compreensão de que não é a consciência, 

a teoria e a linguagem que criam a realidade, mas elas são produzidas dentro e a partir de uma 

realidade histórica, sendo e tornando-se, porém, elas mesmas, parte dessa realidade. 

(FRIGOTTO, 2009). 
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Diante do túmulo de Marx, em 17 de março de 1883, Engels proferiu um discurso41 

em que assim se manifestava: 

 

Assim como Darwin descobriu a lei do desenvolvimento da Natureza orgânica, 
descobriu Marx a lei do desenvolvimento da história humana: o simples facto, até 
aqui encoberto sob pululâncias ideológicas, de que os homens, antes do mais, têm 
primeiro que comer, beber, abrigar-se e vestir-se, antes de poderem entregar-se à 
política, à ciência, à arte, à religião, etc; de que, portanto, a produção dos meios de 
vida materiais imediatos ( e, com ela, o estágio de desenvolvimento econômico de 
um povo ou de um período de tempo) forma a base a partir da qual as instituições do 
Estado, as visões do Direito, a arte e mesmo as representações religiosas dos homens 
em questão, se desenvolveram e a partir da qual, portanto, elas têm também que ser 
explicadas – e não, como até agora tem acontecido, inversamente. 

 

A referência ao discurso diz respeito à necessidade de afirmar que o movimento 

histórico que se realizou em relação às políticas de educação na perspectiva da formação 

profissional desenvolvidas pelo governo brasileiro, no período delimitado, está 

profundamente imbricado com as (novas) formas de produção e com o estágio de 

desenvolvimento econômico de um povo ou de um período de tempo (FRIGOTTO, 2009), a 

dizer que no desenrolar do presente capítulo, nas particularidades da reflexão, restará 

desnecessário remarcar esta afirmação. 

A categoria trabalho é central para este debate, pois em torno dela é que se organizam 

as estratégias de acumulação, na ordem do capital, versus as estratégias de emancipação, na 

ordem dos trabalhadores. 

Mas, a categoria trabalho também é um conceito em disputa, inquestionável para o 

debate da educação na perspectiva da formação profissional. Compreendê-la nessa disputa diz 

respeito a fazê-lo na perspectiva de Frigotto, ao afirmar que o conceito é polissêmico, sujeito 

a interpretações diversas e antagônicas, de acordo com a perspectiva ideológica e com o 

projeto político em torno do qual se associa, pois a educação formal que se efetiva nas 

diferentes ações e práticas sociais, nas sociedades cindidas em classes, como a que vivemos, 

tende a reproduzir as relações sociais de produção (FRIGOTTO, 2009). 
Pelo trabalho, o ser humano produz com a transformação da natureza em bens 

necessários à sua sobrevivência e de sua espécie e reproduz a si mesmo, como ser da natureza. 

Mas o faz de forma consciente, planejada. É isso que faz diferenciar o pior operário da melhor 

abelha, segundo Marx, exatamente por que a abelha, ainda que realizando um trabalho 

perfeito de construir sua colmeia, o faz por instinto natural; ao passo que o operário, ou o 

                                                 
41 Fonte: Obras Escolhidas em três tomos, Editorial Avante! – Ediçào dirigida por um coletivo comport por: José 

BARATA-MOURA, Eduardo CHITAS, Francisco MELO e Álvaro PINA, tomo III, p.179-181. Tradução: José 
BARATA-MOURA. 
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camponês, por pior que seja o trabalho que realiza, nele estão envolvidos todos os seus 

sentidos, sua história, sua racionalidade, expressa na capacidade de pensar sobre o que realiza 

e o sentido dessa realização, tendo controle sobre a sua produção. Ou seja, trabalha porque é 

necessário, porque o que realiza tem valor de uso, um valor social.  

Desta condição do trabalho é que o ser humano considera-se parte da natureza, 

responsável pela preservação dos meios dos quais necessita para a sua própria sobrevivência e 

de sua espécie. Como direito e como dever de usufrutuário.  

O sistema do capital rompe com essa “ontologia” do trabalho humano ao estabelecer o 

valor de troca, por meio do qual o ser humano perde o controle e, ao mesmo tempo, o sentido 

do trabalho, que não é mais para si, que se transforma em mercadoria, transformando-o, ao 

mesmo tempo, em mercadoria, à medida que, despossuído dos meios de produção, só tem a si 

mesmo para trocar pelos meios necessários à sua subsistência. 

Mas essa condição alienante na relação de “troca” entre o trabalho e o capital não 

aparece de forma clara para os trabalhadores, uma vez que a ideologia burguesa naturaliza 

essa relação. E de tempos em tempos, de acordo com as novas necessidades do capital, vão-se 

impondo novos conceitos sob novas formas de exploração do trabalho humano, que 

“escondem o caráter assimétrico das relações sociais entre detentores do capital e classe 

trabalhadora” (FRIGOTTO, 2010b, p. 8). 

Fenômeno da nova fase do sistema do capital, entre as duas últimas décadas do século 

XX e a atualidade, em que, com base em Marx, as contradições próprias do sistema provocam 

a necessidade de intensificar a produtividade do trabalho, incorporando a ciência e a técnica 

ao processo de produção (FRIGOTTO, 2010b, p. 8), tem-se incorporado, pelo pensamento 

neoliberal, a teoria do capital humano. 

Disseminado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) 42, e 

incorporado às políticas governamentais, especialmente às políticas educacionais, no Brasil e 

nos países com menor IDH (O Brasil ocupa a 97ª posição), o conceito de capital humano 

(capital incorporado ao ser humano), de acordo com Paiva (2001), tem seus fundamentos nas 

teorias de Theodore Schulz, amplamente difundidas no Brasil na década de 1960 e nas 

décadas seguintes.   

                                                 
42 Com base em seus Relatórios de Desenvolvimento Humano, que avalia, a serviço do capital, a taxa de 

formação de capital humano nos países. A metodologia utilizada é a combinação entre Índice de Ixpectativa de 
Vida , Índice de Educação e Índice de Rendimentos. O indicador é o IDH,a correlação positive entre a 
formação humana e o desenvolvimento econômico. Disponível em http://hdr.undp.org/en/content/table-1-
human-development-index-and-its-components.Acesso em 19/novembro/2015. 
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Postula que os próprios trabalhadores transformem-se em capital fixo, a serviço das 

empresas, num mercado da personalidade, uma mercadoria que trabalha e que precisa saber se 

vender. Vende-se, além disso, um estado de espírito, a disponibilidade ilimitada aos ajustes, 

mutações, imprevistos, etc (PAIVA, 2001, p. 190). Essa teoria é que determinará as diretrizes 

educacionais para a formação profissional, no Brasil, no período analisado. 

No âmbito do Capítulo I, o presente trabalho adotou as teses de Oliveira (2013) ao 

rejeitar a ideia do subdesenvolvimento como um defeito da nossa formação, a oposição entre 

um Brasil moderno e um Brasil arcaico e afirmar ser próprio do nosso modelo de 

desenvolvimento brasileiro, o perene dualismo entre o moderno e o arcaico, numa dialética 

muito particular de nossa formação social. Florestan Fernandes, afirma que temos  

 

uma história que se recompõe, simultaneamente a partir de dentro (pela dominação 
burguesa) e a partir de fora (pela dominação imperialista) produzindo, 
constantemente, novos modelos de desenvolvimento capitalista que exigem a 
conciliação do arcaico, do moderno e do ultramoderno, ou seja, a articulação de 
antigas “estruturas coloniais” bem visíveis a novas “estruturas coloniais” 
disfarçadas” (FERNANDES, 2010, p.15). 

 

 

2.1 A HISTÓRICA batalha de Projetos por dentro da política de educação profissional 

no Brasil – Do PIPMO ao PRONATEC 

 

 

Atendendo ao propósito de abrir um diálogo sobre o tema, no que se refere ao campo, 

cabe o registro da tensão que perpassa o debate sobre a educação profissional no Brasil, 

sintetizada por Frigotto (2010a, grifo nosso): Que tipo de projeto de educação escolar básica e 

de formação profissional e tecnológica se coloca como necessário para uma sociedade que 

moderniza o arcaico e para a qual o atraso de determinados setores não é obstáculo ao tipo 

de desenvolvimento que se ergueu pela desigualdade e se alimenta dela? 

Certamente, os camponeses estão colocados entre os determinados setores atrasados, 

pois, para estes, o projeto de educação escolar básica esteve historicamente negado, estando 

ali concentrados os maiores índices de analfabetismo e as menores taxas de escolaridade43. 

Mas isso, tal como afirmado, nunca serviu de obstáculo à ampliação da sua capacidade 

produtiva, vez que as políticas de formação profissional se instituíram no viés contrário ao da 

escolarização e na intensificação da preparação de mão de obra, mais ou menos qualificada, 

                                                 
43 Tal como já referido na Introdução deste trabalho. 
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de acordo com as necessidades do capital, seja industrial em um determinado período, seja 

para o capital na agricultura, no período atual. 

O conceito de Educação Profissional na política educacional é importante porque 

embora, em cada fase do capitalismo se exponha com traço distinto, ele traz consigo as 

contradições históricas dessa sociedade dual no sistema educacional, desde os primórdios da 

República. 

O Decreto nº 7.566, de 23 de setembro de 190944, registra que  

 

Créa nas capitaes dos Estados da Escolas de Aprendizes Artífices para o ensino 
profissional primário e gratuito” tinha como principal justificativa “que para isso se 
torna necessário não só habilitar os filhos dos desfavorecidos da fortuna com o 
indispensável preparo téchnico profícuo, que os afastara da ociosidade ignorante, 
escola do vício e do crime. 

 

Na Constituição de 1937, estatuto legal marcado pelas novas demandas de um 

processo de industrialização da década de 1930, é que, pela primeira vez, tratou-se da 

educação profissional como dever do Estado, em escolas vocacionais e pré-vocacionais para 

com as classes menos favorecidas que deveria ser cumprida em colaboração com as empresas 

e seus “sindicatos econômicos” que deveriam criar escolas de aprendizes, destinadas aos 

filhos de seus operários ou de seus associados” (art.129). 

O mandato da Constituição e as referidas Leis Orgânicas do Ensino Profissional 

propiciaram, ainda, a criação de entidades especializadas, como o Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial (SENAI), em 1942, e o Serviço Nacional de Aprendizagem 

Comercial (SENAC), em 1946, bem como a transformação das antigas escolas de aprendizes 

artífices em escolas técnicas federais. O SENAR seria criado somente no ano de 1991, pela 

Lei nº 8.315, de 23 de dezembro de 1991, já na esteira da expansão do Agronegócio. 

De acordo com o Parecer CNE-CEB n.16-199945,  

 

No conjunto das Leis Orgânicas da Educação Nacional, o objetivo do ensino 
secundário e normal era o de "formar as elites condutoras do país” e o objetivo do 
ensino profissional era o de oferecer “formação adequada aos filhos dos operários, 
aos desvalidos da sorte e aos menos afortunados, aqueles que necessitam ingressar 

                                                 
44 Disponível na íntegra em: http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf3/decreto_7566_1909.pdf. Acesso em 15 

fevereiro 2016. 
 
45 PARECER CNE No 16/99 – CEB – Aprovado em 5.10.99.ASSUNTO: Diretrizes Curriculares Nacionais para 

a Educação Profissional de Nível Técnico.INTERESSADO: Conselho Nacional de Educação/Câmara de 
Educação Básica .RELATORES: Conselheiros (Comissão Especial) – Fábio Luiz Marinho Aidar (Presidente), 
Francisco Aparecido Cordão (Relator) e Guiomar Namo de Mello. Disponível em: 
http://www.educacao.pr.gov.br/arquivos/File/pareceres/parecer161999.pdf. Acesso em 17 fevereiro 2016. 
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precocemente na força de trabalho”. A herança dualista não só perdurava como era 
explicitada (CNE, 1999). 

 

Ocorre que o mero reconhecimento desta “natureza” do sistema não significou, ao 

longo da história da Educação Profissional, esforços governamentais ou mesmo instrumentos 

de política visando sua ruptura. Ao contrário, este mesmo CNE, que constata tal condição, é o 

mesmo que regulamenta as reformas chamadas neoliberais, da década de 199046, num 

processo de aprofundamento dessa dualidade nas chamadas “pedagogias das competências” 

que terão tratamento mais adiante, neste mesmo Capítulo. 

 

 

2.1.1 O Programa Intensivo de Preparação de Mão-de-Obra Industrial (PIPMO) 

 

 

O Programa Intensivo de Preparação de Mão de Obra Industrial (PIPMO)47 foi criado 

em 1963, no âmbito do projeto desenvolvimentista, em caráter emergencial, em meio à crise 

provocada pelo modelo de industrialização do período 1955-1960, voltado para a 

internacionalização da economia, tendo sua ação se estendido até 1982. 

Barradas (1986), em tese de doutoramento que estudou o Programa, afirma que o 

PIPMO foi um instrumento do Estado a serviço do necessário avanço do capital, na 

perspectiva do capital humano, e tinha como objetivo principal a preparação de grandes 

contingentes mão de obra para a indústria.  

A importância do referido Programa para o presente trabalho refere-se a que o período 

em questão foi aquele em que contingentes significativos de trabalhadores do campo 

migraram para as grandes cidades.  

                                                 
46 O Conselho Nacional de Educação se constituiu numa instância de poder – integrada ou paralela, eis uma 

questão – ao Ministério da Educação. No projeto original de LDB este foi concebido como autônomo em 
relação ao executivo. Essa condição convergia com a proposição de um Sistema Nacional de Educação – 
orgânico e coerente – e com a instituição do Fórum Nacional de Educação. Este último seria o espaço de 
discussão e formulação da política educacional, enquanto o Conselho, o espaço regulamentador. A 
característica de ambos seria a representação substantiva da sociedade civil, dando efetividade organizativa ao 
Estado ampliado. Sabemos que nem o Sistema nem o Fórum Nacional de Educação foram logrados na lei n. 
9.394/96. O Conselho Nacional de Educação, por sua vez, ad- quiriu estatuto de órgão de assessoramento ao 
Ministério da Educação. Parte de sua composição advém da sociedade civil, porém, como sugestão, já que a 
indicação final de cada conselheiro cabe ao Ministro da Educação. Como instância de poder, torna-se campo 
de disputa por hegemonia entre classes e frações de classes, sendo a política curricular o objeto específico 
dessa disputa (CIAVATTA; RAMOS,2012.p.19). 

 
47 Criado pelo Decreto n.º 53.324, de 18 de dezembro de 1963. 
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De acordo com Zibech, nas duas décadas - 1960 e 1970 - o Brasil experimentou 

drásticas mudanças demográficas.  “En 1960 tenía 70 millones de habitantes, más de la mitad 

de la población vivía en áreas rurales y ostentaba un fuerte crecimiento demográfico con tasas 

cercanas al 3% anual. Para 1970 Brasil tenía 93 millones de habitantes y el 56% vivía en 

ciudades” (ZIBECH, 2012, p. 253). 

Outra razão para destacá-lo, no presente trabalho, diz respeito ao cotejamento do 

mesmo com o Programa instituído no Governo Dilma II, o Programa Nacional de Acesso ao 

Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC) 48, a fim de analisar sua natureza político-

ideológica, suas finalidades, no contexto específico, seus limites e contradições, e 

especialmente o papel do Estado na implantação do Programa, quando já existia o Sistema 

“S”49, além de um conjunto de instituições (como os Institutos Federais) executando ações 

correlatas.  

O PIPMO foi criado pelo Ministério da Educação, na então Diretoria de 

Desenvolvimento Industrial, utilizando a rede pública de ensino e financiamento às 

instituições privadas, na passagem de uma economia de base agrária para uma de base 

industrial. Nesse contexto, o papel do Estado foi determinante para acelerar o processo, 

oferecendo as condições de infraestrutura para que o empresariado apresentasse resultados 

efetivos de produção, de tal maneira que possibilitasse prosseguir no processo de 

industrialização, no ritmo demandado pelo capital (BARRADAS, 1986). 

No período de 1961 a1964, o Estado brasileiro encontrava-se em transição para um 

modelo de industrialização, em associação com o capital internacional, e tornava-se 

necessário não somente manter o ciclo de expansão do capital, no aspecto econômico, mas, 

também, “reforçar os mecanismos de dominação ideológica para que não houvesse quebra no 

processo de industrialização que se desenvolvia” (BARRADAS, 1986, p. 52). 

Ainda segundo o estudo, a velocidade com que o parque industrial se instalou, no 

período anterior (1956-1960), não era atendida suficientemente pelo sistema formal de ensino. 

A partir de um momento, o processo tecnológico imposto pela dinâmica da industrialização 

crescente passou a exigir programas de treinamento menos aprimorados e mais velozes. Esse 

“adestramento” estava calculado em torno de 100 horas e, em alguns casos, o treinamento não 

passava de 20 horas. 

                                                 
48 Criado pela Lei n.º 12.513, de 26 de outubro de 2011, posteriormente alterada pela Lei n.º 12.816, de 05 de 

junho de 2013. 
 
49 Senai,Sesi,Senac,Sesc, Senar e Senat 
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O produto que cabia ao PIPMO formar para manter o mercado de trabalho era o 
trabalhador dotado da mínima qualificação, isto é, com habilidades que pudessem 
ser imediatamente acionadas pelo processo de produção, agora com características 
de capital monopolista integrado ao capital internacional. Cabia ao Estado, portanto, 
adestrar trabalhadores e, juntamente com as medidas coercitivas adotadas após 
1964, se prestaria a destituí-los de qualquer poder de reivindicação e proporcionar 
maior margem de lucro ao capital (BARRADAS, 1986, p.56). 

 

O PIPMO treinou 369.102 trabalhadores, no período entre 1964-1970, nos ramos de 

siderurgia, química, mecânica, material elétrico, energia elétrica e construção civil. Trinta por 

cento dos cursos realizados dentro das empresas conveniadas com o Programa eram ligados 

aos setores econômicos onde predominava o capital internacionalizado. 

Isso porque, com o advento do golpe civil-militar, em 1964, o PIPMO foi incorporado 

e adquiriu novas funcionalidades, de acordo com a autora, a revelar que se tratava de um 

Programa que, pela sua natureza, poderia servir a qualquer regime, a qualquer projeto baseado 

no desenvolvimento capitalista, nos diversos setores da economia que demandassem mão de 

obra pouco qualificada, inclusive na agricultura. 

No caso do campo, de acordo com o estudo, o avanço do capitalismo se deu na 

agricultura de exportação e na produção de matérias-primas para a indústria, especialmente a 

de bens duráveis, por um lado, mas, também, a produção de alimentos baratos para as grandes 

massas urbanas. O avanço do capitalismo sobre o campo liberou imensos contingentes de mão 

de obra rural para as grandes cidades, especialmente as cidades-sede das indústrias.  

Mas, foi com o Plano de Metas e Bases para a Ação do Governo (1970-1971), do 

período Médici (1969-1974), que se consolidaram algumas tendências da política econômica 

adotada nos governos anteriores, justificadas na ideologia do Brasil Potência, e veio a 

consolidar, também, uma estratégia de desenvolvimento agrícola. O objetivo era alcançar 

altas taxas de crescimento do setor na Região Centro-Sul e abrir fronteiras agrícolas na região 

Norte. 

Com base no Documento citado por Barradas, tencionava-se ampliar a fronteira 

agrícola como uma forma de "conciliar a modernização tecnológica de segmento da atividade 

agrícola e industrial com a aceleração do aumento de emprego da mão-de-obra e com a 

política de desenvolvimento voltada para a expansão do mercado interno" (BARRADAS, 

1986, p. 87). 

Essas medidas serviram para a consolidação do processo de “modernização da 

agricultura” e para o avanço do capitalismo no campo, centrado, por um lado, na agricultura 

de exportação e, por outro, na produção de alimentos para o mercado interno. Os que 
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“sobraram” serviram de reserva de força de trabalho para a expansão do capitalismo no País, 

onde quer que fosse necessário. 

O Estado agia como apoio imprescindível no tripé em que se assentava a economia 

brasileira na terminologia usada por Ianni (apud Barradas), a saber: setor imperialista privado, 

setor nacional privado e setor estatal. No entanto, os maiores ganhos verificaram-se na 

empresa imperialista, já que o setor estatal concentrava-se em atividades de infraestrutura 

(grifo nosso). Essa concentração da empresa estatal destinava-se a sustentar as exigências da 

reprodução do capital estrangeiro e nacional.  

Poulantzas (2000) sustenta que o Estado nada mais é do que a modalidade de uma 

presença constitutiva no seio das relações de produção e de sua reprodução, e modifica-se 

segundo os estágios e fases do capitalismo. E interfere para criar e manter a “infraestrutura 

material” da produção. 

Já o início do século XXI, em relação às décadas 1960 e 1970, é completamente 

diferente. Para Zibechi 

 

Más del 80% de los brasileños viven en ciudades y menos del 20% en el campo. La 
pobreza ha disminuido drásticamente. […] Si comparamos la situación económica 
del país entre la década de 1960 y los primeros años del siglo XXI, el contraste es 
también mayúsculo. 
 Desde la crisis mundial desatada en 2008, Brasil se convirtió en uno de los destinos 
más atractivos de la inversión directa extranjera, alcanzado el quinto lugar en 2010, 
con 48 mil millones de dólares, detrás sólo de Estados Unidos, China, Hong Kong y 
Bélgica. Además de captar recursos, Brasil acumula capital de forma consistente y 
de modo muy particular en la última década (ZIBECHI, 2012, p.253-254). 

 

Dessa forma é que se pode compreender o ousado papel do Estado brasileiro, ao 

instituir o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego – PRONATEC, 

sobre o qual discorremos a seguir. 

 

 

2.1.2 O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego – Pronatec e a Rede 

Federal de Educação Profissional e Tecnológica 

 

 

O Pronatec foi instituído pela Lei nº 12.513, de 26/10/201150, e tem entre seus 

objetivos: 

                                                 
50 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12513.htm. Acesso em 

20/dezembro/2015.   
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Art.1º: É instituído o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 
(Pronatec), a ser executado pela União, com a finalidade de ampliar a oferta de 
educação profissional e tecnológica, por meio de programas, projetos e ações de 
assistência técnica e financeira.  
Parágrafo único.  São objetivos do Pronatec: 
I - expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de educação profissional 
técnica de nível médio e de cursos e programas de formação inicial e continuada ou 
qualificação profissional; 
II - fomentar e apoiar a expansão da rede física de atendimento da educação 
profissional e tecnológica; 
III - contribuir para a melhoria da qualidade do ensino médio público, por meio da 
articulação com a educação profissional; 
IV - ampliar as oportunidades educacionais dos trabalhadores por meio do 
incremento da formação e qualificação profissional. 

 

Como público a ser atendido, estabeleceu-se, conforme o artigo 2o: I - estudantes do 

ensino médio da rede pública, inclusive da educação de jovens e adultos; II – trabalhadores; 

III -beneficiários dos programas federais de transferência de renda.  

Nas modalidades de educação profissional e tecnológica, estabeleceu-se a oferta de 

cursos de formação inicial e continuada ou qualificação profissional e de educação 

profissional técnica de nível médio, sendo que no caso dos cursos de formação inicial e 

continuada ou qualificação profissional, a carga-horária mínima estabelecida foi de cento e 

sessenta horas. 

No artigo oitavo, previu-se que o Programa poderia ser executado com a participação 

de entidades privadas, sem fins lucrativos, devidamente habilitadas, mediante a celebração de 

convênio, acordo, contrato, ajuste ou instrumento congênere, e, no artigo 10º, autorizou a 

participar do Programa as unidades de ensino privadas, inclusive as dos serviços nacionais de 

aprendizagem, ofertantes de cursos de formação inicial e continuada ou qualificação 

profissional e de cursos de educação profissional técnica de nível médio. 

O Pronatec foi formulado, enunciado e reconhecido não como uma política de 

Educação Técnico-Profissional, mas como “a’ política, posto que incorporou todas as ações 

que encontravam-se separadas (Brasil Profissionalizado, e-TEC,Certific e a própria 

gratuidade do Sistema S) incluindo a expansão da rede federal. Esta expansão, aparentemente 

poderia ser considerada uma inclinação à ampliação da rede pública federal, não fosse 

historicamente e hegemonicamente orientada pela relação com o mundo empresarial.  

De acordo com informações do Ministério da Educação51, de 1909 a 2002, foram 

construídas 140 escolas técnicas no país. Entre 2003 e 2010, o Ministério da Educação 

entregou à população as 214 previstas no plano de expansão da rede federal de educação 

profissional. Além disso, outras escolas foram federalizadas. 

                                                 
51 Disponível em: http://redefederal.mec.gov.br/expansao-da-rede-federal. Acesso em 20/dezembro/2015.  
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Ainda Segundo o Ministério, foram investidos recursos da ordem de R$ 3,3 bilhões 

entre os anos de 2011 e 2014, na expansão da educação profissional.  Das 208 novas unidades 

previstas para o período, todas entraram em funcionamento, totalizando 562 escolas em 

atividade. São 38 Institutos Federais presentes em todos estados, oferecendo cursos de 

qualificação, ensino médio integrado, cursos superiores de tecnologia e licenciaturas.  

Essa Rede ainda é formada por instituições que não aderiram aos Institutos Federais, 

mas, também, oferecem educação profissional em todos os níveis. São dois Cefets, 25 escolas 

vinculadas a Universidades, o Colégio Pedro II e uma Universidade Tecnológica. 

 
Gráfico 4- Cenário da Rede Federal de Educação Profissional 

 
Fonte: Ministério da Educação, 2015. 

 

A Lei n.º 11.892/200852, expressa as finalidades da expansão da rede. 

 

[…] 
Art. 6o  Os Institutos Federais têm por finalidades e características: 
I - ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e 
modalidades, formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação profissional 
nos diversos setores da economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico 
local, regional e nacional; 
(…) 
III - promover a integração e a verticalização da educação básica à educação 
profissional e educação superior, otimizando a infra-estrutura física, os quadros de 
pessoal e os recursos de gestão; 
IV - orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e fortalecimento dos 
arranjos produtivos, sociais e culturais locais, identificados com base no 
mapeamento das potencialidades de desenvolvimento socioeconômico e cultural no 
âmbito de atuação do Instituto Federal; 
V - constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de ciências, em geral, e 
de ciências aplicadas, em particular, estimulando o desenvolvimento de espírito 
crítico, voltado à investigação empírica. 
 

                                                 
52 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007- 2010/2008/lei/l11892.htm. Acesso em: 

20/dez/2015.  
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A título de ofertar um conjunto de informações necessárias à melhor compreensão do 

tema, o presente trabalho dedicou-se ao estudo da dotação orçamentária do Pronatec, 

destinada às unidades de ensino privadas, no período em questão (2012-2014) e constatou o 

que mostra a seguinte tabela: 

 

Tabela 3- Pronatec – Sistema “S “- Orçamento Anual 

 

 

As reflexões possíveis a serem feitas em torno das informações fornecidas são 

inúmeras, sob vários aspectos e critérios. Para efeito dos objetivos do trabalho, ater-se-á à 

compreensão da contradição entre a existência de uma rede federal de educação profissional e 

tecnológica, portanto, pública, na sua grandeza e abrangência, por um lado, e por outro, a 

criação de um Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), 

igualmente grande, pelo volume de recursos que disponibiliza e pela mobilização que 

realizou.  

No que se refere às finalidades, analisando os propósitos contidos nas referidas leis 

que os instituíram, de pronto conclui-se pela declaração, por parte do Estado, de um sistema 

dual de formação profissional: de um lado, uma rede pública de excelência, estruturada com 

docentes formados e qualificados para atender às demandas locais e regionais, inclusive no 

ensino superior e pós-graduação. De outro lado, um programa voltado para os trabalhadores, 

estudantes de nível médio em geral, inclusive EJA (e sabe-se que o público da EJA é formado 

por jovens e adultos trabalhadores). 

2012 2013 2014 2015(até    Maio) TOTAL    P/SISTEMA(em    bi)

SENAR 38,2 57 70,2 24,3 190

SENAI 804 1.161 1.403 295 3.663

SENAC 366,8 719 786,1 230 2.101

SENAT 12.5 127,7 120.9 26 287

TOTAL ANNUAL

(Em    Bilhões) 1.221 2.064 2.380 575 6.241

6.500

PRONATEC    -    SISTEMA    "S"    -    ORÇAMENTO    ANUAL    (EM    MILHÕES    de    R$)

Media    anual    de    repasse    para    os    214    IF's    -    excluindo    o    pagamento    de    professores    e    técnicos

Fonte:    CGU    -    Portal    da    Transparência    do    Governo    Federal.    www.transparencia.gov.br.    Acesso    em    10/07/2015.
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À época em que se projetaram e iniciaram estes dois processos – o da expansão do 

Ensino Técnico Profissional e da criação do PRONATEC- disseminou-se, pelos principais53 

meios de comunicação (que no Brasil são a expressão do pensamento da burguesia e do 

capital), um “apagão de mão de obra”, fenômeno segundo o qual o Brasil “patinava” nos 

grandes investimentos por falta de oferta de trabalhadores qualificados. A Revista Exame 54, 

na sua edição de 16 de novembro de 2011, depois de informar que o Brasil apresentava uma 

das baixas taxas de desemprego da história recente (seis por cento ao ano), e de ter gerado 

dezenove milhões de emprego em uma década (somente no início de 2011 teriam sido 

gerados mais de dois milhões de emprego), publicou:  

 

Uma pesquisa de EXAME realizada com 335 grandes empresas instaladas no Brasil 
mostra que metade delas pretende admitir nos próximos meses. Hoje, 80% dessas 
companhias têm vagas em aberto. Para preenchê-las, elas terão de enfrentar não 
apenas o desafio da escassez mas também o da eficiência. 
A produtividade do trabalhador brasileiro hoje equivale à do japonês em 1964. 
Representa quase um quinto do atual rendimento americano e um terço da média 
coreana, conforme um estudo da Universidade da Pensilvânia com 189 nações. A 
organização pró-negócios Conference Board estima que a produtividade do trabalho 
no Brasil crescerá 2,4% em 2011, ante 7,9% na China. 
“Os ganhos em produtividade feitos no Brasil vieram muito mais do crescimento 
econômico do que de avanços tecnológicos ou de inovação”, diz Bart Van Ark, 
economista-chefe do Conference Board (Revista Exame. Novembro/2011). 

 

Observe-se que sobressaem do texto os conceitos de eficiência, avanços tecnológicos 

e inovação. Importante registrar matéria publicada na Revista LIDE55, com a chamada 

“Diante do apagão de mão de obra, só há uma saída: apostar na educação” 56, sobre como os 

empresários buscavam nas instituições de formação profissional os melhores empregados.   

O especialista em tecnologia educacional e representante do SENAI na Confederação 

Nacional da Indústria (CNI) declara: 

 

                                                 
53 Algumas materias, reportagens, e muitos artigos de jornais, revistas e de televisão,  repercutiam o tema e 

podem ser encontrados em diversos meios, tais como: http://economia.uol.com.br/empregos-e-
carreiras/album/2012_apagao_mao_de_obra_album.htm; ou ainda em  http://g1.globo.com/jornal-
nacional/noticia/2012/08/dificuldade-de-encontrar-mao-de-obra-qualificada-afeta-economia-brasileira.html.  

 
54 Disponível em: http://exame.abril.com.br/revista-exame/edicoes/1004/noticias/como-vencer-o-apagao-da-

mao-de-obra; Acesso em 22/dezembro/2015. 
 
55 A Revista LIDE é uma publicação do Grupo Doria que percute o pensamento de um Grupo de Líderes 

Empresariais, tendo em seu Comitê de Gestão empresários como Luiz Fernando Furlan (ex-ministro do 
Ministério do desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC), Roberto Rodrigues (ex-ministro da 
Agricultura e empresário do Agronegócio, Celso Lafer (ex-ministro do Governo FHC), Roberto Klabin 
(empresário do setor papeleiro), entre outros. 

 
56 Disponível em: http://www.lidebr.com.br/revista/25/emprego-d.pdf. Acesso em 22/dezembro/2015. 
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Os cursos profissionalizantes devem ser implementados conforme as necessidades 
do mercado. “É preciso calibrar a oferta de cursos com a demanda do setor 
produtivo. Caso contrário, haverá desperdício de recursos e frustração dos 
profissionais qualificados”, alerta. A projeção por formação profissional industrial 
realizada pelo Senai aponta para uma média, nos próximos cinco anos, de cerca de 3 
milhões por ano, entre formação inicial e continuada. Só o Senai deverá atender 
cerca de 70% dessa demanda. (Revista LIDE) 

 

A destinação orçamentária, tanto para a expansão do sistema público quanto para o 

Pronatec, não é irrelevante. Foram cerca de três bilhões para a expansão da rede pública 

federal e mais de seis bilhões de investimentos do Pronatec, somente no Sistema “S” 

(SENAI57, SENAC58, SENAR59 e SENAT60), este último no período 2011-2014. 

Uma auditoria61, realizada pela Controladoria Geral da União (CGU), em 2014, 

apresentou importantes informações referentes à execução física e financeira do Programa, no 

período de 2011 a 2014, conforme tabelas, a seguir. 

 

Tabela 4 - Evolução anual do número de unidades de ensino que ofertaram cursos do Pronatec Bolsa-Formação -
2011 a maio 2014 

Redes de 

Ensino 

2011 2012 2013 2014 TOTAL 

Estadual - 321 316 496 652 

Federal 24 318 345 380 422 

Municipal - - 3 6 7 

Privada - - 193 530 602 

Senac 98 328 343 340 362 

Senai 124 448 457 473 488 

Senar - 22 25 24 26 

Senat - 47 117 112 124 

TOTAL 

GERAL 

246 1.484 1.799 2.361 2.683 

Fonte: SETEC. Data de referência, maio 2014.  

 

 
                                                 
57 Sistema Nacional de Aprendizagem Industrial, vinculado à Confederaçào Nacional da Indústria – CNI 
 
58 Sistema Nacional de Aprendizagem Comercial, vinculado à Confederação Nacional do Comércio – CNC 
 
59 Sistema Nacional de Aprendizagem Rural, vinculado à Confederação Nacional da Agricultura – CNA 
 
60 Sistema Nacional de Aprendizagem do Transporte, vinculado à Confederação Nacional do Transporte – CNT 
 
61 Controladoria Geral da União. Secretaria Federal de Controle.SETEC/MEC.Relatório de auditoria Anual de 

Contas.Unidade Auditada:SETEC/MEC. Processo 23000.004310/2014-11.Relatório n.º 201406282. 
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Tabela 5 - Transferências anuais aos parceiros ofertantes – 2011 a maio 2014 (R$) 

Fonte: SETEC. Data de referência maio 2014. 
 

Tabela 6 - Evolução anual do número absoluto de beneficiários do Pronatec Bolsa-Formação distribuídos por 
rede de ensino ofertante, 2011 a maio 2014. 

Redes de 

Ensino 

2011 2012 2013 2014 TOTAL 

GERAL 

Federal 1.133 82.932 147.980 215.268 447.313 

Estadual _ 29.458 47.566 76.291 153.315 

Municipal _ _ 95 367 462 

SENAI 12.123 295.427 265.862 578.569 1.151.981 

SENAC 9.469 198.781 248.656 403.722 860.628 

SENAR _ 18.345 26.819 37.149 82.313 

SENAT _ 5.841 47.233 80.231 133.305 

TOTAL 22.725 630.784 900.707 1.567.651 3.121.867 

Fonte: SETEC. Data de referência maio 2014. 
 

Comparando as três Tabelas, na relação entre número de unidades ofertantes versus 

transferência de recursos por rede de ensino vs número absoluto de beneficiários, conclui-se 

que as unidades públicas totalizaram 1.621 contra 1.062 unidades privadas. Em contrapartida, 

o volume de recursos destinado à rede pública (federal, estadual e municipal) foi de R$ 

1.737.627.276,95 (um bilhão, setecentos e trinta e sete milhões, seiscentos e vinte e sete mil, 

duzentos e setenta e seis reais e noventa e cinco centavos), contra R$ 4.718.060.990,32 

(quatro bilhões, setecentos e dezoito milhões, sessenta mil, novecentos e noventa reais e trinta 

e dois centavos) para a rede privada e Sistema “S”. No tocante ao número absoluto de 

Redes de 

Ensino 

2011 2012 2013 2014 TOTAL 

SNA(Sistema 

S) 

208.261.704,50 1.054.161.444,18 2.065.021.070,00 1.200.822.145,00 4.528.266.363,68 

Rede Federal 39.827.005,00 338.789.930,90 742.501.736,80 193.924.454,25 1.315.043.126,95 

Rede 

Estadual 

_ 92.648.000,00 228.482.150,00 83.393.000,00 404.523.150,00 

Rede 

Municipal 

_ _ 14.681.000,00 3.380.000,00 18.061.000,00 

Rede Privada _ _ 51.681.163,63 138.113.463,01 189.794.626,64 

TOTAL 

ANUAL 

248.088.809,50 1.485.599.375,08 3.102.367.120,43 1.619.633.062,26 6.455.688.267,27 
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beneficiários, a rede pública executou uma meta física de 601.090 matrículas, contra 

2.520.777 matrículas do setor privado e Sistema “S”. 

Note-se ainda que, em relação ao número de beneficiários da Bolsa Formação, na 

modalidade Formação Inicial e Continuada e qualificação profissional – Cursos FIC, as 

informações contidas no referido Relatório de Auditoria, confirmam que o maior número de 

bolsas foram executados nesta modalidade de cursos de curta duração, com carga horária de 

160 a 400 horas, e em ambas as modalidades - FIC e Ensino Técnico de nível médio - a 

prevalência da oferta é executada pelo sistema privado e Sistema”S”. Senão, vejamos:  

 
Tabela 7 - Beneficiários – Cursos FIC e Cursos Técnicos – Por rede ofertante 

Rede de Ensino Cursos FIC Cursos Técnicos 

Total de Beneficiários 2.499.713 622.154 

Privada + Sistema S 1.975.193 545.585 

Pública (federal, estadual e 

municipal) 

524.520 76.570 

Fonte: SETEC. Data de referência maio /2014. 
 

Tais informações corroboram o caráter privatista do Programa, tendo sido as 

instituições privadas, vinculadas ao Sistema “S”, as maiores beneficiárias, exatamente como 

profetizado pelo representante do Senai. Agravado ainda mais pelo caráter de duplo 

financiamento, uma vez que o Sistema “S” já é devidamente financiado compulsoriamente 

por meio do sistema previdenciário, beneficiário direto da arrecadação que incide sobre a 

folha de pagamento dos trabalhadores equivalentes a cada parte do sistema, para as 

instituições empresariais. 

Consta do Relatório da CGU (2014) que “evidencia-se que a instituição que mais 

prestou serviços em quantidade de horas aula, foi o SENAI”. 

O conteúdo do Relatório é, ainda, revelador da “normalidade” estabelecida nas normas 

instituidoras e regulamentadoras do Programa, quando se trata de facilitar o acesso das 

instituições privadas aos fundos públicos, especialmente quando se trata de entidades 

empresariais, como é o caso do Sistema “S”.  

Assim se refere: 

 

De acordo com a Lei do Pronatec, podem manifestar interesse em aderir ao projeto 
os Serviços Nacionais de Aprendizagem (SNA), as instituições privadas e públicas 
do ensino superior, as instituições de educação professional e  tecnológica e as 
fundações públicas de direito privado precipuamente dedicadas à formaçào 
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profissional e tecnológica, devidamente habilitadas nos termos da Lei 
12.513/2011, todos denominados “parceiros ofertantes” (CGU, 2014, p. 3-4, grifo 
nosso). 

 

O poder de influência destas organizações sobre o Estado e, neste caso, do Ministério 

da Educação, revela-se neste aparente detalhe da lei. A lei foi aprovada no Congresso 

Nacional já constando a autorização legal e explícita ao Sistema “S”como parceiro ofertante.  

Importante registrar o embate realizado entre os movimentos sociais do campo e uma 

determinada Diretora da SETEC, quando da determinação de que todos os Ministérios 

deveriam atuar em interface com o Programa, incluindo o MDA e o INCRA, a operarem com 

o Pronatec Campo62. Quando da apresentação de proposta para que as instituições de ensino 

vinculadas às organizações dos trabalhadores (como o Instituto Técnico de Educação e 

Pesquisa na Reforma Agrária (ITERRA), Escolas Família-Agrícola, entre outras) pudessem se 

habilitar como instituições ofertantes, a negativa da “técnica” baseou-se em que as 

instituições do Sistema “S”constavam da lei que “saiu” do Congresso Nacional. Alguém 

comentou: “como se não soubéssemos como são elaboradas as salsichas e as leis”. 

A título de conclusão da análise das informações a respeito do Pronatec como a 

política pública por excelência de formação profissional do período, na sua condição de 

política que opera com altos valores orçamentários e, portanto, sujeita às normas da 

administração pública, necessário ainda registrar que o Relatório de Auditoria apontou graves 

irregularidades na execução e no controle do mesmo, pelo MEC.  

Nas páginas 16 e 17 do referido documento consta que o MEC repactuava novas 

bolsas de formação e autorizava novas transferências para as instituições ofertantes, sem 

realizar a etapa de avaliação e prestação de contas63. Na página 17, aponta a inexistência de 

parâmetros de qualidade exigidos para a consecução dos Projetos e ainda que os termos de 

adesão/cooperação eram genéricos, além da falta de indicadores que demonstrasse a situação 

futura desejada com a execução do Programa. Agravada pela ausência de metodologia prévia 

para o cálculo do custo da bolsa-formação e que a SETEC, em conjunto com o Fundo 

Nacional para o Desenvolvimento da Educação (FNDE), não implementou os mecanismos de 

cobrança, recebimento e análise da prestação de contas das instituições ofertantes. 

                                                 
62 Oportunamente, no âmbito do trabalho, tratar-se-á sobre o Pronatec Campo. 
 
63 Registre-se que a transferência de recursos é regida pelo número de vagas ofertadas e não pelo número de 

matrículas efetivas, o que decorreria em devolução aos cofres públicos, pela instituição executora, do montante 
corresponde a matrículas não efetivadas. 
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Um exercício de comparação (inevitável) entre os dois projetos – o PIPMO e o 

PRONATEC - identifica alguns aspectos importantes de comparação, no conteúdo e na 

forma, a saber: 

a. Ambos os Programas foram instituídos em um contexto de mudanças 

qualitativas da demanda de mão de obra no País. O primeiro num período de 

robusto desenvolvimento industrial e o segundo num período de elevação da 

renda, ainda que por meio de mecanismos de transferência, e necessidade de 

ampliação da infraestrutura estagnada por décadas, de maneira a suportar o 

crescimento econômico desencadeado no segundo mandato do Governo Lula. 

b. Ambos se constituíram em estímulo fundamental, por parte do Estado, vez 

que o desenvolvimento das forças produtivas, no capitalismo, não se deu de 

forma espontânea. Em ambos os casos, o Estado foi levado a intervir não só na 

orientação, senão que também no financiamento da produção. 

c. Ambos foram criados em momento de superação de crise, iniciada em 

período anterior, que reduzira os investimentos do Estado, daí a necessidade de 

treinamento para os trabalhadores, como demanda dos setores mais dinâmicos 

da economia. No caso do PIPMO, a industrialização, na década de 1960, 

posteriormente, ampliada para outros setores, na década de 1970. No caso do 

PRONATEC, ele nasce como demanda dos variados setores da economia. 

d. São criados como necessidade de treinar os trabalhadores para as funções e 

postos de trabalho mais requisitados pelo capital, eliminando das empresas os 

custos com esse treinamento. O Estado banca esse custo, o que, ao final, se 

torna fator de lucratividade para as empresas, sem assegurar aos trabalhadores 

a garantia dos empregos, nem mesmo melhores condições de trabalho e salário, 

uma vez que a qualificação é mínima e para tarefas específicas. 

e. O Estado, na sua natureza de assegurar a ordem necessária para a 

reprodução da classe trabalhadora e a manutenção da classe dominante como 

dominante, media e intervém na organização do trabalho, sempre que 

demandada. Neste caso, ambos os Programas se inserem em estratégias de 

respostas objetivas do Estado às exigências dos grandes grupos econômicos 

transnacionais. 

f. Há, porém, uma diferença na natureza da crise de modelo, sendo, no período 

PIPMO, um modelo conflitante entre os setores agrário-exportador e industrial-

financeiro. No período Pronatec, esta crise já está superada pelo Agronegócio, 
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que fundiu os setores do capital industrial-financeiro ao capital agrário, no 

caso, ao latifúndio. 

Uma ressalva a ser feita no caso dos setores vinculados ao Agronegócio é que, pelo 

número de beneficiários e recursos investidos para formação de trabalhadores no setor, foram 

pouco expressivos se comparado à pujança do setor e seu peso fundamental como âncora da 

economia, no período estudado. Uma das explicações possíveis deve-se ao fato de ser este um 

setor que, ainda que incorporando alta tecnologia, não demanda altos contingentes de 

trabalhadores na produção de produtos primários para exportação.  

O Pronatec é um modelo de política educacional que se tornou o Programa por 

excelência de formação profissional baseado em um modelo empresarial lançado na década 

de 1960, utilizando-se de mecanismos semelhantes de financiamento via setor publico e setor 

privado. Graças a esses mecanismos, sem dúvidas, pode-se afirmar que o sistema privado, 

especialmente o Sistema “S, acumulou, no período, capacidade econômica (pelo volume de 

recursos orçamentários recebidos) e política (pelo alcance do Programa) para dominar a 

política de formação profissional e, quiçá, servir de modelo para a educação básica, uma vez 

que todos os níveis e modalidades da educação encontram-se permanentemente sob a 

vigilância de parte da ordem do capital, no sentido de submetê-la na sua totalidade. 

 

 

2.2 Estado e Políticas Públicas no Brasil na primeira década do século XXI – A captura 

das instituições do Estado pela ordem sociometabólica do capital. 

 

 

Cada passo do movimento do real é mais importante que uma dúzia de 

programas 

Marx, 2012, p. 20 

 

 

Um fenômeno não pode ser apreendido, na sua totalidade, por generalizações 

totalizantes e, portanto, as reflexões a seguir devem sustentar-se em ombros de gigantes “e 

com isso, ter a oportunidade de superação por poder subir-lhes aos ombros e enxergar de 

modo mais complexo, concreto e rico de mediações o horizonte a ser construído” 

(MÉSZÁROS, 2006, p. 12), a fim de cumprir com o intento de desvelar as razões pelas quais 

o Estado se move de forma rápida, eficaz e eficiente quando se trata de atender à lógica do 



94 

sistema do capital, sem que este apareça na sua forma real. Para “desvendar o lado oculto do 

real” (MÉSZÁROS, 2006, p.11).  

É da natureza do capital, segundo este mesmo autor, essa forma incontrolável do 

controle sociometabólico, o metabolismo imprevisível do sistema do capital que necessita 

permanentemente estar em instabilidade. Na verdade, segue o autor,  

 

até o presente, de longe, a mais poderosa estrutura “totalizadora” de controle à qual 
tudo o mais, inclusive seres humanos, deve se ajustar, e assim provar sua 
“viabilidade produtiva”, ou perecer, caso não consiga se adaptar”, que submete aos 
mesmos imperativos todas as questões da sociedade, a partir de seus “critérios de 
viabilidade, desde as menores unidades de seu ‘microcosmo’ até as mais gigantescas 
empresas transnacionais” (MÉSZÁROS, 2002, p. 96). 

 

É nessa perspectiva dos imperativos do sistema do capital que se ergue o Estado 

moderno, como complemento desse metabolismo socioeconômico, e o complementa de forma 

indispensável, não apenas servindo-o, mas interagindo dialeticamente com ele. 

Mészaros afirma que o sistema do capital estruturou uma montanha sobre três pilares: 

o capital, o trabalho e o Estado. As lutas, em geral, são para escalá-la. Mas escalar não basta. 

É preciso dominar a montanha. (MÉSZÁROS, 2015, p. 13) Necessário esta compreensão 

fundamental para refletir o Estado e suas instituições nesta relação intrínseca entre estas três 

categorias, sob o risco de pensá-lo apartado/alienado das demais dimensões com que se 

estrutura e atua. 

 Daí que se pode começar a compreender as razões pelas quais, independentemente da 

força política que esteja no governo, não se tenha estabelecido as condições de ruptura dessa 

ordem sociometabólica, de forma que o Estado seguirá, indispensavelmente, agindo em seu 

favor. Ainda que, para Mészáros, “as formas e os recursos deste papel facilitador se alteram 

de acordo com a modificação das relações de forças no país e no exterior devido à mudança 

nas circunstâncias históricas” (MÉSZÁROS, 2002, p. 113).  

As circunstâncias históricas dos Governos Lula I e II e Dilma I, com forte apoio 

popular, com um “exitoso pacto de governabilidade em tempos de abundância”, a que se 

refere Guilherme Delgado (MÉSZÁROS, 2002, p. 113) resultaram em condições ideais para a 

expansão da acumulação capitalista. Parte dos estudos sobre esse período atribui essa 

condição histórica vivida na primeira década do século XXI, no Brasil, como consequência de 

uma série de ações de governo – transferência de renda pelo Programa Bolsa Família, 

desonerações e renúncias fiscais de uma série de setores estratégicos visando alavancar os 

investimentos do setor privado e o consumo, crédito farto e subsidiado, entre outras. 
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 Mészáros alerta para o fato de que “a dinâmica do desenvolvimento não deve ser 

caracterizada sob a categoria de “em consequência de”, mas em termos de “em conjunção a”” 

(MÉSZÁROS, 2002, p. 119), que emerge do que ele denomina de reciprocidade dialética 

entre a estrutura de comando político e a estrutura socioeconômica. Não é, portanto, um 

Estado para o capital, mas um Estado com o capital que permite, pela própria natureza de 

reciprocidade dialética, que esse Estado, em determinadas circunstâncias, aja de forma 

“autônoma”, pois é dele a função de estabelecer mecanismos de “correção” dos defeitos que 

são incorrigíveis pelo próprio sistema.  

No caso do estágio de desenvolvimento das forças produtivas desse período analisado, 

a variável-problema da equação, na versão do capital, tal como já tratado no item anterior, 

referia-se à classe trabalhadora necessária para esse novo período. Ocorre que a classe 

trabalhadora brasileira “disponível” no período, é a classe trabalhadora com um quantum de 

conhecimento e qualificação que o capital permitiu ascender, pela natureza do sistema 

escolar, sob a sua própria lógica. 

Frigotto refere-se à “natureza da relação entre educação e processo produtivo, uma vez 

que capta a existência do vínculo, mas não de forma direta e imediata, mas indireta e 

mediata”, a dizer que “o específico da escola não é a preparação profissional imediata. Sua 

especificidade situa-se no nível da produção de um conhecimento geral”, que se articula com 

“o desenvolvimento das condições técnicas e sociais de produção em diferentes níveis e 

mediações, guardando uma relação efetiva com a estrutura econômico-social capitalista”. 

(FRIGOTTO, 2010c, p. 14; 169 e 177, grifo da autora). 

Para Mészáros, “as formações do Estado do sistema do capital devem agir como 

corretivos necessários - por tanto tempo quanto forem capazes de cumprir com tais funções 

corretivas - para alguns defeitos estruturais identificáveis na própria natureza das estruturas 

reprodutivas materiais” (MÉSZÁROS, 2015, p. 94). 

De maneira que, pode-se afirmar a dualidade encontrada no sistema de formação 

profissional, pelo sistema escolar, é da própria natureza da ordem sociometabólica do capital, 

que é incapaz de corrigi-lo, sob o risco de desestruturar-se. O papel do Estado se institui no 

sentido de corrigi-lo, quando necessário, e até o limite do sustentável à ordem. 

 

 A ampliação do investimento na educação cumpre, pois, uma função, não de 
queima de excedente, mas primordialmente como inserção deste instrumento dentro 
da estratégia do circuito do capital em geral na sustentação dos seus interesses; 
cumpre, igualmente uma função de gastos e despesas, que constituem a demanda 
agregada dentro do ciclo econômico (FRIGOTTO, 2010c, p.178). 
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O Estado brasileiro, ao investir três bilhões para estruturar um sistema de Educação 

Técnica Profissional, por meio dos Institutos Federais, estabelecendo que 50% das vagas, no 

mínimo, deveriam ser reservada à oferta de ensino médio, para introduzir o ensino superior e 

pós-graduação, por um lado, e investir mais de seis bilhões (o dobro), no mesmo período, no 

Pronatec, um Programa de qualificação de mão de obra, adotou a opção pela continuidade, 

senão pelo aprofundamento de um sistema dual, atendendo à referida “estratégia do circuito 

do capital” e à “demanda de um ciclo econômico”, num país em que a grande massa dos 

trabalhadores possui, em média, sete anos de estudos. Corroborando a declaração do 

representante do Senai, de que “é preciso calibrar a oferta de cursos com a demanda do setor 

produtivo”. 

 

As determinações materiais diretas da ordem reprodutiva do capital estão totalmente 
complementadas pela abrangente estrutura política de comando das formações 
estatais do capital, constituindo-se, assim, a realidade estruturalmente interligada e 
enredada, e o círculo vicioso prático, do sistema do capital como um todo 
(MÉSZÁROS, 2015, p. 87). 

 

Evidentemente, o Estado, agindo com o capital na estruturação das condições 

objetivas necessárias à acumulação capitalista, não o faria sem uma sustentada base sobre a 

qual se apoiar. Analisar essa condição complexa, no período de implementação do Pronatec, 

no governo Dilma I, pressupõe verificar quais eram as forças sociais em confronto por ele (o 

Estado) personificado, sempre em perspectiva histórica. 

Para tanto, esta tarefa se apoia no conceito de Estado Ampliado que Mendonça 

considera para além de um sofisticado conceito, mas 

 

também uma utilíssima ferramenta metodológica, posto conter, em sua elaboração, 
os passos de um itinerário de pesquisa destinado à análise da 
constituição/transformações sofridas pelo Estado, bem como para o 
desenvolvimento de investigações de todo tipo de temáticas a ele correlatas, tais 
como a dominação política de classe; a representação de interesses – dominantes e 
dominados – na sociedade capitalista; as políticas estatais das mais variadas; as 
relações entre classe dominante, Estado restrito e classe trabalhadora; ideologia, 
classe e cultura; além de inúmeras outras, mormente no âmbito da história, posto 
que o cerne da análise de Gramsci não poderia deixar de ser a Totalidade 
(MENDONÇA, 2014, p. 38, grifo nosso). 

 

Seguir o percurso utilizando essa ferramenta metodológica pressupõe verificar, ainda 

segundo a mesma autora (MENDONÇA, 2014), três processos, a saber: a) quais bases da 

sociedade civil organizadas achavam-se inscritas em sua materialidade; b) qual a correlação 

de forças vigente dentro da própria instituição e, 3) quais políticas efetivamente foram postas 
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em prática, de modo a atender a quais demandas oriundas de qual aparelho privado de 

hegemonia junto a ele presente através de seus intelectuais.  

As condições objetivas já foram suficientemente tratadas. Tratar-se-á, a partir das 

indicações da autora, das condições subjetivas, a dizer, com o quê e com quem se sustentava o 

governo, em perspectiva histórica. 

Pode-se afirmar que as condições objetivas lhe asseguravam, no período, um alto grau 

de consenso e coesão social, em razão dos excelentes resultados da economia, de maneira 

geral. Alto grau de empregabilidade, salários valorizados, melhoria geral das condições de 

vida e oportunidades, nos marcos da ordem, estavam assegurados em âmbito geral na 

sociedade, o que garantia um razoável apoio (ainda que com críticas pontuais) da ampla 

maioria dos sindicatos e movimentos sociais da classe trabalhadora, premidos, quiçá, pela 

correlação de forças negativa para lutas sociais num contexto de “abundância”. Isso propiciou 

um acúmulo de forças dentro da instituição Estado, considerando também as forças dentro do 

Congresso Nacional e no Poder Judiciário. Porque o pacto de poder, sustentado em forte 

apoio popular sem rupturas com o capital, estava assegurado. 

Leher (2014), analisando a educação que convém ao capital e como os setores 

dominantes operam na educação, analisa em perspectiva histórica o movimento do capital e a 

respectiva instituição de suas estratégias nas sucessivas políticas educacionais adotadas pelos 

governos, para afirmar que nesse período foi determinante a atuação do Movimento Todos 

pela Educação (TPE). 

Um movimento empresarial que congrega um conjunto de instituições da sociedade 

civil, tais como as Fundações Airton Senna, Bradesco, Itaú-Cultural, Vitor Civita, Roberto 

Marinho, Santander, Gerdau, entre outros64 que assumiram que quem tem real legitimidade 

para falar sobre a educação são as entidades empresariais, congregando as corporações do 

agronegócio e do setor mineral, os meios de comunicação e as empresas de telefonia-internet, 

a indústria editorial, bem como os bancos e as financeiras (LEHER, 2014, p.5). 

A história da educação brasileira, ademais das políticas implementadas, de maneira 

geral, restou marcada pelas estratégias necessárias da ordem do capital, fosse em relação à 

força de trabalho necessária em cada contexto, fosse na consolidação de um conjunto de 

valores necessários à legitimação da referida ordem, como sintetiza Mészáros (2005), em cada 

tempo e em cada lugar. 

A distinção necessária desse período analisado, segundo Leher, refere-se a que 

                                                 
64 Mais informações sobre o TPE podem ser encontradas no site: http://www.todospelaeducacao.org.br. Acesso 

em 03 janeiro 2016. 
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Atuando na forma de partido, o movimento reuniu e agregou as iniciativas 
burguesas na educação até então dispersas, estabeleceu uma agenda na forma de 
metas e compromissos de todos pela educação (inicialmente 10 Causas e 26 
Compromissos, depois sintetizados) e organizou um robusto aparato de circulação 
de suas ideias nos grandes meios de comunicação. [...] Uma importante vitória desse 
movimento foi o convencimento do governo Lula da Silva de incorporar a sua 
agenda como política governamental, o que foi efetivado com o Plano de 
Desenvolvimento da Educação/PDE (Decreto 6.094/07, Lei 12.695/12, lei 
13.005/14) que, não casualmente, foi batizado por Haddad como “PDE: 
Compromisso Todos pela Educação” (LEHER, 2014, p. 4). 

 

De fato, pode-se inferir que a burguesia, como classe, nos seus diversos setores, 

alinhados e sob um consenso estratégico, como aparelho privado de hegemonia, agiu com o 

Estado, não somente em relação ao Pronatec, mas num conjunto de políticas a que se refere 

Leher (2014), de forma a incidir, diretamente, concebendo intelectual e moralmente a 

educação como uma tarefa da própria classe na política educacional na sua totalidade, sem 

deixar pontas soltas. 

Para Edgar Kolling65, Coordenador do Setor de Educação do MST,  

 

O Pronatec já é a concretização da hegemonia do capital no âmbito da educação. 
Quer dizer, o Movimento Todos pela Educação, que agora a gente percebe que é um 
Partido que organizou a classe dominante, tanto o sistema financeiro, como o 
agronegócio, como os grandes proprietários, mas também industriais, essa força que 
eles tinham, essa correlação de forças é que permitiu [...] Quer dizer, o Movimento 
Todos pela Educação, ele já tem força sobre o Sistema MEC, mas também sobre os 
estados de uma longa data, e o Pronatec foi desenhado por eles, e com recursos 
públicos[...]Acho que é uma questão de correlação de forças onde o capital 
conseguiu se articular, envolvendo também a mídia e os vários espaços de força para 
impor sobre o MEC essa demanda que eles tinham, das empresas.(Entrevista em 24 
de fevereiro de 2016) 

 

Mas não apenas na política lato sensu, que envolve o Ministério da Educação, outros 

Ministérios, ou mesmo o Congresso Nacional, mas, também, sobre toda e qualquer instituição 

do Estado, onde quer que esteja. 

Relevante citar um fato emblemático, testemunhado pela autora, quando coordenadora 

do Pronera, ocorrido no dia 04 de junho de 2014. Em workshop denominado Educação do 

Campo e Conectividade, a propósito de discutir o eixo “Inclusão Digital”, constante do 

PRONACAMPO, o MEC convocou a Comissão Nacional de Educação do Campo (CONEC) 
66 para dar espaço à discussão sobre acesso às tecnologias de informação na Educação do 

                                                 
65 Entrevista realizada em Brasília, 24 de fevereiro de 2016. 
 
66 Colegiado instituído pelo MEC, por demanda das organizações dos trabalhadores, que tem representação das 

instituições do sistema de ensino – Secretarias Municipais e Estaduais de Educação, secretarias  do MEC, 
movimentos sociais e sindicais do campo, escolas-família agrícola e representações de outros órgãos do 
Governo que trabalham com temas afins, como é o caso do Pronera. 
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Campo. Tratava-se de apresentar o que as grandes corporações, por meio de suas fundações e 

projetos de “responsabilidade social” estavam operando junto às comunidades rurais.  

Fizeram-se presentes a Fundação Telefônica – Vivo; Instituto Embratel – Claro; Oi 

Futuro; Instituto Natura; Fundação Roberto Marinho, Canal Futura e estava, ainda, presente a 

Fundação Lemann. Todas apresentaram projetos e conteúdos desenvolvidos para as escolas, 

parcerias com secretarias estaduais e municipais de educação. 

O discurso destas instituições circulava em torno das “deficiências do processo 

formativo das escolas” e da necessidade de qualificar educadores e gestores para conduzirem 

processos educativos de acordo com os valores empresariais, de mercado, para qualificar os 

jovens e crianças para o “mercado de trabalho”. 

A Fundação Natura tem elaborado uma Cartilha de Orientações sobre como fazer uma 

escola ideal, estabelecendo princípios a serem seguidos pelos gestores e educadores. A 

Fundação Oi Futuro, por meio de seu Projeto NAVE, utiliza conceitos de formação integral e 

produz conteúdos para as escolas trabalharem com jovens no ensino médio integrado; 

defendem um conceito de ensino médio integrado com a presença das empresas dentro das 

escolas, qualificando para o trabalho e a economia criativa. 

São ainda conhecidas as iniciativas desenvolvidas pela Associação Brasileira do 

Agronegócio (ABAG) por dentro das escolas do campo, especialmente nas regiões Sudeste e 

Sul do País67, com os Programas como Agrinho, ou mesmo o Educação no Campo, da 

Syngenta, a cartilha intitulada “Pequenas histórias de plantar e colher”, da Associação 

Nacional de Defesa Vegetal (ANDEF), uma entidade que reúne 14 empresas, entre elas as 

sete maiores do mundo – Syngenta, Bayer, Basf, Dupont, Dow, Monsanto e FMC68, entre 

outras. 

A declaração de um dos representes empresariais no evento do MEC é emblemática 

para esclarecer a forma de atuação do capital, na atualidade. De acordo com Rafael Oliva, da 

Fundação Oi Futuro, o que sintetiza o pensamento empresarial é que “há um fenômeno de 

consolidação do investimento social privado nas iniciativas públicas”. De acordo com ele, R$ 

2,5 bilhões ao ano são investidos nas áreas sociais pelos investidores sociais privados, e 

destes, R$ 800 milhões são os investimentos anuais somente no setor da educação. 

                                                 
67 Uma completa análise da atuação do Agronegócio nas escolas pode ser encontrada na tese de Doutoramento 

de Rodrigo de Azevedo Cruz Lamosa(UFRJ), sob o título: Estado, Classe Social e Educação no Brasil: uma 
análise crítica da hegemonia da Associação Brasileira do Agronegócio.  

 
68Fonte:http://cartamaior.com.br/?/Editoria/Meio-Ambiente/Educacao-no-campo-a-estrategia-dos-

usurpadores/3/33523 . Acesso em 3 janeiro 2016. 
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Os investimentos no setor de educação revelam investimentos estratégicos na 

formação básica dos futuros trabalhadores, de acordo com os princípios empresariais – 

competência, inovação, empreendedorismo - característicos da teoria do capital humano.  

Explica-se, de acordo com Leher, por que  

 

o padrão de acumulação, na ótica dos setores dominantes, prescinde da formação 
com maior complexidade científica e cultural da juventude trabalhadora. A ideia 
geral é que a grande maioria dos postos de trabalho é constituída por atividades que 
requerem modesta escolarização. A educação, focalizando os arranjos produtivos 
locais (cuja expressão educacional mais relevante é o PRONATEC, sob a direção do 
Sistema S.), pode ser menos sofisticada (conformando arranjos educativos locais), 
assegurando o que a pedagogia hegemônica denomina de competências básicas, 
vinculadas ao aprender a aprender (...) sem a universalização de conhecimentos 
científicos explicativos dos processos naturais e da sociedade (LEHER, 2014, p.5). 

 

De outra parte, os “investimentos” revelam uma aposta na própria capacidade de 

transformar as escolas, as instituições públicas em lugares de negócios diretos para o capital, 

pois se a concepção de educação é de mercadoria que tem o seu valor de troca no mercado de 

trabalho (a qualificação da mão de obra é um plus neste valor), então é possível capturar o 

processo na sua totalidade, passando a exercer diretamente a gestão das escolas públicas, 

utilizando o fundo público.  

Para Mészáros (2006, p. 281) “crescimento e expansão são necessidades internas do 

sistema capitalista de produção; e, quando os limites locais são atingidos, não há outra saída a 

não ser o rearranjo violento da relação de forças existente”. 

O Pronatec revelou-se um ensaio do que o Estado é capaz de realizar, para a 

sobrevivência contínua do sistema, mesmo que isso seja contrário à automitologia da 

“iniciativa privada” superior (MÉSZÁROS, 2015, p. 27). 

 

 

2.3 Os projetos educacionais em disputa na política de formação profissional dos 

trabalhadores 

 

Não podemos esperar que um homem submetido durante a vida inteira 

a um trabalho cansativo conheça a variedade das coisas que há no 

mundo mais do que um cavalo de carga, que conduzido para cima e 

para baixo pelo mercado através de sendas estreitas e estradas 

imundas possa ser especialista da geografia do país 

Locke, In Losurdo, 2006, p. 103 
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No mundo da política, costuma-se afirmar que mais importante do que o 

objetivamente dito, é o que subjaz no não dito, no não declarado. Cabe perfeitamente a 

máxima para o caso do Pronatec, e buscar o não dito, declarar o que está oculto no dito é 

tarefa essencial da crítica. 

Diversos autores e autoras69 dedicam-se aos estudos de desvelamento das políticas de 

educação profissional no Brasil, buscando suas bases, seus significados, suas contradições e 

procurando estabelecer a crítica por meio das categorias do materialismo histórico-dialético, 

ainda que com variáveis entre si. Associo-me a estes, no seu viés de interpretação dos fatos 

históricos, para afirmar o que dá título à presente elaboração. 

 

 

2.3.1 Os termos do debate conceitual nos anos Lula e Dilma  

 

 

Em artigo publicado em 2012, Ciavatta e Ramos70 advertiam acerca da disputa pelo 

projeto de educação dos mais pobres, no contexto de uma tendência global à regulação da 

formação profissional, necessária à articulação do sistema público de ensino com as reformas 

internacionais. A saber, a relação entre a reforma curricular empreendida no Brasil na esteira 

da “crescente subordinação dos Estados Nacionais às exigências das agências multilaterais, 

como a Organização das Nações Unidas para a educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), 

os Bancos Mundial e Banco Interamericano de Desenvolvimento (BIRD) e Organização 

Internacional do Trabalho (OIT)” (CIAVATTA; RAMOS, 2012, p. 17). 

Analisando as diretrizes estabelecidas em Leis e Decretos que vão de 1994 (período 

FHC) até 2011 (final do Governo Lula e início do Governo Dilma), as autoras analisam a 

permanência da disputa de um projeto educacional para a grande população brasileira. 

Destaca-se, no artigo decorrente da pesquisa, o histórico embate entre movimentos e 

organizações da sociedade civil e o centralismo estatal, apoiado pelas forças conservadoras do 

capital, pelo projeto de formação profissional da classe trabalhadora em cada época, 

“emanadas da forma como se vive e se organiza a sociedade e trazem a marca dos embates 

que se efetivam no âmbito do conjunto das relações sociais, sendo parte da luta hegemônica 

entre capital e trabalho” (CIAVATTA; RAMOS, 2012). 

                                                 
69 Tais como Marise Ramos, Maria Ciavatta, Gaudêncio Frigotto, Dermeval Saviani.  
 
70 CIAVATTA, Maria e RAMOS, Marise.A “era das diretrizes”: a disputa pelo projeto de educaçãoo dos 

mais pobres. Revista Brasileira de Educação.v.17.n.º 49. Jan-abr.2012.p.11-34 
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Considerando que a escola, aparelho privado de hegemonia (Gramsci), é 

compreendida como lugar da educação, como unidade constituinte, historicamente, da 

formação humana, como mediação contraditória, cindida entre a formalização da educação 

escolar e a instituição de um tipo de ensino próprio da classe trabalhadora, distinto daquele 

destinado às elites (CIAVATTA; RAMOS, 2012, p, 18), as autoras afirmam que a reforma do 

ensino médio empreendida no período foi mais significativa que as reformas da educação 

básica e da educação superior. 

O final do Governo Lula e os primeiros meses do Governo Dilma ressuscitaram as 

Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), pela aprovação, no âmbito do Conselho Nacional 

de Educação (CNE), do chamado “Parecer Cordão” 71, que ignorava a concepção de formação 

integrada ao lado das formas concomitante e subsequente de articulação entre o Ensino Médio 

e Educação Profissional. 

Ainda, de acordo com as autoras, o referido Parecer determina a emergência de um 

novo modelo de educação profissional centrado no desenvolvimento das competências 

profissionais. 

 

Os contextos de exercício da competência são situações concretas de trabalho (…) 
Supõe-se que, assim, o trabalhador poderia se manter constantemente em atividade 
produtiva e geradora de renda em contextos socioeconômicos cambiantes e 
instáveis, podendo transitar por diversas atividades (CIAVATTA; RAMOS, 
2012, p.23). 

 

O problema teórico apresentado sobre a concepção de competência é que, na sua 

acepção original, é a síntese entre o conhecimento teórico e a experiência, entre teoria e 

prática. O currículo não pode antecipar a experiência profissional. Pode, no máximo, 

representá-la, o que levaria a uma “reificação do saber prático em detrimento da compreensão 

dos fenômenos e dos próprios fundamentos, pertinência e limites desse saber” (CIAVATTA; 

RAMOS, 2012, p. 24). 

Em contraposição a essa concepção, o Governo tinha em mãos um Documento 

elaborado por um Grupo de Trabalho promovido pelo Ministério da Educação (MEC), 

reunindo movimentos sociais, entidades científicas e setores do MEC, especialmente da 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC). O referido Documento 

apresentava os pressupostos básicos para a “formação integrada como chave para o 

                                                 
71 em referência a seu Relator, no CNE, Francisco Cordão. 
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trabalhador apreender as contradições das relações sociais de produção e produzir sua 

existência com o trabalho” (CIAVATTA; RAMOS, 2012, p. 25). 

Ou seja, a política de educação profissional não pode reduzir-se à preparação de mão 

de obra para o emprego, mas para organizar a ação da escola como mediação que 

proporcionará “a compreensão das dinâmicas sócio-produtivas das sociedades modernas, com 

suas conquistas e os seus revezes, e também (grifo nosso) habilitar as pessoas para o 

exercício autônomo e crítico da profissão, sem nunca se esgotar a elas” (CIAVATTA; 

RAMOS, 2012, p. 26). 

Em assim não sendo, alertam as autoras, a seleção e o ordenamento dos conteúdos 

terão como fim apenas o desempenho profissional, e não a compreensão do exercício 

profissional como mediação de relações sociais de produção e dos processos produtivos como 

particularidade da totalidade da realidade social, como nos inspira Kosik (2011). 

Para Poulantzas “é a divisão social do trabalho que detém a primazia sobre a divisão 

técnica do trabalho. Esta não existe e nem se reproduz a não ser inserida na divisão social, 

porque os lugares objetivos das classes sociais são as distinções no conjunto da divisão social 

do trabalho” (POULANTZAS, 2000, p. 26). 

 Para Frigtto, o que se oculta é a opção de classe dominante brasileira por sua inserção 

subordinada ao grande capital e seu papel subalterno na divisão internacional do trabalho. 

Para este autor,  

 

O pêndulo não se movimentou na direção das forças que lutam por um projeto 
nacional popular e democrático de massa e as consequentes reformas estruturais. 
Isso implicaria o vínculo a um projeto de educação escolar e de formação técnico-
profissional dos trabalhadores para o trabalho complexo, condição para uma 
inserção ampla na forma que assume o processo de produção industrial-moderno 
com base científica digital-molecular (FRIGOTTO, 2010a, p. 32-33). 

 

O que venceu, em termos de política de formação profissional, foi a concepção de 

formação profissional por competências, em currículo flexível, fragmentado, para formar um 

trabalhador igualmente flexível, capaz de adaptar-se às circunstâncias inconstantes do sistema 

do capital e que lhe exige, por não oferecer-lhes as bases para a “rápida compreensão e 

domínio das transformações e inovação produtivas”, constante e permanente atualização, 

reciclagem, para disputar as “oportunidades” do mercado. 

Esse papel foi bem cumprido e representado pelo Pronatec, como ação emergencial, 

até que a estratégia geral de reorganização do sistema para que ele possa operar na totalidade 

do capital, como quer o Movimento Todos pela Educação, se institucionalize. Trata-se do 
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aprofundamento do dualismo no sistema educacional e da negação à inserção dos 

trabalhadores nas condições de disputa por um novo Projeto societário, para que, afinal, 

perpetue-se a profecia de Locke (2006), de que não se pode esperar que um trabalhador 

submetido a vida inteira ao trabalho, possa ser especialista em “geografia do país”. 

Na atualidade, há um determinado consenso acerca da necessidade de escolarização 

dos trabalhadores. Evidentemente que este se consenso se refere a que tenham acesso a parte 

da escolarização, não àquela que lhe permita acesso aos conhecimentos científicos, mas para 

que estejam preparados para as adequações necessárias frente à flexibilização do trabalho 

disponível e das oportunidades, ainda que de natureza desigual. 

Eliezer Pacheco, então Secretário da SETEC, na apresentação de livro72, publicado em 

2011, acerca do processo de criação e implantação da política de Educação Profissional e dos 

Institutos Federais, expressa: “Recusamo-nos a formar consumidores no lugar de cidadãos, a 

submeter o currículo como instrumento do simples treinamento de habilidades e técnicas a 

serviço da reprodução capitalista”. A referida publicação, repita-se, de 2011, ano de 

publicação da lei do Pronatec, omite solenemente de seus artigos o Pronatec, como se tal 

política já não existisse, gestada dentro de sua própria Secretaria. 

A verdade é que a política de submeter-se à lógica do capital age velozmente sobre o 

Estado, estabelecendo uma contradição entre a legalidade e a lei legítima, de forma que “a 

legalidade do Estado, como tal, não se separa da ilegalidade do Estado como afirmação 

necessária da lei do mais forte), na “ilegalidade incorrigível do Estado como árbitro soberano 

sobre a lei, acima da lei” (MÉSZÁROS, 2015, p.57-58). 

Em termos de política, venceram as forças do capital, em que tenham pesado as 

críticas, o debate e as propostas e, ademais, o próprio apoio de um conjunto de instituições 

que apresentaram o Documento ao MEC, revelando, também, nesse caso, um padrão mais ou 

menos constante nas relações entre o Governo e a sociedade civil, no período. Ouvir, utilizar-

se dos espaços políticos dos movimentos progressistas e populares em todos os setores, para 

procurar convencê-los da necessidade de determinadas políticas, construindo assim um 

consenso hegemônico a favor do capital ou, no mínimo paralisante das forças populares, por 

minar suas condições de combate. 

 

 

 

                                                 
72 Pacheco,Eliezer.Institutos Federais.Uma revolução na educaçãoo profissional e tecnológica. Brasília;São 

Paulo: Fundação Santillana; Editora Moderna, 2011. p.7 
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2.3.2 A crítica teórica  

 

 

A categoria trabalho e sua historicidade no modo de produção capitalista é a categoria 

central desse embate, pois é a primeira mediação entre o homem e a realidade material 

(CIAVATTA; RAMOS, 2012, p.25). 

Na teoria da alienação, em Marx, encontraremos as bases e os pressupostos para a 

crítica dos fundamentos que tanto orientam as diretrizes da política vigente, dos quais o 

Pronatec é a política por excelência. 

Quando Marx analisou a alienação, nos seus Manuscritos de 1844, indicou, segundo 

Mészáros, os seus quatro principais aspectos, a saber: 1) a alienação dos seres humanos em 

relação à natureza; 2) a alienação em relação à sua própria atividade produtiva; 3) à sua 

espécie, como espécie humana; e, 4) de uns em relação aos outros (MÉSZÁROS, 2006, p. 

14). 

Afirma esse autor que a crítica da alienação adquiriu uma nova urgência histórica, em 

face da velocidade com que a ordem metabólica do capital se move no sentido de capturar 

todas as pontas do sistema, incluindo as suas mediações, como é a educação. 

Ao presente intento, interessa compreender o processo de alienação em relação à sua 

própria atividade produtiva (ainda que inseparável dos outros aspectos), na relação com o 

processo hegemônico de formação da classe trabalhadora.  

No caso do presente trabalho, vale o desafio de seguir por esse caminho para 

relacionar e compreender a categoria da alienação no processo de apartamento do domínio 

das ciências e de suas bases, da formação dos trabalhadores, seus efeitos sobre a formação 

da classe trabalhadora e sua vinculação e ou articulação com a passagem da estratégia da 

destruição produtiva para a produção destrutiva a que se refere Mészáros (2006), ao referir-se 

à natureza da ordem sociometabólica do capital e sua destrutividade de todos os domínios 

vitais, sem limites, desde a irresponsável dominação da natureza até a “‘criação’ de guerras, 

sob pretextos escandalosamente mentirosos”. 

A dizer como um sistema de formação profissional é capaz de reproduzir uma classe 

trabalhadora, cuja única perspectiva seja a de permanentemente adaptar-se aos (novos) 

modelos subjacentes ao sistema do capital. 

A alienação do homem de si mesmo, da sua própria atividade produtiva, expressa a 

relação do trabalho com o ato de produção, “a relação do trabalhador com sua própria 

atividade, como atividade alheia que não lhe oferece satisfação em si e por si mesma, mas 
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apenas pelo ato de vendê-la a outra pessoa, tornando a própria satisfação não o ato de 

produzir como um ato criativo, mas a possibilidade do ganho a ser auferido na forma da 

divisão do trabalho capitalista (MÉSZÁROS, 2006). Esse é o canto da sereia da ordem do 

capital. 

Marx considera que o trabalho, na sua acepção geral, como atividade produtiva, é a 

determinação ontológica fundamental da humanidade, no modo como os seres humanos 

produzem a sua existência, mas é na forma capitalista que o “trabalho” é a base de toda a 

alienação.  

Não se trata, por essa razão, de eliminar o trabalho como atividade produtiva e criativa 

do processo de formação profissional, mas trata de perguntar-se: “a serviço do quê?” e “a 

serviço de quem?” Frigotto observa que “o saber tem uma autonomia relativa em relação ao 

processo de trabalho do qual se origina. O papel fundamental da escola (…) é de recuperar 

essa relação entre o conhecimento e a prática do trabalho (FRIGOTTO, 2010a, p. 37). 

A crítica que Marx faz da alienação é formulada como uma rejeição daquelas 

mediações às quais ele denomina de segunda ordem, como a propriedade privada e a divisão 

do trabalho na forma do sistema do capital. Porque, para ele, a mediação de primeira ordem – 

a atividade produtiva como tal – é um fator ontológico absoluto da condição humana (…) e 

absoluto porque o modo de existência humano é inconcebível sem as transformações da 

natureza realizadas pelo trabalho (FRIGOTTO, 2010a, p. 37).  

Temos então, uma oposição, um embate, uma batalha entre a perspectiva da formação 

de capital humano e a perspectiva da formação humana pelo trabalho. Para Barata-Moura 

(2015, p. 7) “se não há materialmente, produção do viver sem trabalho, é na medida em que 

transformam, que trabalho e educação, na unidade de um mesmo movimento, formam”. 

Na medida em que a política educacional centra seus esforços, elabora o currículo, 

organiza a ação em torno da formação profissional como adestramento e treinamento, 

sonegando os meios e as condições para que os trabalhadores compreendam as bases e o 

funcionamento do sistema no qual estão inseridos; sem o domínio das ferramentas pelas quais 

possam organizar sua ação como classe, constituindo-se como sujeitos criativos e produtivos 

que são, esta condição os sujeita à alienação de si próprios, de sua natureza, de sua própria 

atividade produtiva, ou seja, reproduz a alienação em todos os seus aspectos, a que se refere 

Marx (2012). Mais grave ainda, no caso do Pronatec, por transferir esta atribuição junto com 

o fundo público, ao mercado. 

De forma que, em que pese o alcance das políticas compensatórias que inseriram a 

condição de renda e de consumo a trinta milhões de trabalhadores, em uma década, com 
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potencial para o fortalecimento e organização da classe trabalhadora, o que se tem como 

perspectiva é um contingente populacional alienado e disponível à exploração e cuja 

satisfação será, via de regra, vender “melhor’ a sua força de trabalho”. 

Entre as razões, (1) porque este modelo não questiona os meios de trabalho, a que se 

refere Marx, que “constituem-se monopólio do capital, inclusive o monopólio sobre as fontes 

de vida” (MARX, 2012, p. 26) e (2) porque a política promete o que não é capaz de entregar: 

uma igual oportunidade, um igual direito, “marcado por uma limitação burguesa” pois 

persistem as condições de “subordinação escravizadora dos indivíduos à divisão do trabalho 

e, com ela, a oposição entre o trabalho manual e o trabalho intelectual” (MARX, 2012, p. 30-

31). 

A saber, ainda que forme “bons” trabalhadores, eles estarão limitados à inevitabilidade 

da materialidade do real, à ordem do sistema do capital. Nesta ordem, não há igualdade de 

direitos porque não é pela educação, uma mediação, que se altera a natureza do sistema. É  o 

monopólio da propriedade sobre os meios de produção que, de fato, impede a realização de 

suas plenas capacidades. 

Romper com os mecanismos da alienação na educação profissional ou estabelecer as 

condições para o rompimento significaria uma ruptura do sistema como um todo, incluindo os 

acordos políticos mais amplos, em outros setores, uma vez que o sistema educacional está 

inevitavelmente associado à estratégia geral da economia, que está no centro. Fazer esta 

análise significa, é bom esclarecer, não confundir com “economicismo”, mas, pela 

necessidade de levar em conta todas as relações e, antes de tudo, as relações histórico-sociais 

envolvidas nos processos de criação e manutenção das políticas. 

 

 

2.4 A Política de Educação Profissional e Tecnológica e as questões e desafios para a 

Educação do Campo 

 

 

Para analisar as políticas públicas é fundamental identificar as forças políticas atuantes 

em torno das mesmas, uma vez que, tal como já suficientemente referido, estão na esfera do 

Estado, sujeitas à força hegemônica da burguesia, no âmbito do capital, mas, também, sujeitas 

às pressões, às disputas que vêm da classe trabalhadora, mediada por suas organizações e, 

também, pelos intelectuais associados aos seus interesses, como classe. 
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No espectro das forças que se colocaram no tabuleiro da disputa por um projeto de 

educação técnica profissional, antagônico à estratégia do capital, colocou-se um conjunto de 

intelectuais orgânicos dos trabalhadores das escolas agrotécnicas federais. Reconhecidos e 

convidados pelo próprio Ministério da Educação, produziram importantes bases em torno das 

quais erigiriam o edifício de uma educação profissional com potencial transformador para 

uma nova classe trabalhadora do campo, nos termos já igualmente referidos no âmbito desse 

trabalho. 

Tais bases compõem um Documento publicado pelo Ministério da Educação, em 

2009, denominado “(Re) significação do Ensino Agrícola da Rede Federal de Educação 

Profissional e Tecnológica”. 

O Documento é resultado de um processo amplo de discussões, envolvendo 

professores mais de cem escolas da rede federal73, movidos pelo interesse e, segundo este 

grupo, a necessidade de  repensar o modelo predominante nas instituições que atuavam no 

ensino agrícola, levando em consideração as transformações da sociedade e dos processos 

produtivos. Essa foi à justificativa apresentada na publicação, como elaboração do GT de 

Ensino Agrícola, criado pela SETEC para aquele fim. 

De acordo com o Documento, 

 

A educação agrícola requerida pela sociedade caracteriza-se pela incorporação das 
novas tecnologias, pelos novos modelos de gestão da produção (…) e tudo isso 
estabelece como marco fundamental: formar profissionais técnica e politicamente 
preparados para atender as demandas da sociedade (BRASIL, 2000, p. 6-7). 

 

As reflexões apresentadas, assim como as propostas, estão assentadas sobre uma base 

indiscutível que são as profundas mudanças pelas quais tem passado o meio rural brasileiro, 

que impunha revisão, readequação e reestruturação do ensino. 

Considera ainda que, na implementação das escolas de ensino agrícola, nas décadas de 

1960-1970 do século passado, o objetivo era frear o êxodo rural, tendo na educação esta 

função de “fixar o homem ao campo”, adotando o modelo de “escola-fazenda”, acrescidos da 

função de escolas sintonizadas com as tecnologias preconizadas pela Revolução Verde. 

Funções essas ainda vigentes na prática pedagógica das escolas, afirma o Documento. 

A nova realidade econômica do País, com as inovações científico-tecnológicas – 

máquinas e insumos – contribuiu, por um lado, para diminuir o número de trabalhadores na 

atividade agropecuária do grande capital, e, por outro, a permanência do modelo de produção 

                                                 
73 As instituições e professores participantes do processo e da elaboração, encontram-se descritas na referida 

publicação. 
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familiar e seu movimento na busca de produção sustentável associado a um novo paradigma, 

como a agroecologia. É que, segundo o Documento, constituem-se em novos desafios para o 

ensino. Pois aquele modelo predominante das escolas-fazenda teria absorvido, por muito 

tempo, um contingente expressivo de técnicos agrícolas. 

Além disso, considerava que todo o investimento estatal nesta modalidade de ensino 

não alterou a realidade do analfabetismo e da baixa escolaridade dos jovens rurais, 

notadamente o acesso ao Ensino Médio. 

Como resultado do processo de elaboração, o Documento apresentava, como 

principais, as seguintes recomendações e diretrizes, de acordo com o intento do presente 

trabalho: 

a) O desafio da articulação do Ensino Médio com a educação profissional, em 

observação às peculiaridades regionais e os arranjos produtivos locais, sociais e 

culturais das diferentes regiões brasileiras, consolidando o ensino integrado e a 

formação integral; 

b) A revisão dos processos de seleção para os jovens trabalhadores da agricultura 

familiar, com políticas que assegurassem sua permanência, tais como: transporte, 

alimentação, residência estudantil, pedagogia da alternância, além de bolsas. 

c) A atuação conjunta com as organizações e entidades dos trabalhadores, definindo 

linhas para o ensino, a pesquisa e a extensão voltadas para o conhecimento local 

das comunidades; 

d) No âmbito da política, promoção da articulação entre a SETEC e outras Secretarias 

do MEC com o objetivo de elaborar estratégias para a elevação da qualidade do 

ensino fundamental no meio rural. 

Conclui-se, desse processo, que, de maneira geral, organizou-se um esforço de um 

conjunto de professores e gestores dessa rede de escolas agrotécnicas no sentido de um novo 

pensamento político-pedagógico, para novos tempos. As diretrizes e propostas apresentadas 

ao MEC demonstravam-se reveladoras desse movimento. 

Nesse período, estavam em execução vários cursos de nível médio técnico em 

agropecuária com ênfase em agroecologia, técnicos em gestão de cooperativas, apoiados pelo 

Pronera, em algumas dessas escolas. Certamente, esses projetos e suas dinâmicas tiveram 

influência no debate e na elaboração daquelas diretrizes e propostas. 

O fato importante é que não faltou, como poderia se supor, um movimento robusto em 

torno da elaboração de uma nova proposta para o sistema como um todo, ressalvando, 

evidentemente, que tais propostas não propunham nenhuma ruptura radical do sistema. 
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Porém, não faltou ao processo, a contraditoriedade dialética, na tensão entre concepções, 

subliminarmente contida no Documento.  

Ocorre que o pensamento político-pedagógico para “novos tempos”, no campo 

encontra-se hegemonizado pela ordem do capital. Realmente, não há desacordo em relação à 

necessidade de  revisão das teorias e práticas que orientam a ação das escolas formadoras. O 

que há é uma ordem já estabelecida no sentido de alinhamento do ensino às necessidades da 

acumulação, que é  mais poderosa (porque domina o aparato estatal) que as melhores 

intenções e práticas dos grupos comprometidos com a ruptura desta ordem. 

A título de ilustração, a diretriz pedagógica e as propostas curriculares apontavam para 

a formação integral e para um currículo articulado às necessidades locais (BRASIL, 2009), 

mas, sabe-se que neste universo das “necessidades locais” é que jogam os interesses 

antagônicos, de maneira que há brechas e margens tanto para a escola que quisesse avançar na 

concepção do ensino integrado, em diálogo com as organizações dos trabalhadores, quanto 

para a pedagogia das competências, em acordo com as organizações do grande capital da 

agricultura. 

Importante analisar os documentos, as diretrizes, as resoluções ou outros instrumentos 

de políticas públicas para verificar como aparecem ali as contradições próprias do sistema 

público e internamente aos próprios órgãos do governo. A indicação, normalmente, é de se 

publicar o que seja o consenso (e sempre o consenso pela ordem), pois ele é sinalizador da 

abertura de possibilidades. Ou seja, tanto pode conter elementos de sustentação para avanços 

mais radicais, nos marcos do sistema, quanto pode sustentar projetos que mantenham ou até 

retrocedam na política. 

Tal condição do chamado Marco Legal é própria da ordem do sistema público, nos 

marcos do sistema do capital. No caso da particularidade do contexto brasileiro do período 

(2009), o que se vivia era uma profusão de debates dos setores do Governo com a sociedade. 

Não faltaram conferências, seminários e eventos de todo tipo. A questão é que o potencial 

mobilizado nesses eventos não foi galvanizado para aperfeiçoar os mecanismos de disputa do 

projeto societário. Ao contrário, postula-se que a mobilização serviu, ao fim e ao cabo, para 

sustentar a imagem de um governo pseudopopular e fortalecê-lo à serviço da consolidação do 

modelo hegemônico. 

Porque, de acordo com Marx (2012, p. 43), “não é associando a palavra povo à palavra 

Estado que se avançará um pulo de pulga na solução dos problemas dos trabalhadores, porque 

o que é autorizado pela política, é desautorizado pela lógica”. 
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No campo da educação profissional, com toda a estrutura e capacidade da rede 

(ampliada e reestruturada em Institutos Federais) e com a capacidade laboral presente nestas 

redes e nos novos projetos que aí se desenvolviam, a prioridade absoluta e a política de 

educação profissional para o campo foi o Pronatec. Na verdade, como “ordem de cima”. 

Portanto, seguindo os ensinamentos de Marx (2012, p.43), não podemos esquecer “o 

principal, isto é, que todas essas lindas miudezas se baseiam no reconhecimento da assim 

chamada soberania popular e que, portanto, só tem lugar numa chamada república 

democrática”.  

Perguntado sobre as razões pelas quais essa rede potente de Institutos Federais, 

expandida e interiorizada, não foi capaz de resistir a essa contraditoriedade expressa no 

Pronatec, Edgar Kolling (2016) assim se manifesta: 

 

Nos IF´s, nós estamos colhendo esses 25 anos de ideário neoliberal. Desde os anos 
1990 nós temos uma hegemonia na sociedade, dos valores do individualismo, do 
consumismo, da competição, e esses valores da saída individual, em alguma medida, 
atinge os professores, assim como atinge os movimentos. Então, tinha gente crítica, 
mas mediante a possibilidade de receber mais recursos e também pela pressão da 
direção dos IF´s, forçando para que os professores entrassem nessa perspectiva, 
então ele teve uma certa... mas também teve em parte dos Institutos, 
resistência.Acho que o majoritário é a resistência. Há casos que fizeram por pressão 
do reitor. 

 

Neste mesmo contexto dos embates internos ao Governo, em torno da disputa pelo 

projeto de educação, cabe neste registrar fato relevante do qual participei diretamente e que 

contribuiu para a compreensão das tensões que se viveu internamente ao Governo no período, 

em torno das opções por determinadas políticas e pelas formas de construí-las e executá-las. 

Em 2010, teve lugar, em Brasília, um Acampamento envolvendo todos os movimentos 

da Via Campesina. Estavam ali para pressionar o Governo em torno de agendas que, embora 

recorrentes ano após ano, continuavam bloqueadas, por razões já suficientemente tratadas. 

Entre elas, a agenda da educação, centrada especialmente na exigência de uma política 

eficiente e universalizante de alfabetização de jovens e adultos do campo, questionando o 

Programa Brasil Alfabetizado e sua insuficiente estratégica, especialmente pela forma de 

execução74. 

                                                 
74 O Brasil Alfabetizado havia mudado sua forma de execução em relação às formas vigentes nos primeiros anos 

do Programa, pressionado por questionamentos do Tribunal de Contas da União (TCU), especialmente em 
razão dos convênios realizados com instituições privadas sem fins lucrativos, entre elas algumas vinculadas 
aos movimentos sociais do campo. As pressões do TCU sobre o MEC estavam motivadas pela CPMI da Terra, 
ou seja, pela bancada ruralista e quem ela representa.  O MEC não hesitou em romper esses convênios e passar 
a financiar o Programa por meio das Prefeituras e Governos estaduais, que pagavam bolsa a professores das 
respectivas redes que atuassem nas comunidades organizando turmas de EJA. Essas turmas funcionavam, via 
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A insuficiência de respostas do Governo, de maneira geral, à agenda apresentada, 

motivou o então Secretário Geral da Presidência da República (SGPR), Gilberto Carvalho, 

que concentrava a responsabilidade das respostas do Governo, a encaminhar a proposta de 

que o MEC fizesse parceria com o Pronera, repassando orçamento do MEC para o INCRA, 

realizar um amplo Projeto de Educação de Jovens e Adultos - EJA, de acordo com sua 

dinâmica. 

O INCRA me responsabilizou, na condição de coordenadora do Pronera, pela 

elaboração do Projeto e pelo diálogo com o MEC, mediado pela SGPR. Elaborou-se um 

Projeto de EJA com formação profissional, a ser desenvolvido nos próprios assentamentos, 

para os anos iniciais do ensino fundamental e na pedagogia da alternância para os anos finais 

e ensino médio, a ser desenvolvido em parceria com um conjunto (já indicado no Projeto) de 

Universidades e Institutos Federais e pelas instituições educacionais do próprio movimento 

social do campo. 

O projeto se justificava pela sintonia com as necessidades e perspectivas de formação 

da população assentada. Há uma dívida histórica e persistente do Estado com a educação 

básica do campo. Esta dívida se transforma em demanda para a EJA, que vai da alfabetização 

ao ensino médio, e porque aí se vislumbra uma potencialidade de organização de um projeto 

pedagógico integrado com as atividades produtivas dos assentamentos, articulando a 

formação para o trabalho com a cultura e outras dimensões da vida humana. 

Foram várias as ocasiões de diálogo com o MEC, mediado pelo Secretário Gilberto 

Carvalho, no próprio Palácio do Planalto e no MEC. Certa ocasião, no Palácio do Planalto, 

questionado na sua resistência à parceria com o Pronera, o então Secretário Executivo do 

MEC, Henrique Paim admitiu que as mudanças realizadas no Brasil Alfabetizado foram em 

atendimento à pressão do TCU. Perguntado se naquela forma de execução, os resultados do 

Programa eram satisfatórios ao MEC, o Secretário respondeu que para ele, o importante é que 

quando abria o sistema apareciam as turmas, com seus devidos alunos e professores. Ou seja, 

ficou claro que o Programa não atendia às necessidades, mas a prioridade do MEC foi atender 

ao TCU, e não às demandas dos trabalhadores que não tiveram acesso à escola e, a depender 

das instituições (ir) responsáveis, seguiram fora da escola. 

Em outra ocasião, a última da rodada de negociações em torno da proposta do Pronera, 

em reunião convocada pelo Secretário Geral da Presidência no MEC, presente o Secretário 

                                                                                                                                                         
de regra, à noite e nos finais de semana . A par dessa nova modalidade, o MEC criou um sistema de 
acompanhamento virtual do Programa, que, segundo o Secretário Executivo do MEC, à época, muito agradou 
ao TCU. 
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Executivo do MEC, o Presidente do INCRA e as pessoas responsáveis, nos seus respectivos 

órgãos, pelo (suposto) Programa, quando esgotados todos os possíveis argumentos, o 

Secretário Executivo manifestou-se definitiva e negativamente à proposta. Na ocasião, traduzi 

as motivações reais segundo a qual a negativa do MEC se dava em função do não 

reconhecimento do fracasso do Programa Brasil Alfabetizado, mas, ao mesmo tempo, a 

rejeição a realizar a autocrítica necessária, mesmo intra Governo, e a indiferença com os 

problemas dos camponeses. De fato, na lógica do representante do MEC, seria uma confissão 

de fracasso do Programa. E a proposta morreu ali. 

Poulantzas refere-se a essa gramática e ortografia próprias do Estado e de seus 

intelectuais orgânicos que, ainda que formalmente distintos das classes dominantes, exercem 

por dentro do Estado o papel instrumental de organização de sua hegemonia. Pode-se 

identificá-las, segundo ele, nas “técnicas particulares de exercício do poder, de distanciamento 

das massas populares dos centros de decisão, de formulação e tratamento dos problemas de tal 

maneira que as massas populares ficam de fato à parte disso” (POULANTZAS, 2000, p. 58). 

Evidentemente que nesse período estava em plena gestação interna ao Governo o 

Pronatec e, com ele, o Pronatec Campo. E mesmo com a publicação do Decreto n. 7.352-

2010, que instituiu a Política Nacional de Educação do Campo e o Pronera como parte 

integrante da política, no qual constava uma concepção de educação e formação colhida das 

elaborações da Educação do Campo, não impediu que, por ocasião do lançamento do 

Programa Nacional de Educação do Campo – Pronacampo, pela Presidenta Dilma, em 2012, 

estivesse ali como política de formação técnico-profissional, o Pronatec Campo. 

Segundo fontes do MST, em uma determinada ocasião, após esse fato relatado e já na 

“era Pronatec” em que se reuniram com a Presidente Dilma, um coordenador do Movimento 

teria apresentado uma agenda de questões a serem negociadas, em que constava a 

reivindicação de um incremento orçamentário ao Pronera, e teria apresentado como 

justificativa os resultados satisfatórios do Programa na formação técnico-profissional, ao que 

a Presidenta teria interrompido e respondido que “o programa de formação proiessional do 

Governo é o Pronatec”. E teria repetido que a ordem do Governo era “Pronatec! Pronatec! 

Pronatec!”. 

Esses fatos reafirmam uma constatação hoje mais clara que à época. Que o Estado 

brasileiro está de tal maneira capturado pelo capital e pelas suas organizações que mesmo 

todo o apoio e sustentação popular que tiveram os Governos naquela década e meia não foi o 

suficiente para estabelecer as condições para algum tipo de ruptura, sequer para alterar a 

disposição nesta direção, especialmente na educação. 
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Uma das razões está em que 

 

O Estado não é o simples resultado da divisão do trabalho intelectual e do trabalho 
manual fundamentada nas relações de produção. Ele trabalha ativamente para a 
reprodução desta divisão no próprio seio do processo de produção e, para além, 
disso, no conjunto da sociedade, ao mesmo tempo por aparelhos especiais que 
intervêm na qualificação-formação de força de trabalho (escola, família, redes 
diversas de formação profissional) e pelo conjunto de seus aparelhos (partidos 
políticos burgueses e pequeno-burgueses, sistema parlamentar, aparelhos culturais, 
imprensa, mídias) (POULANTZAS, 2000, p. 58). 

 

De fato, em um evento público realizado no Palácio do Planalto, de balanço exitoso do 

Pronatec e lançamento do Pronatec 2.075, a Presidenta Dilma, ao lado do (já) Ministro da 

Educação Henrique Paim, cunhou o jargão “geração pronatequiana”. Um adjetivo no sentido 

de instituir uma simbologia que revelaria uma necessária simbiose entre o ser jovem 

trabalhador e o Programa, como se o que explicasse o sentido desta geração fosse o fato de ser 

(e apenas serem) qualificada para o emprego, para a empregabilidade. 

Para o governo, aquela nova classe trabalhadora que emergiu das políticas de inclusão 

social e transferência de renda, “suas propriedades humanas o são apenas na medida em que o 

são para o capital”, como mercadoria. “O trabalhador é uma mercadoria porque é reproduzido 

apenas como trabalhador, e é de acordo com as necessidades da propriedade privada – 

necessidades afirmadas na forma da ‘lei natural’ já mencionada, que essa reprodução tem 

lugar” (MÉSZÁROS, 2006, p. 134). 

Desta maneira, pode-se compreender que tenha sido absolutamente indiferente ao fato 

de existir já uma política de educação e de formação profissional no âmbito do INCRA, o 

Pronera, ao determinar, no escopo do Pronacampo, o denominado Pronatec Campo como a 

política de formação profissional para os camponeses, com metas a serem cumpridas e 

executadas pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA, ao qual está vinculado o 

INCRA. 

 

2.4.1 O Pronatec Campo  

 

 

A instituição “de cima para baixo” do Pronatec Campo revelou-se um profundo 

desrespeito aos trabalhadores camponeses e às suas organizações, que tinham no Pronera a 

                                                 
75 Matéria completa sobre o fato citado está disponível em: http://www.brasil.gov.br/educacao/2014/06/dilma-

rousseff-geracao-pronatequiana-garantira-um-pais-mais-prospero. Acesso em 10-fevereiro-2016. 
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referência de uma política pública com o protagonismo legitimado dos movimentos sociais na 

sua direção política e na forma de execução, o que contrastava essencialmente com a forma 

Pronatec. 

Quando veio “a ordem” para o MDA, no primeiro semestre de 2012, a Secretaria 

Executiva chamou representantes das Secretarias e órgãos vinculados – SAF, SDT, SRA, 

NEAD e INCRA-Pronera - para discutir o processo de implementação do Programa. Havia, 

neste conjunto, uma parcela crítica ao Programa, especialmente capitaneada pela coordenação 

do Pronera, mas, também, por outros servidores e consultores que tinham, para além do 

Pronera, outras referências de formação profissional, como era o caso das Escolas-Família 

Agrícola, as EFA´s . Mas nada disso importava, o que importava era “cumprir a ordem da 

Presidenta e buscar os meios de cumprimento das metas”.  

Evidentemente que naquele processo não poderia haver crítica da parte de nenhum 

Ministério (ainda que houvesse), sob o risco de perda do Ministério pela força política que o 

ocupava.  Tal imposição se estendia à crítica interna, no âmbito do próprio MDA, marcado 

(também) pelos conflitos internos de concepção, nem sempre manifestos, mas latente. 

Constituiu-se, então, o Grupo de Trabalho Pronatec, do qual fiz parte, cuja principal 

atribuição foi apresentar rapidamente uma proposta de gestão e execução do Programa. O 

lema do GT, internamente, era “como fazer limonada deste limão”. Ou seja, havia uma 

consciência de que o Programa era inadequado, não era o Programa que deveria dialogar com 

os princípios presentes no Decreto da Educação do Campo (2010), tampouco nas concepções 

da maioria dos componentes do GT, mas era o programa a ser executado por quem deveria 

obedecer, se tivesse juízo. 

A meta prevista para 2012-2013 era beneficiar 30 mil jovens agricultores familiares, 

trabalhadores rurais, assalariados e assentados da Reforma Agrária e deveria ser 

implementado prioritariamente nas áreas dos Territórios da Cidadania. 

Buscou-se na experiência do Pronera um modelo de estrutura organizacional do 

Programa, criando os Comitês Estaduais coordenados pelas Delegacias do MDA nos estados 

e sendo composto pelos Colegiados Territoriais76, Movimentos Sociais e Sindicais e outras 

instituições. Criava também uma Comissão Pedagógica, com participação das instituições 

públicas ofertantes, dos Colegiados Territoriais e dos Movimentos Sociais e Sindicais. O mais 

importante era assegurar que tivesse a participação dos trabalhadores e suas organizações, 

                                                 
76 Os colegiados territoriais são as instâncias de coordenação dos Territórios da Cidadania, uma política adotada 

pelo MDA no âmbito do projeto de desenvolvimento rural do Governo Federal. 
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para garantir que ali se fizesse o debate político-pedagógico do Programa, fosse o caso de 

interesse dos camponeses, de maneira geral.  

Havia, no interior do GT, e conseguiu-se firmar essa decisão no âmbito do MDA, 

algumas orientações, tais como: 1) Que fosse aproveitado o Programa para organizar uma 

melhor inserção dos camponeses na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica; 2) Orientar para que a prioridade fosse a concessão de bolsa-formação estudante 

para os cursos técnicos de nível médio; 3) Que os cursos oferecidos no âmbito da bolsa-

formação trabalhador, de carga horária entre 160 e 400 horas, fossem ofertados igualmente 

pela Rede Federal e para aqueles casos em que fosse necessária e suficiente uma qualificação 

para um determinado ofício, demandado pelas organizações; e, 4) Que se evitasse ao máximo 

o Senar como instituição ofertante dos cursos.  

Evidente que tais pontos não se revelaram pacíficos, na relação com o MEC, mas, 

especialmente um deles foi ponto de tensão: o que restringia o Guia de Cursos para o Pronatec 

Campo aos ofícios cultural e tradicionalmente “próprios do campo”, a saber, o Eixo 

Tecnológico “Recursos Naturais”, onde estavam os cursos relativos à agricultura, pecuária, 

pesca, suinocultura, olericultura, horticultura, entre outras.  

O MDA exigiu que o Guia FIC Pronatec Campo contivesse o Guia completo, com 

todos os eixos. Tal situação revelava-se constrangedora ao afirmar uma prática preconceituosa 

e reacionária de parte de alguns agentes públicos do MEC, construída sobre a ignorância dos 

processos que se passavam no campo que, em que pese as contradições inerentes aos avanços 

da tecnologia, em muito melhoraram em algumas décadas. Os servidores do MEC pouco 

sabiam disso. Ao final, aceitou-se. O Guia Pronatec Campo foi publicado com toda a oferta de 

cursos do Programa. 

Seguiu-se daí uma incursão a vários Institutos Federais, buscando, por meio do 

Pronatec, uma abertura para ações mais estruturantes. Ocorre que a operacionalidade proposta 

para o Pronatec Campo, pelo MDA, contrastava com o modus operandi adotado pelo MEC. 

Por este, todos os anos o MEC promovia, em Brasília, uma espécie de “leilão” das instituições 

ofertantes com os demandantes (os vários Ministérios e os vários Pronatec – Pronatec 

Turismo, Pronatec Brasil sem Miséria, entre outros). Nesse leilão, era tanto constrangedor 

quanto paralisante para as instituições públicas ofertantes, mas era o território por excelência 

para o Sistema S. 

Ao final de 2013, o MDA publicou um Balanço completo do processo de um ano de 

execução do Programa, dos quais se extrai algumas informações relevantes para o presente 

trabalho.  
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A primeira delas se refere à relação entre as vagas demandadas, homologadas pelo 

MEC e as matrículas efetivadas. Do total de 26.567 vagas homologadas, apenas 8.104 foram 

efetivadas, um percentual de 30%.  

Na distribuição de matrículas por faixa etária, assim se apresentava o quadro: 

 

Tabela 8 - PRONATEC CAMPO – Matrículas por Faixa Etária 

FAIXA ETÁRIA VAGAS % 

<= 16 390 5,1 

17 a 18 987 12,8 

19 a 24 2.302 29,8 

25 a 29 1.224 15,9 

30 a 39 1.582 20,5 

40 a 49 922 12,0 

>=50 697 9,0 

TOTAL 8.104 100 

Fonte: MDA. Quadro organizado pela autora. 
 

Dentre os 20 cursos demandados, metade deles se encontrava no âmbito do Eixo 

Tecnológico “Recursos Naturais” e a outra metade dos cursos distribui-se entre os seguintes 

cursos: Ambiente e Saúde, Informação e Comunicação, Gestão e Negócios, Desenvolvimento 

Educacional e Social, Turismo, Hospitalidade e Lazer, produção Alimentícia, Produção 

Cultural e Design, Infraestrutura, Controle e Processos Industriais e Segurança. 

Das matrículas por Rede Ofertante, a grande maioria das vagas foi ofertada pelos 

Institutos Federais, conforme Quadro. 

 

Tabela 9 - PRONATEC CAMPO – Matrículas por Rede Ofertante 

REDE OFERTANTE VAGAS % 

Instituto Federal 7.042 86,9 

Escolas Técnicas vinculadas à UF 761 9,4 

SENAR 275 3,4 

SENAC 25 0,3 

SENAT 1 0,0 

TOTAL 8.104 100 

Fonte: MDA. Quadro organizado pela autora. 
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A avaliação dos resultados, especialmente da relação demanda de vagas e matrículas 

efetivadas, foi tema de muitos debates internos ao MDA, com o MEC e também com as 

próprias Instituições Federais.  

Em reunião do Fórum dos Pró-reitores de Extensão (FORPROREXT), realizado em 

Camboriú-SC, em março de 2014, participei na condição de convidada, para discutir o 

Pronatec Campo com as instituições ali presentes.  

Ao expor o Balanço aqui citado, as instituições, de maneira geral, apresentaram seus 

problemas e suas preocupações com o programa como um todo, a revelar certa insatisfação 

com o mesmo, mas, igualmente, colocados na condição de executá-lo, sob o risco de não 

receber recursos do MEC. 

Entre os principais, e talvez emblemático para a Educação do Campo, via de regra, 

tratava-se do problema das condições de participação dos estudantes camponeses que vivem e 

trabalham na roça, nos cursos. 

 Os coordenadores do Programa, no âmbito dos IF´s, alegavam não existir recursos, no 

programa, para o transporte dos estudantes ou dos professores, para se deslocarem ao campo. 

Agravado pelo fato de que a maioria das instituições tinha apenas condição de realizar os 

cursos na sede dos IF´s, o que inviabilizava a participação dos camponeses, por razão óbvia: 

todas as sedes dos IF´s estavam na cidade. E não havia diferenciação de custos das bolsas 

para o Pronatec Campo. O que houve de avanços foi com os IF´s agrícolas, e ou com aqueles 

que já tinham alguma experiência de participação dos movimentos sociais e sindicais em 

algum projeto.  

Por essa razão, houve grande parte da demanda do campo pelo Pronatec Brasil sem 

Miséria (55,6%) 77, ou seja, mais de 40 mil matrículas no eixo “Recursos Naturais” foi 

atendida pelo Senar, porque nesta modalidade do Programa, os Municípios é que 

mobilizavam as instituições ofertantes para as famílias beneficiárias do Bolsa Família, e para 

eles, importava cumprir as diretrizes do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), até 

porque os Municípios recebiam recursos para a chamada “busca ativa” das famílias para o 

Pronatec. Dessa forma, o Senar “surfou na onda perfeita”. O Estado organiza a demanda e a 

entrega, com os fundos públicos, evidentemente, nas mãos do capital para que faça o serviço.  

Em material publicado pela Revista Poli, Roseli Caldart, do setor de educação do 

MST, analisa o cenário desde uma constatação de que o rural, pelas mãos das grandes 

                                                 
77 Conforme matéria “Educação Profissional no Campo”, publicada na Revista Poli, da Escola Politécnica de 

Saúde Joaquim Venâncio-EPSJV.Rio de Janeiro.Ano VI. n.º 34. Mai-jun 2014. p.2-8. 
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empresas capitalistas, “entrou na agenda” da educação, recentemente, desvelando uma nova 

natureza da disputa estabelecida por este setor. Segundo Caldart,  

 

isso é expressão de uma nova fase do capitalismo. Essa relação de domínio das 
empresas transnacionais no campo, é recente. O antigo latifúndio se caracterizava 
pela dominância de relações pré-capitalistas e, portanto, não precisava da ampliação 
da instrução dos trabalhadores (REVISTA POLI, 2014, p.5).  

 

 O Senar sempre executou esse papel de treinamento dos trabalhadores do campo, sua 

atribuição formal pela CNA é essa mesma. A diferença é que o Pronatec, com o volume 

orçamentário ao par da flexibilidade na operacionalidade, concedeu-lhe um caráter distinto e 

privilegiado na disputa, em comparação com os Institutos Federais e outras instituições.  

Em reunião do Pronera com o Campus do IFMT, em Cáceres, em 2012, o Diretor foi 

enfático: “se os assentados quiserem, terão de vir aqui”. A Coordenadora do Pronatec, no 

Senar, declarou à Revista Poli: “O Senar não tem sala de aula. A comunidade não precisa ir, o 

Senar vai” (REVISTA POLI, 2014, p.7). 

Convocada pelo MDA e realizada em 18 de agosto de 2014, uma Reunião78 com as 

representações dos camponeses, na qual estavam presentes, além dos órgãos e Secretarias do 

MDA e INCRA, a Contag, PJR, a Rede CEFFAS – Unefab, ARCAFAR-Sul e SERTA, foram 

sintetizadas as principais dificuldades do Programa e apresentados os principais desafios, 

desde a perspectiva das organizações.  

Entre as dificuldades apresentadas, as significativas circularam em torno dos seguintes 

pontos: (1) a total desconsideração do MEC em ouvir as organizações que já tem um histórico 

de experiências e projetos desenvolvidos junto com as famílias (e na maioria dos casos 

mantidos pelas próprias famílias) e superar a cultura do “demandismo”, insistindo em tratá-

los como beneficiários; (2) a rejeição do MEC à discussão de outro projeto que pudesse 

fortalecer as instituições formativas criadas e mantidas pelos próprios trabalhadores, jogando 

essa discussão para negociações diretas destas com os Institutos Federais, como 

subcontratadas, o que na experiência já acumulada revelava-se inviável. 

Observe-se que quando da instituição do Pronatec Campo, no ano de 2012, a Contag 

havia se manifestado em carta enviada ao então Ministro da Educação. Denominada 

“Posicionamento Político da Contag contra a participação enquanto entidade participante da 

execução das ações do Pronacampo para os trabalhadores rurais”79, manifestou-se 

                                                 
78 Memória da Reunião se encontra nos arquivos da Pesquisa. 
 
79 Documento acessado no âmbito da Pesquisa e se encontra nos arquivos da mesma. 
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especialmente em relação à participação do Senar como instituição ofertante, assim se 

manifestou: 

 

A inserção do SENAR, pelo Ministério da Educação, como executor de políticas, 
programas e ações da educação do campo, é uma tentativa de negar ou omitir as 
contradições que envolvem esta luta. Não é possível que o mesmo projeto que serve 
ao agronegócio, que expulse os trabalhadores do campo ou que os tornem 
meramente técnicos para o exercício de uma função pontual na produção (na 
condição de empregado), conviva, de forma naturalizada, com a perspectiva 
defendida pelos movimentos que lutam pela permanência de homens e mulheres do 
campo, na produção familiar, na produção de saberes e conhecimentos e que 
reafirmam o campo como lugar de vida, de cultura, de valores e de produção. 

 

A resposta80 do MEC à Contag se deu por meio da Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI), encaminhando uma Nota 

Técnica, cujo teor é emblemático do tratamento do MEC às questões de tamanha importância 

para os trabalhadores, como era o caso. Afirma que  

 

não foram firmadas parcerias no âmbito do Pronacampo com o SENAR” e que “a 
Ação PRONATEC-PRONACAMPO tem como demandante o MDA e será ofertado 
pelos Institutos Federais, escolas vinculadas às Universidades Federais, CEFET e 
redes estaduais, e especificamente no Bolsa Formação Pronatec Campo. Os 
ofertantes poderão estabelecer parcerias com prefeituras, redes de ATER, Centro 
Familiar de Formação por Alternância – CEFFAs entre outras entidades[…]criando 
unidades remotas. 

 

Mais emblemático ainda foi a própria SECADI ter respondido, sem que o Gabinete do 

Ministro tenha repassado à SETEC. Comprovado pelo fato de que, ao final da Nota, a Secadi 

informa que encaminhará à SETEC os questionamentos da Contag para análise. 

Na prática, o que se sucedeu está contido no balanço do Pronatec Campo promovido 

pelo MDA com as organizações representativas dos trabalhadores.  

O Fórum Nacional de Educação do Campo (FONEC) também se posicionou sobre o 

Programa, no âmbito do “Manifesto à Sociedade Brasileira”81, publicado em 21 de agosto de 

2012. E vai mais além: expressa claramente ter o SENAR participado da elaboração do 

Pronatec Campo. 

 

iv. Não reconhecemos a proposta do PRONATEC Campo elaborada pelo SENAR-
CNA, pelo projeto de campo que representa e porque como política o PRONATEC 
ignora as experiências de Educação Profissional realizadas por instituições como 

                                                 
80 Enviada por meio do Ofício n. 3228-2012 – GAB-SECADI-MEC, cuja cópia encontra-se nos arquivos da 

Pesquisa. 
 
81 Cópia do Manifesto  encontra-se nos arquivos da Pesquisa. 
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SERTA, MOC, ITERRA, Escolas-Família Agrícola – EFAs, Casas Familiares 
Rurais – CFR´s e pelo próprio PRONERA em parceria com os Institutos federais, 
entre outros. 

 

O Manifesto, assim como nenhum outro Documento do FONEC ou outro, recebeu 

qualquer manifestação do MEC ou do Governo, a revelar a adoção da estratégia do silêncio e 

do silenciamento para agir preservando acordos já firmados em torno de questões estratégicas 

que envolviam a própria governabilidade. Os acordos com a burguesia, muito provavelmente, 

envolveram o Pronatec e o Pronatec Campo. Não podiam ser objeto de discussão e muito 

menos de polêmicas. “O hermetismo do Estado com relação às massas populares, para a 

cristalização de um saber-poder, é “assaz conhecido” (POULANTZAS, 2000, p. 58). 

Frigotto (2010a) lembrava que a sociedade e o governo deveriam colocar em sua 

agenda que os recursos públicos arrecadados pelo Sistema S tivessem um fim e um controle 

claramente públicos, o que ensejaria um debate amplo e público sobre a natureza da formação 

profissional e quem a dirigiria. Se isso fosse efetivamente garantido, teria sido uma 

possibilidade de avanços substantivos na direção de um processo emancipador dos 

trabalhadores: do jugo do trabalho alienado sob todas as formas em favor de sua própria 

organização. 

Uma das maiores perversidades contidas nesse Programa, para além das críticas aqui 

mencionadas, está também no fato de que a meta maior do Pronatec Campo estava reservada 

à Bolsa Formação para cursos de curta duração, sem possibilidade de elevação da 

escolaridade, o que para os camponeses significa manter sua perene condição de classe 

iletrada, disponível somente e nada mais que para o “trabalho no cabo da enxada”82. 

Para tanto, teria de ser rompida a lei do silêncio que eterniza o modus operandi 

clássico do Estado (ainda que com variações conjunturais) e politizado o tema, tão caro para a 

sociedade. Perdeu-se a oportunidade histórica. 

Associar o debate da formação profissional necessária e interessada às iniciativas 

produtivas organizadas pelos próprios trabalhadores e com políticas de emprego e renda (em 

cujo período foram profícuas, com os programas sociais do Governo), certamente, 

estabeleceria bases sólidas para reais condições de disputa no plano estratégico da educação.  

                                                 
82 Comprovaria essa informação, os argumentos do Ministério Público de Goiás, no âmbito de Ação Civil 

Pública que visava impedir a continuidade do Curso de Direito aos assentados da Reforma Agrária, pelo 
Pronera,e a consequente anulação do Convênio do INCRA com a Universidade Federal de Goiás. Entre as 
alegações do Promotor, estava que a esses trabalhadores, não caberia mais que a aprendizagem do bom 
manejo dos instrumentos de trabalho agrícola.Informações completas disponíveis em http://trf-
1.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/22518723/apelacao-civel-ac-13916-go-0013916-3420084013500-trf1. 
Acesso em 17 fevereiro 2016. 
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À época, não houve manifestação pública do MST, mas a posição do Movimento é 

expressa por Edgar Kolling (2016) 

 

O MST defende uma educação de qualidade. Isso implica tanto uma educação 
básica com os conhecimentos básicos para compreender os fenômenos da natureza e 
da sociedade e isso implica tempo, e isso implica bons professores, biblioteca, 
debates e o Pronatec, na nossa leitura está muito mais preocupado, esteve e está em 
formar mão de obra pro mercado de forma aligeirada, de maneira que na leitura do 
MST, sabe, não é uma política pública que nós defendemos e enquanto organização 
não lutamos para implementar nas nossas áreas essa política, apesar de em vários 
estados, por força de circunstância e de ter, digamos, instituições que ofertaram 
cursos do Pronatec, então, certamente tem uma número até representativo de pessoas 
dos assentamentos que participou dos cursos do Pronatec ofertados em alguns 
lugares pelo Senar, em outros talvez pelos IF´s, mas enquanto definição política do 
movimento, nós achamos que é uma política pobre para os pobres, para a classe 
trabalhadora. Então, enquanto Movimento até houve momentos em que debatemos 
nas instâncias nacionais e alguns achavam que achavam que era um programa que 
deveríamos aproveitar as brechas, porque como era uma política de Estado, tinha 
dinheiro, poderíamos aproveitar as brechas e assim por diante. Mas, sabe, enquanto 
organização como um todo e o setor de educação que mais se preocupa com a 
educação, nós não entramos nesse barco. O MST desde o princípio conseguiu 
compreender que era uma formação aligeirada e para atender uma demanda que, no 
momento histórico o mercado de trabalho demandava com mais rapidez, mas a 
gente não entrou nessa... nós tivemos uma crítica frontal ao Pronatec e até porque, 
especialmente no Governo Lula, mas também na Dilma, com essa criação dos IF´s e 
uma porção de campus...então, por que não potencializar essa estrutura conquistada 
e criada também no interior pra potencializar na perspectiva de uma formação  
muito sólida, com bons professores, com laboratório, com logística, com condições, 
né, e com uma qualidade, inclusive superior ao que as escolas de ensino médio 
conseguem ofertar na rede pública estadual, em geral (Entrevista 24.02.2016). 

 

O discurso dominante no próprio Governo, associado com as mediações do capital, 

colocou o tema nas matrizes de uma sociedade colonial e escravocrata do início da República, 

nos parâmetros do Decreto de 190983, que criou as escolas de aprendizes de ofícios, onde a 

educação para os trabalhadores, para além da aprendizagem de ofícios, era necessária à 

prevenção ao crime e à delinquência.  

As práticas do Estado capitalista na sua ossatura material própria e moderna não 

escaparão à reprodução de concepções e práticas que estavam na sua fundação. 

No intuito de aportar para o debate sobre o tema uma qualidade substantiva de 

informações, em vista de subsidiar as conclusões do presente trabalho, imperativo trazer a 

experiência desenvolvida pela Contag no âmbito do Pronatec Campo. 

Embora tenha se manifestado contrária ao Programa, pelas razões apresentadas em 

Nota ao Governo, a Contag decidiu experimentar a política e, por meio de um acordo de 

cooperação com o Instituto Federal Brasília – IFB, realizou três Cursos Técnicos. 

                                                 
83 Decreto n. 7.566;1909, do então Presidente Nilo Peçanha, cria as escolas de aprendizes artífices e as destina 

aos “deserdados da fortuna” (Campello e Filho, 2008.p.177) 
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Observe-se que o Pronatec Campo não previa metas para Cursos Técnicos regulares, 

mas apenas uma meta de bolsas para aqueles que já estivessem estudando nesses cursos. A 

oferta era, basicamente, de Cursos FIC. 

Numa longa negociação com o IFB, a Contag pactuou 12 cursos FIC por meio dos 

quais, computando sua carga horária total, redundaria no reconhecimento de Cursos Técnicos, 

conforme o Quadro84 a seguir: 

 

Quadro 1 – Cursos Ténicos Pronatec – CONTAG 
CURSO TÉCNICO CURSOS FIC 

Técnico em Cooperativismo 1. Agente de Desenvolvimento Cooperativista, 

2. Agente de Projetos Sociais, 

3. Assistente de Organização e Produção; 

4. Agente de Desenvolvimento Socioambiental. 

Técnico em Serviços Públicos 1. Auxiliar Administrativo 

2. Auxiliar de Pessoal 

3. Auxiliar de Faturamento 

4. Auxiliar de Crédito e Cobrança.  

Técnico em Agroindústria 1. Manipulador de Alimentos; 

2. Ajudante de Padeiro. 

3. Processamento de Frutas e Hortaliças; 

4. Operador de Processamento de Carnes e 

Derivados 

Fonte: CONTAG (2014) 
 

Os Cursos iniciaram em 2012 e se desenvolveram em regime de alternância (o que não 

é previsto pelo Pronatec), em oito etapas de quinze dias cada, realizadas em Brasília, no 

Centro de Formação da própria Contag. 

Participaram do Curso trabalhadores dos estados da Bahia, Minas Gerais, Goiás, Piauí, 

Tocantins e Distrito Federal. Do total de 120, inicialmente matriculados, 79 concluíram e 

receberão85 o certificado de curso técnico correspondente, além dos certificados dos cursos 

FIC´s.  

Porém, para que fossem realizados em regime de alternância e com a qualidade 

prevista na proposta político-pedagógica elaborada pela Contag, os custos estabelecidos pelo 

                                                 
84 Constante do Documento “Experiência Contag – Pronatec Campo”, fornecido pela Contag e que se encontra 

nos arquivos da Pesquisa. 
 
85 Os estudantes já haviam integralizado a carga horária do curso e estavam em fase de estágio, no período. 
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Pronatec não cobriram metade dos custos do Curso. A Contag teve de cobrir, com seus 

próprios recursos, a parte restante do custo. 

De acordo com informações fornecidas por escrito, pela Contag:  

 

Transporte para estudante fora do DF - R$ 21, 00 (vinte e um reais) por dia no 
tempo escola - lembrando que as etapas do tempo escola  eram de 15 dias corridos e 
não depositava o dinheiro do final de semana totalizando R$ 273, 00 (duzentos 
setenta e três reais) por etapa. 
 
Transporte para estudante do DF - R$ 10,00 (dez reais) por dia no tempo escola - 
lembrando que as etapas do tempo escola  eram de 15 dias corridos e não depositava 
o dinheiro do final de semana totalizando R$ 130,00, 00 (cento e trinta reais) por 
etapa. 
 
Lanche - R$ 24,00 (vinte e quatro reais) por estudante - dia, lembrando que as etapas 
do tempo escola  eram de 15 dias corridos e não depositava o dinheiro do final de 
semana totalizando R$ 312,00 (trezentos e doze reais). 
 
Com este recurso os estudantes pagavam alojamento e 5 refeições (café da manhã, 
lanche da manhã, almoço, lanche da tarde e janta). 
 
Equipe de apoio: 3 apoios no tempo escola - com a bolsa de R$ 18 (dezoito reais) 
hora, não podendo ultrapassar as 20 horas semanais. 
Após o corte de recurso do Pronatec tivemos 1 bolsista. 
 
Supervisor  e Coordenador - com a bolsa de R$ 36,00 (trinta e seis) reais a hora  - 
não podendo ultrapassar a carga horária de 20 horas semanais - no tempo escola e 15 
dias antes de iniciar o tempo escolar. 
 
Professores / Educadores - bolsa de R$ 50,00 (cinquenta reais) hora / aula - 
lembrando que a aula era de 50 minutos então não recebiam a hora cheia, somente 
no tempo escola (sala de aula) sem contar com as atividades de seminários de 
formação de professores ou correção de atividades (regência). E cada professor não 
podia / pode ultrapassar 16 horas / aulas semanais.  
(dificultando assim a metodologia da alternância) 
 
A Contag cedeu toda a infraestrutura: sala de aula, alojamento, Xerox (na maioria 
das vezes), materiais das aulas práticas, combustível para colocar no ônibus do IFB 
para levar os estudantes nas aulas de campo; aluguel de ônibus quando tinha aula de 
campo. 

  

Em entrevista, José Wilson de Souza86, Secretário de Políticas Sociais da Contag, 

acerca de um balanço sobre o Pronatec e especificamente sobre a experiência da Contag com 

o IFB, manifestou que o propósito do Projeto era a oferta de uma  

 

qualificação, preparação mais técnica para que as pessoas tivessem um 
conhecimento para ajudar a elaborar projetos, agregando ao que eles já sabem fazer; 
uma formação capaz de entender que o é preciso para o trabalhador, é um 
complemento de informações básicas, para que ele possa melhorar a produção, 
agregar valor e chegar ao mercado. 

 

                                                 
86 Entrevista realizada no dia 25 de fevereiro de 2016, na sede da Contag, em Brasília. 
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De acordo com José Wilson, a demanda por qualificação aumentou com a chegada dos 

Programas como o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE), este último com a exigência dos 30% de fornecimento pela 

agricultura familiar. 

De todo feito e avaliado, conclui: 

 

Aí vem a nossa defesa que essa formação técnica do Pronatec não serve para nós.  
E aí vem a nossa busca de como ajustar para atender na nossa realidade do campo. 
A referência de uma experiência feita pela Contag com o IFB, para saber o que era 
necessário para ter uma formação técnica próxima do que seja ideal do campo, nos 
deparamos com um monte de problemas. 
Tivemos de enfrentar o problema operacional, porque dentro das instituições, quem 
opera a política, os instrumentos e as cabeças das pessoas que operam, por aquelas 
que ainda não tem prática de fazer isso, não anda e se anda não anda como deveria. 
Outra coisa que nos deu segurança de que os instrumentos criados para formação 
técnica não serve para o campo, a proposta pedagógica não dialoga, é um faz de 
conta que está formando e um faz de conta que está formado. 
Os recursos são pensados para atender a lógica de mercado, para chegar da rua até o 
estabelecimento de ensino. 
A infraestrutura é pensada na lógica urbana. 
Não resolve nossa realidade espacial, porque estamos dispersos, não é como a área 
urbana. 
Então, nossa experiência foi rica nesse sentido, de nos dar os elementos para 
continuar dizendo que o que tem não serve. 

 

 E mais não é necessário dizer. 
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3 ELEMENTOS PARA A CONSTRUÇÃO DE UM PROJETO DE EDUCAÇÃO 

PROFISSIONAL NA PERSPECTIVA DA AGRICULTURA CAMPONESA 

 

 

A gente tem que sair do sertão. Mas só se sai do sertão tomando conta 

dele adentro 

Guimarães Rosa 

 

 

A distinção entre os processos educativos nos marcos do capital e os processos 

educativos vinculados aos processos produtivos autônomos dos trabalhadores, articulados 

com políticas públicas de educação, que se desenvolvem nas escolas técnicas e, mais 

especificamente, nas escolas técnicas do campo, notadamente aquelas que envolvem os 

sujeitos da Reforma Agrária, no Brasil, é o objeto do presente Capítulo.  

A Reforma realizada nos mais de oitenta e sete milhões de hectares de terras87, no 

Brasil, onde vivem cerca de um milhão de famílias de trabalhadores é significativa, e coloca 

as possibilidades concretas de ruptura das relações capitalistas no trabalho, no campo.  

Sem pensar o processo educativo que se vincule aos processos produtivos de geração e 

repartição de riquezas ali produzidas, vinculado a um projeto político emancipatório, 

significará apenas um rearranjo capitalista da propriedade da terra, submetida aos interesses 

de geração de lucro para os diversos setores do agronegócio, como um modelo de produção 

nos marcos do capital, tal como já abordado no Capítulo I.  

As reflexões e a elaboração deste Capítulo constituem-se o centro do presente 

trabalho. A distinção a que se refere está entre o Pronatec, a Política de Educação Profissional 

por excelência, coordenada e financiada pelo MEC, já fundamentalmente tratado no Capítulo 

II, e o que se desenvolve no âmbito do Pronera, uma política pública de educação dos sujeitos 

da Reforma Agrária88, coordenada pelo INCRA, vinculado ao MDA. 

Estão referenciadas em estudos empíricos, tais como pesquisa documental, entrevistas, 

depoimentos, declarações e experiências próprias de vivência e acompanhamento dos 

processos, especialmente no Território do Cantuquiriguaçú, Paraná, locus da Pesquisa. 

                                                 
87 Fonte:Estatísticas do Meio Rural 2010-2011.São Paulo: DIEESE,MDA,NEAD.2011. 
 
88 Os sujeitos da Reforma Agrária são aqueles legitimados no âmbito dos normativos do Pronera e terão 

tratamento adequado no item correspondente ao Pronera, ainda no âmbito deste Capítulo. 
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A referência de Projeto educativo não é o Pronera, na sua generalidade. É o Projeto 

construído (e em permanente construção) pelo MST, acerca da Educação Profissional 

materializada nos Projetos desenvolvidos com esse instrumento político.  

O objeto concreto de referência para o estudo são os Cursos realizados no estado do 

Paraná, em articulação com uma estratégia de desenvolvimento dos assentamentos da Região 

do chamado Território do Cantuquiriguaçu, e serão qualificados ao longo do Capítulo. 

A escolha se justifica pela base teórica e metodológica sobre os quais se assenta a 

Educação Profissional nesses territórios. Pois para o MST,  

 

A educação profissional precisa ser pensada em dois planos de política: o plano da 
política pública, que a garanta com qualidade e de forma gratuita para quem precisa 
dela; e o plano da política de desenvolvimento social, adequando a oferta e a 
proposta dos cursos a demandas locais, regionais, estaduais ou nacionais, conforme 
o caso, discutida pelos próprios trabalhadores e dentro da perspectiva da sociedade 
planejada que defendemos (MST/ITERRA, 2007, p. 12). 

 

Para uma nova estratégia de desenvolvimento desde as necessidades do povo 

brasileiro do campo em contraposição à hegemonia do capital, o campo e, especialmente, as 

áreas reformadas têm papel crucial, como territórios de trabalhadores organizados e em luta 

permanente, buscando fundar um modo de viver e produzir com base em novas relações de 

trabalho, com a natureza e, consequentemente, criador de novas relações sociais. Um projeto 

de campo em que o modo de organizar o trabalho (a produção) e a vida (reprodução) seja 

formador. 

Para esse intento, a questão é: que fundamentos educacionais balisarão os processos 

produtivos, e que perspectivas tecnológicas e laborais estruturarão os projetos educativos dos 

camponeses, que se tornem capazes de se legitimar como política pública? 

A reflexão acerca da vinculação estreita entre educação e processos produtivos, no 

caso dos assentamentos, é o caminho a seguir. Sertão adentro. 

Compreender os mecanismos pelos quais a hegemonia do capital (e do agronegócio, 

no campo) se institucionaliza foi o desafio do Capítulo II. A partir daqui, seguir-se-á 

compreendendo os mecanismos e os instrumentos pela desconstrução daqueles mecanismos. 

Significa compreender o papel da educação, da ciência, da pesquisa, da tecnologia, e 

recuperar os conhecimentos e experiências acumuladas pelos camponeses ao longo da década 

e meia do período delimitado para o presente trabalho (Governos Lula I e II e Dilma I). 

Foi essa necessidade e, ao mesmo tempo, a pretensão, a motivação por captar a 

experiência desenvolvida no estado do Paraná, desde a hipótese de que há um acúmulo de 
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parte dos camponeses organizados no MST que aí vivem, sintetizado em uma realidade que já 

se transforma, de maneira que se pode estudá-la, como unidade da totalidade, na perspectiva 

de apresentar possibilidades às questões que se fizeram no decorrer deste estudo. 

A elaboração desta hipótese não está baseada na vontade de que assim seja. Está em 

que já se pode tocar, observar essas experiências nas suas potencialidades e nos seus limites.  

Organizar as condições para desconstrução da hegemonia e construção das condições 

para uma nova hegemonia, pelos trabalhadores, no campo da educação, não se faz no campo 

restrito da educação, evidentemente. No escopo do presente trabalho, se faz na relação entre 

Educação e um Projeto Popular de Reforma Agrária. 

O projeto educativo a construir e disputar, no campo das políticas públicas, será (e 

deverá ser) aquele que os trabalhadores, por meio de suas organizações, construírem. Não será 

obra de iluminados, nem de intelectuais. Ou será obra dos trabalhadores, ou não será. 

O papel a cumprir este Capítulo é o de buscar tais referências na realidade e no 

acúmulo até o presente feito, com as mãos, os pés e as cabeças dos camponeses. Em luta. 

Como classe. Captar da realidade os elementos de síntese do “Que fazer?” para o embate 

político-ideológico no campo das políticas de educação.  

 

 

3.1 As categorias que estruturam um projeto de formação profissional dos 

trabalhadores do campo  

 

 

Para dar sequência à reflexão, recorre-se a dois autores com os quais o presente 

trabalho dialoga preferencialmente, cujo teor se institui como bússola: o primeiro autor é 

Mészáros, pela necessidade de fundar esta reflexão sobre as determinações múltiplas da 

ordem sociometabólica do sistema do capital sobre a realidade analisada e as contradições 

antagônicas desse mesmo sistema, para pensar: 

 

Existe uma saída do labirinto perigoso das contradições antagônicas desse sistema? 
Onde estão as lacunas a serem expostas e quais são as alavancas eficazes a serem 
acionadas no interesse da mudança sistêmica necessária? Esses são os problemas 
sobre os quais agora devemos nos debruçar (MÉSZÁROS, 2015, p.87). 

 

O outro autor é Poulantzas, ao afirmar que “o Estado possui uma ossatura material 

própria, cujo fundamento está nas relações de produção e na divisão social do trabalho. 
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Segundo ele, este fundamento já estabelece uma relação entre o Estado, com as classes e as 

lutas, portanto, não imutável” (POULANTZAS, 2000, p. 13). Se não imutável o que é, e 

como é que efetivamente muda. 

Trata-se de discutir, nesta perspectiva, os termos da educação que interessa à classe 

trabalhadora na contraposição à que interessa ao capital – esta última sintetizada na pedagogia 

das competências89, na formação de um trabalhador flexível e capaz de realizar múltiplas 

funções, transformado ele mesmo em mercadoria, empregável - e sua construção num 

ambiente infestado de contradições. 

Se o tema da tecnologia e da inovação, para o capital, estava em determinado período 

subscrito às necessidades da indústria, no contexto do Agronegócio ganhou centralidade, 

como afirmam seus intelectuais, registrado no Capítulo I. É condição associada à ampliação 

dos territórios físicos (a terra) para a ampliação da sua capacidade produtiva, na perspectiva 

da acumulação. 

Nesse sentido é que se pode compreender o interesse e a ofensiva deste setor do 

capital sobre a educação, não mais incidindo restritamente aos projetos educativos, mas, 

agora, dirigindo o processo educativo, diretamente nas escolas. 

Esta constatação traz, ao mesmo tempo, para os camponeses que resistem a este 

projeto, por meio de suas organizações, alguns desafios cruciais. Por exemplo: os camponeses 

defendem educação pública no campo; para o Agronegócio, também, interessa defender 

educação pública no campo: gerenciada por eles, financiada com o fundo público, com o 

orçamento da educação dos estados e dos municípios. Os camponeses defendem que a 

educação esteja inserida na vida, no trabalho e na cultura do campo; o Agronegócio não 

apenas defende, quer fazê-lo. Os camponeses já conquistaram muitas escolas no campo; o 

Agronegócio está disputando e seguirá disputando-as ideologicamente, porque é de sua 

natureza “despossuir”, expropriar, como afirma Harvey (2011), para colocá-la no espectro de 

suas necessidades.  

                                                 
89 A competência, inicialmente um aspecto de diferenciação individual, é tomada como fator econômico e se 

reverte em benefício do consenso social, envolvendo todos os trabalhadores supostamente numa única classe, a 
capitalista; ao mesmo tempo, forma-se um consenso em torno do capitalismo como o único modo de produção 
capaz de manter o equilíbrio e a justiça social. Em síntese, a questão da luta de classes é resolvida pelo 
desenvolvimento e pelo aproveitamento adequado das competências individuais, de modo que a possibilidade 
de inclusão social subordina- se à capacidade de adaptação natural às relações contemporâneas. A flexibilidade 
econômica vem acompanhada da psicologização da questão social. […] A afirmação desse modelo no ensino 
técnico e profissionalizante é resultado de um conjunto de fatores que expres-sa o comprometimento dessa mo- 
dalidade de ensino com o processo de acumulação capitalista, que impõe a necessidade de justificar a validade 
de suas ações e de seus resultados. (RAMOS, 2012, p.537-538) 



130 

A questão posta, portanto, não é unicamente das bandeiras que se levantam. A questão 

posta segue sendo: que projeto societário, que projeto de campo, que educação? E agora, 

acrescida de outra: quem dirigirá este projeto? Ou seja, a velha questão sobre o lado em que 

se colocarão as bandeiras, acrescido da questão sobre quem irá sustentá-las. Não se trata 

apenas, e ingenuamente, de defender que os camponeses tenham acesso aos “bens e 

conhecimentos produzidos pela humanidade” e pelo domínio da técnica e da tecnologia.  

Trata-se de compreender que esses bens produzidos pela humanidade, assim como as 

tecnologias, sob a ordem sociometabólica do capital, ainda que “nas mãos” dos trabalhadores, 

podem se reconverter em mercadoria, como mediações que integram essa ordem. 

Mészáros se refere a esse movimento do capital como a “centrifugalidade necessária 

de seus microcosmos materiais, os quais são esperados para garantir as condições de 

reprodução social como um todo” (MÉSZÁROS, 2015a, p. 17). 

Porém, esse conflito não está explícito para a sociedade, nem suficientemente para os 

trabalhadores e camponeses, e menos ainda para o Estado, uma vez que se coloca no âmbito 

da democracia, como conflito legítimo, ainda que na condição de desigualdade real e objetiva, 

ao qual se refere Mészáros.  

Não compreender os termos e as bases – materiais e ideológicas - sobre as quais deve 

ser feita essa batalha, aponta o risco evidente é  de permanecer a repetição de uma dúzia de 

programas que não fazem avançar “mais que um pulo de pulga”, a que se refere Marx (2012), 

enquanto um único passo do movimento do real tem uma potência capaz  de destruir ou 

coptar todos os projetos arduamente construídos pelos trabalhadores. 

Segundo Mészáros, para pensar “a mudança fundamental de uma futura sociedade, 

precisa ter a igualdade substantiva como princípio norteador vital de seu metabolismo social 

“[…] contrastando “nossa concepção do metabolismo social radicalmente diferente do futuro 

– sem o qual a humanidade não sobreviverá – com as formas existentes” (MÉSZÁROS, 

2015b, p.59, grifo nosso). 

O que esse autor denomina como igualdade substantiva diz respeito inicialmente a 

estabelecer uma distinção fundamental entre o que é chamado “mais igualdade”, que, segundo 

esse autor, significa igualdade nenhuma, e o que para ele é o “requisito historicamente 

irreprimível da igualdade substantiva”. E diz respeito a um conjunto de “assuntos vitais” que 

não dizem respeito apenas ao capitalismo como sistema econômico, mas ao sistema do capital 

(MÉSZÁROS, 2015b, p.61), e podemos acrescentar, na sua totalidade. 

Nessa perspectiva, podemos compreender os limites enfrentados pelas organizações 

dos trabalhadores em relação à política educacional dominante. Efetivamente, os doze anos 
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dos Governos Lula e Dilma instituíram mecanismos de mais igualdade, isso é inegável. 

Porém, ao não estabelecer uma “solução historicamente sustentável desses mecanismos para o 

futuro, no princípio orientador da igualdade substantiva” (MÉSZÁROS, 2015b, p.63), mas 

presa à armadilha da dominação política vigente, em todas as suas formas, é que serviu, em 

grande parte, à reprodução da ordem do capital. Essa afirmação traduz corretamente, no 

entendimento desse trabalho, o significado do Pronatec. 

O que se quer afirmar é que os trabalhadores não podem transferir ao Estado a 

construção da igualdade substantiva, pois ela estará presa na armadilha das limitações 

estruturais, enquanto o “desafio histórico inevitável é a transformação radical de todos os 

níveis do metabolismo social” (MÉSZÁROS, 2015b, p. 62). Na perspectiva do presente 

trabalho, condição fundamental é o rompimento da separação entre a ciência como trabalho 

intelectual e o trabalho manual.  

Frigotto adverte, de antemão, que tal superação da condição alienante do trabalho na 

ordem do sistema do capital não pressupõe a restauração das formas primitivas de produção, 

“posto que, por sua capacidade de criar, mesmo sob condições adversas de sociedades 

cindidas em classes, o ser humano foi produzindo novos conhecimentos e capacidades para 

prover suas necessidades” (FRIGOTTO, 2011p. 277).  

As referências históricas que temos acerca de uma educação que realize esse intento, 

no campo da Educação, são aquelas que se desafiam a desconstruir os mecanismos da 

alienação naqueles aspectos indicados por Marx (2012), como já desenvolvido no Capítulo II. 

Mas ao mesmo tempo, desde o referencial teórico adotado neste trabalho, trata-se de 

identificar aquelas categorias que tem emergido no debate do projeto educativo dos 

camponeses, articulado com os desafios históricos de um projeto societário dos trabalhadores. 

Mas (e fundamentalmente) que dê conta das necessidades e perspectivas reais e materiais 

destes trabalhadores e trabalhadoras que vivem e trabalham no e do campo.  

O pressuposto da presente pesquisa é de que a educação tem de enfrentar-se com esses 

desafios materiais e reais, que passa inevitavelmente pela interação com as condições de 

produção e reprodução material da vida, a saber, do trabalho do campo e dos camponeses na 

sua luta diária por viver e, ao mesmo tempo, buscar a superação das condições de vida e de 

trabalho agrícola historicamente agressiva à sua humanidade e à sua capacidade criadora, 

porque subordinadas ao capital. Do contrário, a emancipação dos trabalhadores não passa de 

retórica e idealismo. 
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Como, então, pode-se estruturar um projeto educativo capaz de libertar o trabalho 

camponês da “centrifugalidade” do sistema do capital, mas, capaz de produzir as condições de 

ruptura com a reprodução social, como um todo? 

As possíveis respostas foram buscadas na Pesquisa de Campo, desde a experiência 

desenvolvida pelo MST no estado do Paraná, como unidade que, na pretensão do trabalho, 

contém os ensaios de um projeto camponês de formação profissional, cuja estratégia articula 

os imperativos da Reforma Agrária Popular, mediado por um projeto educativo capaz de lhe 

dar substância. 

O trabalho a seguir estará constituído de três partes que interagem permanentemente 

entre si, são interdependentes e complementares. E dizem respeito ao estabelecimento de uma 

real disputa de poder em várias dimensões, que envolve “a propriedade econômica, a 

capacidade de ativar os meios de produção e de comandar os processos de trabalho” 

(POULANTZAS, 2000, p. 33, grifos nossos). 

Para tanto, as fontes utilizadas foram pesquisa bibliográfica, pesquisa institucional, 

como a II Pesquisa Nacional sobre Educação na Reforma Agrária – II PNERA, entrevistas, 

viagens ao Território, vídeos. 

 

 

3.2 A propriedade econômica, a capacidade de ativar os meios de produção e comandar 

os processos de trabalho - O MST no Território do Cantuquiriguaçu - Paraná - 

Brasil. 

 

 

O Território Cantuquiriguaçu - PR abrange uma área de 13.986,40 Km² e é composto 

por 20 municípios: Porto Barreiro, Campo Bonito, Candói, Cantagalo, Catanduvas, Espigão 

Alto do Iguaçu, Foz do Jordão, Goioxim, Guaraniaçu, Ibema, Laranjeiras do Sul, Marquinho, 

Nova Laranjeiras, Pinhão, Quedas do Iguaçu, Reserva do Iguaçu, Rio Bonito do Iguaçu, Três 

Barras do Paraná, Virmond e Diamante do Sul. 

De acordo com o Sistema de Informações Territoriais do MDA90, a população total do 

território é de 232.546 habitantes, dos quais 107.473 vivem na área rural, o que corresponde a 

46,22% do total. Ali vivem 21.184 famílias de agricultores, 4.264 famílias assentadas, 4 

comunidades quilombolas e 1 área indígena.  

                                                 
90 Fonte: Sistema de Informações Territoriais (http://sit.mda.gov.br). 
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A presença do MST na Região tem como marco a ocupação da antiga Fazenda 

Giacometti - Marondin, hoje Araupel, uma propriedade de 52 mil hectares. Em 1997, a 

Fazenda foi ocupada por mais de 3 mil famílias e foram ali assentadas 2,5 mil famílias, em 37 

mil hectares, que compreende parte do território de cinco municípios, como demonstram os 

mapas, fotos e gráficos abaixo: 

 

 Mapa 1- Localização do Território do Cantuquiriguaçu, no estado do Paraná 

 
 

Mapa 2 - Área de assentamentos de Rio Bonito do Iguaçu e entorno correspondentes a ocupações 
da empresa Giacomet-Marondin (hoje Araupel) 
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 Figura 2 - Área dos assentamentos do MST destacadas em vermelho, do mapa do Complexo 
Araupel91. 

 

 

Sobre a história da ocupação desta área, pelo MST,  o Dirigente92 comenta: 

 

Então o movimento decide a partir de noventa e cinco, nós tomamos uma decisão de 
começar um processo de luta contra esse latifúndio e sempre exigindo do governo 
que fizesse toda a cadeia dominial o que somente foi feito em dois mil ou três dois 
mil e quatro, se não estou enganado, mas antes disso já em noventa e seis é feito 
uma grande ocupação, que é a maior ocupação que o movimento fez, (com) três mil 
famílias, né? Em pouco mais de um ano se conquista mais de sete mil hectares, em 
seguida vem dez mil hectares, né? E logo em seguida, depois do terceiro ano, já se 
faz mais uma ocupação com mil e quinhentas famílias, já no outro município que é 
[...] o primeiro foi Rio Bonito e depois segue as ocupações logo depois de... Depois 
de noventa e nove em dois mil e três a outra ocupação também [...] mais próxima a 
cidade, e ai se exige o estudo da cadeia dominial para fazer valer, né? Com 
presidente Rolf, o presidente do INCRA, né? Ele encaminha esse estudo junto com o 
presidente do INCRA daqui e aponta tudo isso que era sempre denunciado e 
ninguém averiguava, que era a grilagem dessa área (Entrevista em 18 de novembro 
de 2014). 

 

                                                 
91 A foto registra o momento em que o Senador Álvaro Dias (PR) denunciava da tribuna do Senado, a ocupação 

feita pelo MST, em 2014, de uma área dentro do Complexo Araupel.Em vermelho, a parte da área já ocupada 
por assentamentos e em colorido, o que teria restado da área. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=eWqTda6PTM8. Acesso em 23 setembro 2014. 

 
92 Dirigente e professor da Universidade Federal Fronteira Sul-UFFS – Campus Laranjeiras do Sul – PR. Elemar 

Cezimbra teve participação protagonista nesse processo histórico da luta pela terra nesta Região do Paraná. Sua 
entrevista se deu no âmbito da II Pesquisa Nacional sobre Educação na Reforma Agrária – II PNERA, em 18 
de novembro de 2014, em Laranjeiras do Sul-PR 
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Assim, assegurado o direito à terra, meio de produção, desde os primeiros anos dos 

assentamentos, o MST já discutia um projeto de desenvolvimento para aquela Região que 

fosse capaz de mostrar para a sociedade a importância da Reforma Agrária na dimensão da 

produção, da geração de renda, em suma, do cumprimento da função social da terra, principal 

argumento que justificativa a luta pela tomada das terras da Araupel e entrega para os 

trabalhadores sem terra. 

Ainda segundo o Dirigente, o 

 

assentamento estava virando um território reformado, nós trabalhamos a ideia de 
território reformado aqui também. Como tem muita área grilada, está na faixa de 
fronteira, em havendo uma ação séria do governo federal, para valer, nas faixas de 
terra, nas faixas de fronteira, aqui abre mais de cem mil, talvez quase duzentos mil 
hectares para reforma agrária. (...) Então aqui cabe e nós também assumimos esse 
desafio, de fazer uma região reformada com força, com presença forte, pensando 
nessas várias questões, né? cooperativismo, a agroecologia, a agroindústria 
(Entrevista em 18 de novembro de 2014, grifo nosso). 

 

Cooperativismo, agroecologia e agroindústria são partes de uma mesma estratégia 

nesse projeto de desenvolvimento da Região. E não mediram esforços para tanto, ao integrar 

esses desafios da Reforma Agrária, na Região, com as políticas públicas. 

Na política dos Territórios da Cidadania, coordenada pelo MDA, por meio da 

Secretaria de Desenvolvimento Territorial, e que tem como principal objetivo a articulação 

das políticas do governo federal em todas as áreas, integrando-as à estratégia de 

desenvolvimento territorial, o MST da Região teve fundamental participação e, por meio 

desta política, os assentamentos da Região tiveram muitas conquistas importantes, tendo sido 

fundamental esta articulação, por exemplo, na instalação do Campus da Universidade Federal 

Fronteira Sul (UFFS) em Laranjeiras do Sul, dentro de uma área do assentamento 08 de 

Junho. A autora deste trabalho, na condição de Coordenadora do Pronera, à época, 

acompanhou todo esse processo, inclusive acompanhando o Presidente do INCRA, por 

ocasião da formalização da cedência da área do INCRA para a UFFS. 

No que se refere à educação e ao processo de formação técnica profissional na 

estratégia da Região será tratada em parte específica no presente Capítulo, porque constitui 

uma variável fundamental no processo e é objeto central do presente trabalho. Neste particular 

da conquista do Campus da UFFS, cumpre o presente trabalho com o dever de registrar esse 

processo também como parte da estratégia de desenvolvimento da Região, como confirma o 

Dirigente: 
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Nós temos o maior núcleo daqui dessa região que se desdobra em quase trinta 
núcleos de base. Nós temos vários grupos certificado. Nós ainda vamos inaugurar 
daqui uns dias, na região, uma indústria de queijaria e de lácteos. É agroecológico. 
Ela vai poder produzir com convencional, porque tu tem uma transição. Nós temos 
nucleadas quatrocentas famílias [...] que estão indo para transição agroecológica. 
Vão produzir tudo agroecologicamente. Nós não avançamos mais porque depende 
de uma política ainda mais bem definida do MDA e do INCRA para Reforma 
Agrária (Entrevista em 18 de novembro de 2014). 

 

De acordo com levantamento feito junto à coordenação de Assistência Técnica e 

Extensão Rural na Região93, das duas mil e quinhentas famílias, quatrocentas famílias estão 

em processo de transição agroecológica, produzindo leite. O leite produzido 

agroecologicamente é fornecido para as empresas de laticínios. Para tanto, está em processo 

de organização uma agroindústria em leite agroecológico, na perspectiva de uma grande 

empresa de lácteos – leite, queijo, iogurte e outras - envolvendo os estados do Rio Grande do 

Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. 

Na ocasião da Pesquisa de Campo na Região, no mês de maio de 2014, visitamos uma 

família de três pessoas que vive em um lote de quinze hectares, no Assentamento Ireno Alves, 

em Rio Bonito do Iguaçú. Ali, mantém dez vacas leiteiras que produzem, no total, cento e 

cinquenta litros de leite por dia. Sua propriedade é certificada como produção orgânica, pela 

Rede Ecovida94. Estão cultivando pasto pela tecnologia do PRV95 e começaram a produzir 

soja orgânica para ração. Utilizam apenas o trabalho da família, formada por três pessoas. A 

Assentada afirmou que, pela primeira vez, em dezoito anos de assentamento, estão 

conseguindo poupar dinheiro. Antes do leite orgânico, só trabalhavam para pagar os custos da 

produção. 

 As ações e estratégias regionais estão articuladas com outras políticas públicas no 

campo da produção e comercialização, como é o caso do Programa de Aquisição de 

Alimentos (PAA) e Programa Nacional de Alimentação escolar (PNAE), ambos do governo 

federal, que asseguram, nos seus princípios, o preço mínimo dos produtos e renda, dois 

componentes básicos de uma política de subsídios à agricultura familiar. 

 De acordo com o Dirigente,  

                                                 
93 Informações colhidas em entrevista com Ciliana Federici, à época membro da Coordenação de ATER na 

Região. Entrevista em 12 de maio de 2014, no Ceagro-Laranjeiras do Sul. 
 
94 A rede Ecovida de Agroecologia é uma rede de circulação de alimentos agroecológicos. Mais informações em: 

http://www.ecovida.org.br. Acesso em 28 março 2016. 
 
95 PRV - Pastoreio Racional Voisin. Trata-se de uma tecnologia agroecológica de manejo de gado leiteiro, onde 

o pasto se divide em partes  e o gado vai “revezando” na pastagem, enquanto o pasto e o próprio solo vão se 
recompondo. Voisin, pelo nome do criador desta tecnologia, o francês  André Voisin. Mais informações podes 
ser encontradas no site: www.cpra.pr.gov.br/arquivos/File/CartilhaPRV.pdf. Acesso em 28 março 2016. 



137 

Então isso, essas políticas de compra para merenda escolar [...] que a Universidade, 
já está uma definição interna, todos os campus da Universidade Federal da Fronteira 
Sul vão comprar. A Universidade não vai licitar, ela vai comprar diretamente dos 
agricultores ao redor. Então, aqui os primeiros a organizar e buscar atender essa 
política pública são o Movimento dos Sem Terra, os assentamentos mais próximos 
da cidade. Então esse nosso debate, de fazer as lutas em cima de áreas próximas de 
rodovia, próximos dos mercados consumidores [...] E essas são as regiões que mais 
estão se beneficiando, as famílias estão tendo renda. Pequenos agricultores também 
entraram [...] porque nós estamos em conjunto aqui [...] Há núcleos que estão 
misturados, assentados e pequenos agricultores. Eles são vizinhos da mesma 
comunidade. Então esse também é outro papel aqui na nossa região (Entrevista em 
18 de novembro de 2014). 

 

E afirma, ao mesmo tempo, a importância das políticas, nesta perspectiva, para a 

agricultura familiar e os assentamentos. 

 

A agricultura não dá para enquadrar numa caixinha, como se fosse a sala de uma 
fábrica, né? Quer dizer, ela lida com tempo  com calamidades com [...] não dá, 
fornecer repolho, alface tem outras [...] essas particularidades, quer dizer, a 
agricultura tem que ser adequada à política pública. Então não pode ser tratado 
como produção em série que vem do mato [...]. Dá para ter um planejamento, mas 
há que se ter uma flexibilidade. Mas nós estamos tendo avanço importante, 
reconhecemos que a política pública é a melhor forma de subsidiar e manter a 
juventude e, penso eu, das política pública que são pro campo (Entrevista em 18 de 
novembro de 2014). 

 

Porém, é preciso reparar que, ainda que haja naquela Região as condições objetivas 

para o desenvolvimento do que se convenciona denominar um Projeto Popular de Reforma 

Agrária, que é a terra nas mãos dos trabalhadores, acompanhadas de um conjunto de políticas 

públicas conquistadas com muitas lutas dos trabalhadores nos últimos doze anos, aliadas às 

condições subjetivas, quais sejam a determinação e a organização social dos trabalhadores em 

núcleos de agroecologia, associações, cooperativas, centro de formação e até uma 

Universidade, as determinações múltiplas do capital e sua ordem destrutiva estão fincadas ali. 

A estratégia do MST na Região, com toda sua capacidade organizativa, é 

permanentemente desafiada a lidar com contradições próprias da ordem dominante, como são 

os casos de arrendamento de áreas de assentamento, que querem lucrar com as terras e, 

portanto, não há interesse em outro projeto que não seja o agronegócio ou uma agricultura 

familiar a ele associada, como já nos referimos no Capítulo I. E ainda tem as famílias 

assentadas, organizadas no MST, que preferem seguir com seus projetos de agricultura 

convencional, utilizando químicos, venenos, transgênicos. 

Os dirigentes regionais do MST e dos assentamentos, articulados com as coordenações 

de ATES e com a própria Universidade, têm se desafiado a construir as condições para uma 

disputa tanto no campo da produção quanto no campo político-ideológico, pela mediação da 
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educação e formação dos camponeses, o que enseja reflexões sobre o próprio papel da ciência 

e da tecnologia neste território reformado. 

Um professor da UFFS no campus Laranjeiras do Sul e vinculado ao setor de 

produção da Região, se manifesta96 sobre esses limites que estão no mundo real da produção e 

sobre as questões que daí emergem para a educação, a ciência e a tecnologia e os princípios 

educativos que são inerentes aos processos de trabalho. 

Segundo ele,  

 

Nosso foco de entrada é o setor mais empobrecido do campesinato, que é o 
assentamento, etc. ou o segmento que está em crise ou, claro, algum segmento 
consciente, mas o segmento consciente, que é a nossa aposta sempre, ele é 
amplamente minoritário. As pessoas que tem condições de estar no agronegocinho, 
mas optam conscientemente por (...) mas isso é minoritário. Então, como estratégia 
de entrada é trabalhar com o segmento mais empobrecido. Aí, a questão da ciência e 
da tecnologia e da pesquisa. 
A pesquisa descolada dessa questão do que chamaríamos de começo, meio e fim da 
cadeia produtiva agroecológica, e vamos chamar assim entre aspas (...) mas ela, aí, 
sim, tem possibilidade. Descolada disso, não tem efetividade como pra ser agarrada, 
e isso tem a ver com a universidade, com os centros de pesquisa, etc (Informação 
Verbal). 

 

Por ocasião das pesquisas para o presente trabalho, chega às mãos da autora um vídeo 

produzido pela Fundação Osvaldo Cruz (Fiocruz), em parceria com a Associação Nacional de 

Agroecologia (ANA), chamado Herdeiros da Terra. O vídeo foi gravado em alguns 

assentamentos da Região e alterna cenas da história do antigo acampamento e seus ocupantes, 

com a vida atual nos assentamentos, com ênfase na produção agroecológica. 

No vídeo97, está registrada a experiência da família de assentados (que havíamos 

visitado) com a produção de leite agroecológico. Não é possível pensar a ciência, a tecnologia 

e a pesquisa na cadeia produtiva agroecológica dos camponeses, como denomina o Professor, 

sem registrar o depoimento do Assentado, sobre o próprio processo de compreender a sua 

própria realidade e decidir transformá-la. 

Com a palavra, o Assentado: 

 

Essa decisão nóis tomemo nóis dois. Ó, vamo largar mão desse veneno porque você 
passava o veneno pra limpar a planta, né? Eu, não me fazia nada, nem dor de cabeça, 
andava com a máquina nas costa, de manhã à notie, mas ela não podia cruzar onde 
eu tava limpando uma planta. Quando era no outro dia, fazia ferida nos lábios e 
descascava tudo o rosto. Digo: mais óia, é só o veneno. Temo que parar, vamo largar 

                                                 
96 Intervenção recolhida do Seminário Nacional dos Professores Universitários e o MST, na Escola Nacional 

Florestan Fernandes, SP, em 10 de maio de 2014. 
 
97 Disponível em : https://vimeo.com/129206416.  
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mão. Óia, p’o gasto da família, nóis traz o feijão, o arroz, traz a mandioca, traz a 
batata, traz a verdura, daí tem a carne de gado, de porco, tem dos peixe, tem a carne 
de galinha, daí tem ovo... do mercado, dá pra se dizer que vem pouca coisa. 

 

Para o Professor, 

 

É questão fundamental [...] é que o camponês gera conhecimento na sua estratégia 
de sobrevivência, no seu dia a dia, na busca de alternativas, gera conhecimento. É 
um conhecimento que não é sistemático, metódico, de acordo com a ciência 
positivista, mas é um conhecimento válido e muito mais válido e contextualizado do 
que a produção acadêmica ou da produção das Embrapas, etc (Informação Verbal). 

 

Em seu Documento Que Educação profissional, para que trabalho e para que 

campo?
98, o MST afirma 

 

Como parte de uma política de desenvolvimento sócio-territorial, a Educação 
Profissional do Campo deverá incluir a produção e socialização de tecnologias 
próprias à agricultura camponesa do século XXI. Isso significa pensar a formação 
profissional para o trabalho do campo numa outra lógica, porque não se trata de 
preparar para o mercado de empregos nem mesmo para o trabalho assalariado; trata-
se de formar profissionalmente trabalhadores que produzem (ou que estão lutando e 
se desafiando a produzir) sua existência desde seu próprio território (MST, 2007, 
p.12). 

 

Pode-se afirmar que há, portanto, um processo vigoroso em curso naquela Região, que 

o depoimento do assentado e da assentada, como parte do processo, sintetiza. 

Palavras da Assentada, retiradas do vídeo (2007): 

 

Aqui, o trato com os animais é mais quase só à base de pasto, né? A gente faz 
silagem, mas a silagem é com o milho orgânico, milho crioulo e daí faz silagem de 
cana, também. Pra complementar. A saúde, né, a gente sempre lida com a 
prevenção. A gente usa a homeopatia, que a homeopatia não tem descarte no leite, 
não tem nada, né? Aí mistura no sal mineral, né, pra prevenção de mosca, carrapato, 
daí tem o desverminante… 

 

No depoimento e nas imagens dos assentados, há uma ciência camponesa válida, 

como afirma o Professor, pois ali está presente uma racionalidade, no sentido de que há 

observação e compreensão da realidade como se manifesta, nos efeitos dos venenos sobre o 

organismo humano. Associada a essa compreensão, há uma busca de alternativa e esta 

alternativa é encontrada e é viável. Mais que viável, foi a solução para os problemas 

econômicos e de saúde da família. Se algo tem a fazer a ciência, a pesquisa e a tecnologia, é 

efetivamente buscar as soluções para os dilemas da humanidade.  
                                                 
98 Documento do Seminário sobre Educação Profissional para as áreas de Reforma Agrária da Região Sul. 

Iterra, Veranópolis, RS, junho de 2007. 
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Para Carvalho,  

 

A reprodução social camponesa pressupõe, nesse sentido, também a reprodução 
endógena da natureza: um convívio construtivo e harmonioso entre o homem e a 
natureza. Possuem por isso mesmo diferenças fundamentais em relação ao modo de 
produção capitalista, de tal forma que os tornam - camponeses e capitalistas, 
antagônicos. A habilidade e sabedoria dos camponeses permitem que eles 
combinem, de acordo com as suas circunstâncias econômicas e políticas 
conjunturais, os conhecimentos tradicionais e os científicos, sem necessariamente se 
submeterem à onda dominante da inovação tecnológica burguesa capital-intensiva 
(CARVALHO, 2015, p.7). 

 

Ademais, o valor fundamental que está presente neste processo e que tem, portanto, 

acúmulo político e organizativo e está carregado das condições de superação, a longo prazo, 

da ordem sociometabólica do capital nos territórios camponeses, é que essa pesquisa, essa 

ciência e essas tecnologias utilizadas na produção de leite agroecológico estão nas mãos dos 

camponeses organizados (não são casos isolados) e podem, certamente, se ampliadas e 

potencializadas (e essa é a condição de superação) por políticas macroestruturantes, 

estabelecer o enfrentamento com a grande máquina do agronegócio. 

Evidentemente que não seria possível desenvolver processos como esse, se não tivesse 

assegurado, antes, a condição material básica, neste caso, a terra. Mas não somente, senão que 

também a pertença a uma organização que desenvolveu, no seu processo histórico, como 

afirmou Stedile99, uma inflexão de paradigma na luta, ao compreender que a luta pela 

Reforma Agrária não passa apenas pela luta contra a grande propriedade, mas a ultrapassa, 

para olhar para dentro das áreas conquistadas e estabelecer ali, territórios reais de afirmação 

de um novo projeto produtivo e de controle dos processos de trabalho, pelos camponeses, 

como afirma o Dirigente:  

 

Nesse assentamento e no Rio Bonito que é a grande território da reforma agrária, 
talvez o maior do país. Que hoje está em cinquenta mil hectares e agora mais trinta 
mil (hectares) ocupados (...) nós devemos ter quatro mil famílias nesse assentamento 
já. São os filhos que se casaram que estão aí, estão com a produção de leite, 
começam a ter renda nos assentamento e a educação. As escolas de segundo grau no 
campo que segurou a juventude do campo. Uma grande quantidade dessa juventude 
está aí. A universidade hoje aqui, em outros lugares os institutos federais, no interior 
e no campo também segura a juventude. (...) Aqui no Rio Bonito então, é só 
organizar qualquer atividade com juventude, uma festa esportiva, cultural. Nós 
vamos ver juventude como em nenhum lugar do interior desse país vai ter. Talvez 
onde tenha grandes regiões reformadas aonde tem juventude. Não é aquele campo 
abandonado onde estão os velhinho, já esperando morrer, ir embora e vai ficando 
abandonada as propriedades rurais. Hoje nós temos um grande processo de vida. E 
se quiser ver juventude no campo hoje vem no nosso assentamento que tu vai ver 

                                                 
99 Notas da autora, presente em palestra proferida por João Pedro Stedile, coordenador Nacional do MST, na 

Reunião da Coordenação Nacional do MST, em janeiro de 2016, em Caruaru-PE. 
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milhares deles aí, nas escolas, nos eventos esportivos, culturais né é... e...E que 
aponta isso aqui, que tem apontado outra perspectiva de campo. Então isso precisa 
ser dito e explicitado e mostrado que esse é um caminho, esse é um caminho e a 
reforma agrária tá apontando isso para sociedade brasileira, e a sociedade brasileira 
não pode desperdiçar (Entrevista. 18 de novembro de 2014). 

 

Em suma, temos aí uma materialidade que tributa elementos fundantes e sobre a qual 

pode-se erigir um projeto de formação profissional dos camponeses, uma vez que articula, 

segundo Poulantzas (2000) as três dimensões da real disputa de poder, a repetir: (1) a 

propriedade econômica; (2) a capacidade de ativar os meios de produção; e (3) comandar os 

processos de trabalho. 

Conforme já afirmado, esse não é um processo espontâneo, mas parte de uma 

estratégia de desenvolvimento, desde os interesses dos trabalhadores camponeses, nas áreas 

reformadas, que teve, como parte da estratégia, a decisão política de construir e efetivar um 

processo de formação dos camponeses para serem os artífices de seu projeto, por meio de uma 

política pública de educação, o PRONERA. Analisemos esse processo. 

 

 

3.3 O PRONERA, a formação técnico-profissional no estado do Paraná e sua 

repercussão sobre a Região analisada  

 

 

Esta parte do presente trabalho analisará o PRONERA como uma política pública de 

educação e seus resultados sintetizados em dados, informações e registros de repercussões 

recolhidas no âmbito da II Pesquisa Nacional sobre educação na Reforma Agrária (PNERA). 

O PRONERA foi, no período analisado, responsável pelo financiamento de importantes 

iniciativas e transformações no tratamento da questão da Educação do Campo nos 

movimentos sociais, nas universidades, nos institutos federais e no governo federal. Uma 

inflexão na política que produziu mudanças, as quais, por sua vez e pela sua natureza, outras 

mudanças, como veremos a seguir. 

O PRONERA é instituído em 1998, no Governo FHC, pressionado por um conjunto 

de forças sociais e de um determinado contexto político crítico ao então Governo FHC, pela 

absoluta negligência em relação ao tema da Reforma Agrária, agravado e atingido por dois 

massacres de camponeses (Corumbiara e Eldorado do Carajás), que criaram as condições 

políticas para a criação do Programa, como resposta imediata aos Sem Terra e à sociedade 

brasileira e internacional. 
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Na dissertação de mestrado da autora deste trabalho encontra-se uma análise acurada 

do processo de instituição do PRONERA. Nele, a autora afirma, em relação ao período ali 

analisado (1997-2007), que “neste espaço temporal analisado, são os próprios sujeitos 

camponeses que, pelas suas organizações, trazem a questão da educação escolar à condição de 

questão política tanto para suas próprias organizações quanto para o Estado brasileiro”. 

(SANTOS, 2012, p. 45). 

Registre-se que existem críticas diversas por distintos meios, especialmente ao MST, 

pela sua suposta institucionalização, pelo campo da educação, ao atuar com o Estado na 

organização, implementação e inclusive participação direta na coordenação do Programa e 

nas coordenações dos cursos realizados pelo mesmo. Na perspectiva deste trabalho, 

compreende-se esta opção do MST como um movimento de disputa direta da sua concepção 

de educação, buscando seus intelectuais orgânicos que estão nas instituições públicas, para 

que os projetos se efetivem. 

Evidentemente, há não poucas e nem menos significativas contradições nesse 

processo, como em toda decisão tomada na história por sujeitos coletivos humanos. Esta não é 

a questão deste trabalho, mas deixa-se a critério dos leitores o juízo acerca de tal opção, 

depois de concluir a leitura toda do mesmo.  

Ocorre que não teria sido possível a criação do PRONERA se não tivesse havido antes 

outras experiências que tributaram e aportaram um acúmulo para o que viria a ser o 

PRONERA e sua estrutura organizativa, sua dinâmica, seus princípios pedagógicos e sua 

natureza “aberta” aos movimentos sociais, sindicais, às iniciativas populares de educação dos 

camponeses, notadamente os assentados. 

Deve-se fazer justiça histórica.  

O projeto do Pronera bebeu em muitas fontes, como a Educação Popular, do qual a 

Educação do Campo se declara herdeira. Porém, como experiência de educação formal, o 

Pronera deve consideravelmente suas características a uma experiência desenvolvida na 

região Norte do Rio Grande do Sul, ainda no final da década de 1980 e início da década de 

1990, processo do qual a autora deste trabalho teve participação ativa e, portanto, constitui-se 

fonte da própria Pesquisa. 

Trata-se da Escola “Uma terra de educar”, localizada no Município de Braga, estado 

do Rio Grande do Sul. Essa escola, à época denominada de “escolar de ensino supletivo”, foi 

organizada nas dependências de um antigo colégio de padres oblatos de São Francisco de 

Sales, que estavam fechando o colégio por falta de vocações na Região. Era uma estrutura 

completa, adequada às necessidades de uma escola tal qual se prospectava. 
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A escola que se prospectava havia sido objeto de um projeto discutido na Região que 

desaguou na criação da Fundação de Desenvolvimento e Pesquisa (FUNDEP), na Região 

Celeiro. Uma instituição sem fins lucrativos, fundada em 08 de agosto de 1989,  

 

com o objetivo de atender demandas da educação e escolarização 

alternativas das classes populares do campo, principalmente as que 

participam das organizações e movimentos ligados à luta pela Reforma 

Agrária e pela melhoria das condições de vida da população do campo e da 

cidade” (FUNDEP,1995, p. 5). 

 

 

3.3.1 A FUNDEP e a experiência da escola “Uma terra de educar” 

 

 

Participaram da criação da FUNDEP e fizeram parte de suas instâncias de direção, o 

MST, o movimento sindical ligado à CUT, o então Movimento de Mulheres Trabalhadoras 

Rurais (MMTR), a Pastoral de Juventude Rural (PJR). 

 Foram criados três Departamentos: o Departamento de Educação Fundamental (DEF), 

o Departamento de Educação Superior (DES) e o Departamento de Educação Rural (DER). 

Especialmente no DER é que se desenvolveram as experiências da escola “Uma terra de 

educar”, que se constituíram em embriões dos processos formativos escolares que vieram a 

ampliar-se com o Pronera e ofereceram aportes aos princípios pedagógicos e organizativos do 

Programa. 

Uma das razões sobre a qual se confirma a assertiva, é que já aí se desenvolveram 

Cursos como: Curso de Capacitação em Administração de Cooperativas; Curso Técnico em 

Enfermagem (inclusive Curso para indígenas das comunidades Guarany e Kaingang do estado 

do RS) e um Curso de Agentes de Desenvolvimento Rural. Todos esses cursos se 

desenvolviam pela metodologia da alternância de tempos de estudo. 

Na FUNDEP, já se discutia o desenvolvimento de um processo pedagógico que 

preparasse os sujeitos do desenvolvimento, sintetizadas nas principais dimensões, aqui 

resumidas, mas que se encontram bem fundamentadas na obra em referência. 

São elas: 

a) A popularização do conhecimento científico estabelecendo uma ponte entre 

o conhecimento popular e o conhecimento acadêmico; 
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b) A preparação para a produção, capacitando tecnicamente os trabalhadores; 

c) A preparação para o trabalho coletivo, defendendo que, nos processos 

educativos, gerassem oportunidades de experiências de trabalho coletivo; 

d) A radicalidade democrática, organizando diferentes instâncias de 

participação por meio da auto-organização dos estudantes e gestão coletiva do 

processo educativo; 

e) A vivência ecológica como prática de uma nova forma de relação com a 

natureza, desde a compreensão do ser humano como parte dela; 

f) A revisão dos modelos tecnológicos de produção, capacitando para a criação 

de tecnologias alternativas que respondam às necessidades da classe 

trabalhadora do campo; 

g) A formação político-ideológica, afirmando que não basta o avanço na 

produção nem a opção pela coordenação agrícola se estas permanecerem 

subordinadas à economia mercantil e capitalista, mas a geração de condições 

que acumulem força para o processo de transformação geral da sociedade. 

Necessário registrar que, a partir de 1992-1993, aquelas condições da composição 

político-administrativa da FUNDEP passou por uma crise, motivada principalmente pelas 

novas condições de luta das organizações e dos movimentos sociais no período, 

especialmente pelas opções políticas entre o movimento sindical ligado à CUT e ao MST, 

com repercussões sobre o processo político-pedagógico, o que levou à ruptura do MST, 

desvinculando-se da FUNDEP como instituição, e criando sua própria escola de formação, o 

Instituto Técnico de Capacitação e Pesquisa na Reforma Agrária (Iterra), em Veranópolis-RS.  

O registro dessa experiência, no âmbito do presente trabalho, cumpre com o ofício de 

considerar que a viabilidade de uma proposta de Programa de educação para os assentados da 

Reforma Agrária decorreu de uma materialidade. Uma materialidade sólida, calcada em uma 

práxis, não apenas reivindicatória. Ou seja, já se havia provado da viabilidade e da 

importância da educação e da formação profissional, desde a experiência da FUNDEP, tendo, 

inclusive sido incorporado pelo PRONERA grande parte dos princípios pedagógicos e da 

própria metodologia, como se pode comprovar desde o primeiro Manual de Operações do 

Programa, datado de 1998100. 

 

                                                 
100 O primeiro Manual de Operações do Pronera foi regulamentado pela Portaria MEPF n. 10/1998, mesma 

Portaria de criação do Pronera, vinculado ao Gabinete do Ministro do Ministério Extraordinário de Política 
Fundiária. 
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3.3.2 O Pronera e os Cursos de Formação Técnico-Profissional 

 

 

Em 2012, o INCRA estabeleceu um termo de Cooperação com o IPEA para a 

realização de uma terceira101 Pesquisa sobre o Pronera. A II PNERA teve como objetivos: 

atualizar os dados da Pesquisa anterior sobre a situação da educação nas áreas de Reforma 

Agrária; criar um banco de dados permanente sobre as ações do Pronera, por meio da 

realização de um censo dos cursos promovidos pelo Programa e concluídos entre 1º de janeiro 

de 1998 e 31 de dezembro de 2011, com a coleta, sistematização, a análise e a divulgação dos 

dados; e analisar as repercussões dos cursos para a vida das pessoas, para os assentamentos, 

para as universidades e outras instituições de ensino e para as políticas públicas. 

De acordo com a Pesquisa, no período de 1998 a 2011, foram realizados 320 cursos do 

Pronera, em 880 municípios, por meio de 82 instituições de ensino em todo o país, sendo 167 

de EJA fundamental, 99 de nível médio e 54 de nível superior, com a participação de 169.894 

camponeses jovens e adultos. “Essas ações qualificaram a formação educacional, 

reescrevendo seus territórios e mudando o campo brasileiro para melhor”, afirma o Relatório 

na sua Apresentação. 

O mapa a seguir mostra a abrangência por número de cursos, número de municípios, 

número concomitante de cursos e média por UF.  

 
Mapa 3- Cursos do Pronera por município de realização 

 

                                                 
101 Terceira porque houve duas pesquisas anteriores: a primeira foi uma avaliaçãoo por meio de estudos de casos 

das modalidades de ensino, realizada em 2003, pela Ação Educativa.A segunda, desenvolvida em 2004-2005 e 
denominada I PNERA e foi desenvolvido em parceria com o Instituto Nacional de Estudos e Pesuisas 
Educacionais Anisio Teixeira –INEP. 
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Mapa 4 - Estudantes dos cursos do Pronera por município de origem dos educandos 

 
 

Importante destacar, destes dois Mapas, o alcance territorial das ações do Pronera, seja 

no que se refere ao local de realização dos cursos (Mapa 3), seja na amplitude que atinge o 

Programa, por meio de seus estudantes (Mapa 4), que ainda que não tenham realizado os 

cursos nos seus municípios e se deslocam para outros municípios ou estados para fazê-los, 

especialmente os níveis médio e superior. De qualquer maneira, demonstra que o Programa 

logra seu intento de chegar às populações acampadas ou assentadas no Brasil inteiro, onde 

houver acampamentos ou assentamentos. 

O Relatório da Pesquisa102 foi divulgado em junho de 2015, e uma das ferramentas 

criadas pela Pesquisa foi o DATAPRONERA. Desta ferramenta, colhemos as informações 

necessárias ao presente trabalho, notadamente sobre a formação em nível médio e técnico, 

com o objetivo de apresentar os resultados desta política, neste particular da formação técnica 

em agroecologia, em âmbito nacional, e em âmbito estadual no Paraná e da Região do 

Território do Cantuquirigaçu. 

Os Gráficos 6 e 7 mostram o quadro geral dos cursos, por modalidade e por nível. 

 
 
 
 
 

                                                 
102 Relatório completo pode ser encontrado em http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content& 

view=article&id=25640. Acesso em 01 abril 2016. 
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Gráfico 5 - Cursos do Pronera por modalidade 

  
 

Gráfico 6 - Cursos do PRONERA, por nível. 

 
 

No gráfico 6 consta a distribuição dos cursos, segundo as modalidades. A maior parte 

dos cursos compreendeu a alfabetização e escolarização dos anos iniciais do ensino 

fundamental. No nível médio, envolvendo as modalidades técnico concomitante, técnico 

integrado e profissional pós-médio, foram 65 cursos. No ensino superior, a graduação aparece 

com 42 cursos, e a pós-graduação com 12, nas modalidades especialização e Residência 

Agrária. Já o Gráfico 7 apresenta os números absolutos seguido da porcentagem de estudantes 

em cada nível de escolarização, mantendo o destaque para os estudantes de EJA, seguido de 

nível médio (em distintas modalidades) e ensino superior. 

Ainda que a II PNERA não tivesse no seu escopo o objetivo de apresentar questões 

como Orçamento, é válido, para efeito de comparação com o Pronatec, vez que foi 

apresentada e analisada a destinação orçamentária àquele Programa, apresentar a série 

histórica do Pronera, nesses doze anos. 
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De acordo com dados do SIAFI – Ministério da Fazenda, pode-se destacar, no Quadro 

abaixo, a evolução (e involução) do orçamento do Pronera no período analisado.   

 

Tabela 10 - Orçamento PRONERA – 2003 A 2014 – Em milhões de R$ 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL 

10,9 22,3 32,8 34,4 37,8 29,9 22,1 12,6 22,0 22,4 28,1 31,0 306,3 

 

Note-se que o orçamento sofre uma elevação já desde os primeiros anos do Governo 

Lula, dobrando no primeiro ano (2004), aumentando em 50% no segundo ano (2005) e 

crescente, ainda que num índice menor, até o ano de 2007, quando inicia uma queda nos anos 

2008 e 2009, e uma queda significativa no ano de 2010, voltando a recuperar de maneira 

sustentada a partir de 2011.   

A explicação para esta descontinuidade está baseada em dois fatos: o primeiro de 

natureza administrativa, e o segundo de natureza político-ideológica, como veremos. A autora 

deste trabalho coordenava o Pronera, à época destes fatos. 

Em 2007, o Ministério da Educação (MEC) notificou a Procuradoria Jurídica do 

INCRA, acerca de supostas irregularidades no pagamento de bolsas aos estudantes nos Cursos 

desenvolvidos pelas Universidades, uma vez que o Pronera não tinha autorização legal para 

tanto. A autorização legal a que se referia o MEC dizia respeito a não ter autorização 

legislativa, condição legal para o pagamento de bolsas, vez que se caracteriza como doação. O 

que o INCRA tinha era uma norma interna aprovada pelo seu Conselho Diretor. 

O INCRA recorreu à Advocacia Geral da União (AGU) para arbitrar o tema, que 

confirmou o posicionamento do MEC e proibiu o pagamento de bolsas a estudantes e 

professores. Tal decisão causou um grave impacto à execução dos cursos, vez que os 

professores. que atuavam nos mesmos recebiam bolsa para as atividades de coordenação e 

docência. Muitos cursos foram interrompidos, e parte do orçamento não foi executada, 

causando impacto na destinação orçamentária do ano seguinte. Diversas iniciativas foram 

buscadas para resolver o problema, até que, em 2009, buscou-se cooperação com o CNPq, por 

meio do qual se viabilizou o pagamento das bolsas a professores e estudantes nos cursos que 

se encontravam em vigência. Esta foi uma razão administrativa. 

A segunda razão, política-ideológica, na compreensão da autora deste trabalho, refere-

se ao impacto da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI da Terra), já 

suficientemente analisada no Capítulo I, que, tendo encaminhado Relatório ao Tribunal de 

Contas da União (TCU) denunciando, entre tantas, as ações de educação do MST, fez com 
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que aquele órgão de controle abrisse dezenove processos de auditoria sobre o Iterra-RS, 

determinando cancelamento de repasses de recursos para a execução dos cursos em vigência, 

e sanções a servidores do INCRA do Rio Grande do Sul. Embora, posteriormente, graças à 

defesa do Iterra e do próprio INCRA, todos os processos tivessem sido arquivados, o TCU 

manteve vigilância sobre o Pronera. 

Em 2008, uma nova ação do TCU, desta vez sobre o Curso de Agronomia na 

Universidade Estadual do Mato Grosso (Unemat) produziu um Acórdão determinando 

proibição de efetivação de convênios no âmbito do Programa e a proibição da participação de 

movimentos sociais nos convênios, sob a alegada razão de não se constituírem em “entes da 

administração pública”.  

Esta determinação do TCU, combinada com a decisão da AGU, lançou o Pronera às 

cordas, e lançou o INCRA numa empreitada longa e de difícil superação: haveria de torná-lo 

uma política maior do que era, pois ainda estava regulamentado por uma Portaria Ministerial, 

a mesma que o instituiu, no âmbito de um Ministério que nem existia mais, o MEPF, tendo já 

sido transformado em MDA, e tendo o Pronera já sido transferido para o INCRA, inclusive 

com ação no Plano Plurianual (PPA), como uma ação orçamentária. 

Foi um longo período de negociações em três frentes: no Congresso, para buscar uma 

lei de bolsas; no TCU, para superar o Acórdão proibitivo de convênios; e internamente ao 

Governo, para manter e ampliar o Programa, tanto para mantê-lo como Programa no PPA 

quanto para assegurar orçamento. 

Para assegurar uma lei que autorizasse o pagamento de bolsas, teria de enfrentar o 

Congresso Nacional. Foram três iniciativas de incluir em Medidas Provisórias. Em duas 

oportunidades a proposta foi derrotada, por iniciativa da bancada ruralista, comandada pelo 

então Deputado Ronaldo Caiado (DEM - GO) e pela então deputada Kátia Abreu (DEM - 

TO). 

Buscava-se a superação do Acórdão do TCU, com defesa judicial do INCRA, mas, 

também, com negociações envolvendo parlamentares e juristas quem estivessem dispostos a 

contribuir.  

Internamente ao MDA, apontava-se como única saída (e fácil) a transferência do 

Pronera ao MEC, que somente não aconteceu devido à resistência interna do INCRA, do MST 

e da Contag, que tiveram sempre a clara compreensão de que transferir o Programa ao MEC 

significaria seu aniquilamento, corroborada inclusive pelo então Secretário da SECADI-MEC, 

à época, que compartilhava desta avaliação, comunicada pessoalmente a mim, em algumas 

das muitas reuniões em que buscávamos ajuda do MEC para encontrar saídas. 
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Já em 2010, graças a uma retomada da mobilização das entidades e movimentos pela 

Educação do Campo, o MEC criou um grupo para elaborar uma proposta de 

institucionalização da Educação do Campo no âmbito da política pública de educação, uma 

vez que o MEC já desenvolvia o Procampo, um programa de Licenciaturas em Educação do 

Campo e o Programa Saberes da Terra. Esse grupo trabalhou na elaboração de um Decreto 

pelo Presidente da República, vez que havia igualmente uma abertura para tal, da parte do 

Presidente Lula, em final de mandato e gozando de altíssima aprovação popular. 

O MEC enviou a proposta para a Casa Civil, mas sequer se referia ao Pronera. Foi um 

telefonema da Casa Civil ao MDA (comunicada a mim  pelo então Assessor Parlamentar do 

MDA) que estranhou a omissão do Programa no Decreto, que fez com que fosse incluído o 

Programa. Assim, em 10 de novembro de 2010, o Presidente Lula assinou e fez publicar o 

Decreto nº 7.352-2010, que “Institui a Política Nacional de Educação do Campo e o Pronera”, 

este como integrante da referida política. 

Este fato, certamente, viria a contribuir com a superação dos dois principais problemas 

anteriormente analisados. Numa última cartada com o TCU, o INCRA solicita audiência com 

o seu Presidente e convida, para surpresa do Tribunal, os reitores e professores das 

universidades que coordenavam cursos. A referida audiência ocorreu no início de 2011, e no 

final do ano, o TCU emitiu novo Acórdão, autorizando a retomada dos convênios, mas 

mantendo a proibição de participação dos movimentos sociais nos mesmos. 

Em 2012, uma nova articulação com o MEC permitiu que fosse inserido novo 

dispositivo como emenda a uma Medida Provisória que tratava de diversos temas e, desta vez, 

obteve êxito, tendo sido aprovada a concessão de bolsas como um artigo na Lei decorrente da 

MP, a Lei nº 6.952/2012, o que fez com que, aos poucos, fosse recuperado o orçamento do 

Pronera. 

A referência a esses fatos cumpre com o objetivo de demonstrar as dificuldades e os 

sucessivos empecilhos que foram se estabelecendo, no contexto político-jurídico-institucional, 

à gestão e à garantia de continuidade do Programa.  

Certamente, por tratar-se de uma política projetada, coordenada e executada com a 

participação dos camponeses e suas representações, diferentemente do Pronatec, que por ter 

sido projetado, coordenado e executado pelas instituições representativas dos setores do 

capital, predominantemente, em que pese tenha havido Auditoria (referida no Capítulo II), 

identificando uma série de lacunas, como por exemplo, a ausência de monitoramento do 

Programa em relação à permanência das pessoas nos cursos, número de concluintes, entre 
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outras, este Programa não tenha sofrido nenhum tipo de ação impeditiva à sua continuidade, 

sequer ao seu questionamento. 

O Pronera, premido pelas contingências, limitações, e monitoramento permanente, 

tanto da parte da gestão, no INCRA, quanto da parte dos órgãos de controle interno e externo 

(AGU e TCU) assegurou minimamente a continuidade dos Projetos. 

 

 

3.3.3 O Pronera e a formação técnico-profissional no Território do Cantuquiriguaçu – Paraná 

 

 

O mapa a seguir é uma amostra da territorialização dos estudantes de todos os cursos 

técnicos em Agroecologia realizados no estado do Paraná. 

 

Mapa 5 - Origem dos educandos dos Cursos Técnicos de Agroecologia no estado do Paraná 

 

 

Este mapa representa todos os cursos técnicos em Agroecologia realizados no estado 

do Paraná, seja aqueles realizados pela Escola Latinoamericana de Agroecologia (Lapa), na 
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Escola Milton Santos (Maringá) quanto os realizados pelo Ceagro  na Região do 

Cantiquiriguaçu. 

Observe-se a preponderância de estudantes da Região do Território do 

Cantuquiriguaçu, comparando com o mapa abaixo. 

 

Mapa 6 - Territórios rurais apoiados no Paraná 

 
 

No estado do Paraná, na parceria Pronera com Escola Técnica vinculada à UFPR, e 

depois IFPR e Ceagro, foram realizados seis cursos de Nível Médio Técnico em Agroecologia 

e um curso Técnico em Gestão de Cooperativas.  

 

Tabela 11 - Participação dos estudantes dos assentamentos do 
Território do Cantuquiriguaçu nos Cursos Técnicos em  Agroecologia 
desenvolvidos pelo Pronera-Ceagro no estado do Paraná – por número 
de estudantes 

Origem dos estudantes Número de Estudantes 

Outras Regiões do estado do 

Paraná 
267 

Território Cantuquiriguaçu 167 

Total 334 
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Tabela 12 - Estudantes dos assentamentos do Território do Cantuquiriguaçu - Distribuição dos estudantes por 
município 

Município Barreiro 5Estudantes 

Candói 9 

Cantagalo 27 

Espigão Alto do Iguaçu 4 

Goioxim 11 

Laranjeiras do Sul 14 

Nova Laranjeiras 9 

Marquinho 1 

Pinhão 13 

Quedas do Iguaçu 30 

Reserva do Iguaçu 3 

Rio Bonito do Iguaçu 39 

Diamante do Sul 5 

 
 

Gráfico 8 - Estudantes dos assentamentos do Território do Cantuquiriguaçu - Distribuição dos 
estudantes por município 

 
 

Além dos Cursos Técnicos em Agroecologia, desenvolveu-se também na Região um 

Curso Tecnólogo em Gestão de Cooperativas (TGC), apoiado pelo PRONERA. O curso foi 

nacional, embora com predominante participação de estudantes da região Sul, executado pelo 

Candói

Cantagalo

Espigão Alto do Iguaçu

Goioxim

Laranjeiras do Sul

Nova Laranjeiras

Marquinho

Pinhão

Quedas do Iguaçu

Reserva do Iguaçu

Rio Bonito do Iguaçu

Diamante do Sul
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Instituto Federal, planejado e coordenado pelo MST, em parceria com a Fundação 

Mundukide, uma instituição vinculada ao Grupo Cooperativo Mondragon, do País Basco que, 

segundo informações retiradas de seu sitio103, “se dirige al acompañamiento de 

Organizaciones y Cooperativas de transformación social y fuerte liderazgo”. Na América 

Latina, atuam no Brasil, com MST, e em Cuba. 

 

Tabela 13 - Participação dos estudantes dos assentamentos do estado do Paraná no Curso Tecnólogo em Gestão 
de Cooperativas – por número de estudantes. 

Origem dos estudantes Número de Estudantes 
Outros estados(SC,RS e SE) 18 
Paraná 23 
Total 41 

 

Tabela 14 - Participação dos estudantes dos assentamentos do Território do Cantuquiriguaçu no Curso 
Tecnólogo em Gestão de Cooperativas no estado do Paraná – por número de estudantes. 

Município Número de Estudantes 

Cantagalo 1 
Rio Bonito do Iguaçu 5 
Diamante do Sul 1 
Quedas do Iguaçu 3 
Laranjeiras do Sul 1 
Nova Laranjeiras 1 
Goioxim 1 

Total 13 

 

Gráfico 9- Participação dos estudantes dos assentamentos do Território do 
Cantuquiriguaçu no Curso Tecnólogo em Gestão de Cooperativas no estado do Paraná – 
por número de estudantes. 

 

                                                 
103 http://www.mundukide.org/es/blog/noticias/mundukide-15-anos-impulsando-un-modelo-de-

intercooperacion/. Acesso em 03 de abril de 2016. 
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Verifica-se, pelas Tabelas e gráficos, o investimento significativo do MST e de seu 

setor de produção, na Região, em formação técnico-profissional de sua juventude, para um 

papel protagonista na estratégia de desenvolvimento dos assentamentos da Região, o que, 

pode-se afirmar, em muito contribuiu para o aperfeiçoamento dos projetos de cooperação, 

agroecologia e agroindústria, na perspectiva da emancipação, na ativação dos meios de 

produção nas mãos dos trabalhadores por meio do controle dos processos de trabalho. 

A II PNERA não previu o levantamento dos dados no período posterior a 2011, 

embora o DATAPRONERA preveja o prosseguimento da atualização dos mesmos. 

Porém, é de interesse do presente trabalho, por ter estabelecido o período analisado 

entre 2003-2014, registrar uma importante ação desenvolvida pelo Programa entre 2012 e 

2014, de largo alcance, no sentido de qualificar os trabalhadores em níveis mais elevados, 

como a pós-graduação. Trata-se da ação denominada Residência Agrária. 

Criada pelo MDA, em 2004, por meio da Portaria INCRA-MDA nº 57-2004 e, 

posteriormente, incorporado às ações do PRONERA, o Residência Agrária tem por objetivo 

“adotar uma nova concepção de assistência técnica, direcionada para uma matriz tecnológica 

ambientalmente sustentável e condizente com as peculiaridades dos assentamentos de 

Reforma Agrária e dos agricultores familiares”, segundo Molina e Sá (2014, p. 90). A ação, 

originalmente, visava à qualificação dos estudantes das ciências agrárias que estivessem 

interessados em uma formação para atuação na política de assistência técnica nos 

assentamentos e comunidades rurais. Integrava a ação um Curso de Especialização com 

bolsas para estudantes (desde o último semestre da graduação, para a realização de estágio de 

vivência nas comunidades) e docentes das instituições de ensino superior. 

O Programa, quando lançado, destinou recursos para cinco projetos-piloto a serem 

desenvolvidos em âmbito regional, integrando uma rede de Universidades trabalhando entre 

si, tendo sido convidadas, pela Região Norte, a Universidade Federal do Pará (UFPA); pela 

Região Nordeste I, a Universidade Federal do Ceará (UFC); pela Região Nordeste II, a 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte; pela Região Centro-Oeste, a Universidade 

Estadual do Mato Grosso (UNEMAT); pela Região Sudeste-Sul, a Universidade Federal do 

Paraná (UFPR). 

A ação já passou a ser incorporada ao PPA 2004-2007 para assegurar recursos 

orçamentários necessários à sua sustentação como política pública. Os projetos foram 

desenvolvidos entre os anos de 2005 e 2006 e, posteriormente, passaram por um processo de 

avaliação e revisão das normas para ser incluído como ação no Manual de Operações do 

Programa. Entre as mudanças, a retirada da restrição a estudantes das Ciências Agrárias e, 
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consequente, ampliação para todas as áreas; a retirada das bolsas para estágios de vivência, 

ainda no período da graduação, e a possibilidade de participação dos profissionais que já 

atuavam no Programa de ATER. 

A então Coordenadora Nacional do PRONERA, na Apresentação de livro publicado 

por ocasião dos 10 anos do PRONERA, em que faz um balanço daquela experiência, observa 

que o Residência Agrária deve  

 

articular os conhecimentos necessários à Reforma Agrária como eixo de projeto de 
desenvolvimento, sua relação com educação e com educação profissional. Também, 
para enfrentar os limites da baixa especialização no trabalho do campo, que 
compromete a produtividade do trabalho. Para pensar novas relações de trabalho e a 
organização da produção, novas tecnologias para a pequena produção e produção em 
escala, com base na agroecologia e na cooperação e, acima de tudo, para enfrentar 
os próprios limites organizativos dos camponeses e contribuir para a consolidação 
da organização social, essencial no desenvolvimento (MOLINA, et al., 2009, p.9). 

 

A ação teve uma interrupção de seis anos, em razão de ter sido a principal ação 

atingida pela proibição do pagamento de bolsas. Quando da autorização ao pagamento de 

bolsas, pela Lei aprovada no Congresso Nacional em 2012, o PRONERA, em conjunto com a 

Coordenação de Assistência Técnica, Social e Ambiental (ATES), do INCRA, mobilizou 

Orçamento e o apoio político da Direção da Autarquia para alavancar uma ousada iniciativa 

de (re)colocar o Residência Agrária na agenda das universidades. 

Assegurada a participação do CNPq nesta iniciativa, o INCRA destinou um orçamento 

de quarenta milhões de reais e publicou, no ano de 2012, um Edital convidando as 

Universidades interessadas em desenvolver novos Projetos. Foram selecionados trinta e seis 

Projetos de Curso de Especialização, envolvendo mil quinhentos e cinquenta estudantes e 

vinte e oito Universidades.  

O mapa abaixo mostra a territorialização dos estudantes matriculados nos trinta e seis 

Cursos de Especialização, pelo País. 
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Mapa 7- Territorialização dos estudantes matriculados nos Cursos Residência Agrária. 

 
 

Dentre estes trinta e seis Projetos aprovados, vinte e três foram identificados como 

Agroecologia ou com ênfase em Agroecologia. 

 

Tabela 15 - Cursos de Especialização – Residência Agrária –Agroecologia ou ênfase em Agroecologia – Brasil 

 
Fonte: Pronera-INCRA. 2014. 

 

Os estudantes dos cursos com ênfase em Agroecologia estavam vinculados a 358 áreas 

de Reforma Agrária e 334 municípios do Brasil. 

 

 

C u r s o s  c o m  ê n f a s e  e m  A g r o e c o lo g ia

Am a z ôn ic a * Nord e s te S u d e s te S u l B ra s il

Nº C u rs os 3 7 4 6 3 2 3
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C e n tro-

O e s te
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Tabela 16 - Municípios e áreas de Reforma Agrária beneficiadas 

 
Fonte: CNPq -Planilha da seleção final dos Projetos. Quadro organizada pela autora 

 

No Estado do Paraná, a UFFS Campus Laranjeiras do Sul foi selecionada com o 

Projeto Residência Agrária – Produção de Leite Agroecológico. 

Do total dos cinquenta estudantes do Curso, trinta e quatro foram do estado do Paraná 

e dezesseis estudantes de outros estados. Além disso, a tabela mostra que seis deles foram 

estudantes dos cursos Técnicos em Agroecologia e de Gestão de Cooperativas, pelo 

PRONERA. 

Do total dos estudantes do Paraná no Curso, catorze foram do Território do 

Cantuquiriguaçu. 

 

Gráfico 10 - Participação dos estudantes do Território do Cantuquiriguaçu, por Município 
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3.3.4 A trajetória de construção de uma base técnica necessária à estratégia de 

desenvolvimento da Região, na perspectiva da Reforma Agrária Popular. 

 

 

Inicialmente, cabe fazer referência a um projeto de formação técnica que se organizou 

no Iterra, em Veranópolis - RS, porque essa estratégia, pensada e desenvolvida no estado do 

Paraná, bebeu nessa fonte do Iterra, conforme comprovaremos mais tarde, nas palavras e na 

prática dos militantes responsáveis. 

Trata-se do Curso Técnico em Administração de Cooperativas (TAC), hoje Técnico 

em Cooperativismo, que teve sua primeira turma no ano de 1993 e foi o marco da construção 

do Instituto de Educação Josué de Castro, quem tem o Iterra como entidade mantenedora. Em 

2013, o Iterra comemorou 20 anos do TAC, com sua 13º turma e, em que pese todos os 

contingenciamentos pelos quais passou (já suficiente abordados neste Capítulo), nunca cessou 

a abertura de novas turmas.  

Em Caldart e colaboradores, encontramos que  

 

O TAC surgiu pela necessidade de preparar quadros técnicos (se quadros, também 
políticos e militantes) para constituição e gerenciamento de associações e 
cooperativas nas áreas de assentamento vinculadas ao MST. Foi fruto de um 
planejamento estratégico do setor de produção em relação à implementação da 
cooperação e ao início das agroindústrias. Nesse momento, ainda não havia uma 
crítica ao modelo de produção agrícola. O foco do TAC sempre esteve na gestão e a 
capacitação organizativa é objetivo permanente. Todas as inflexões sofridas pelo 
curso, no planejamento específico de cada turma, refletem as mudanças na 
realidade dos assentamentos ou na luta pela reforma agrária em seu conjunto. 
Hoje em alguma medida se pode estudar a história do MST pela história das 
mudanças do TAC (CALDART et al., 2015, p. 66, grifos nossos). 

 

O grifo da autora, à parte da citação, diz respeito a que durante os vinte anos do TAC, 

o MST passou por diversas fases no que diz respeito às estratégias adotadas para, ao mesmo 

tempo, resistir nos períodos mais duros e avançar no seu programa de Movimento, maior do 

que a luta pela terra pura e simplesmente, tal como já referido no Capítulo I, mas para 

organizar, com os camponeses, um programa de Reforma Agrária que pressupõe a terra, não 

como fim, mas como condição objetiva para a reversão do modelo dominante de agricultura. 

E ademais dos desafios externos, ou desafios macro, enfrentou igualmente os seus 

próprios desafios internos no campo da organização da produção e da organização do trabalho 

nos territórios conquistados. 

O TAC, na perspectiva do presente trabalho, e como se confirmará posteriormente na 

prática de alguns militantes técnicos que por ali passaram e se encontram trabalhando na 
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Região do Cantuquiriguaçu, foi a referência para um salto histórico no debate de projeto de 

formação profissional dos camponeses. Senão, vejamos: 

 

Estamos discutindo sobre a formação dos próprios agricultores como profissionais e 
não a formação de técnicos a que se subordinem os camponeses. Isso é uma grande 
subversão da lógica que impera em nossa realidade brasileira em relação ao ensino 
técnico (e que não é própria de todos os países, mesmo capitalistas). Vide a lógica 
de descrição da ocupação de um técnico em agricultura e mesmo de um técnico em 
agroecologia no catálogo oficial de cursos técnicos do MEC: na lógica que assumem 
esses cursos nem se colocam o objetivo de profissionalizar agricultores (CALDART 
et al., 2015, p.69). 

 

Em entrevista com o Professor104, a propósito de um balanço desse percurso na Região 

do Cantuquiriguaçu, confirma: 

 

A gente trouxe um pouco a reflexão a partir do TAC, né, que eu tinha acompanhado 
desde o início lá no Rio Grande do Sul […] e a gente começou a pensar um formato 
que permitisse trabalhar a preparação de técnicos em Agroecologia. 
Inicialmente, no Movimento, há muitos anos […] antes ainda de o Ceagro começar a 
primeira turma de Agreocologia a gente começou a pensar, até chamava de técnico 
de pé descalço […] uma formação pra agricultores que eles não fossem […] na 
época não tinha formalidade, até pelas dificuldades na relação com o Estado, mas já 
era formação em Agroecologia. Me lembro que nós fizemos uma formação em duas 
etapas de um mês […] uma foi lá em São Miguel do Iguaçu e uma outra já foi no 
Ceagro. Isso foi meio um embrião pra gente montar a proposta do Curso, né. E que 
depois, daí conseguimos legalizar. Isso neste formato mais atual, porque o 
Movimento já tinha umas iniciativas de escolarização, mas aí não era tanto em 
técnica agroecológica, não tinha essa concepção, mas tinha essa visão geral de 
formação, de escolarização combinada com formação política, leitura de realidade, 
que isso é desde o nascimento do Movimento. 
Então, foram feitas estas duas experiências (…) e a partir disso que começamos o 
processo (…) Mais tarde, se consegue  a parceria com a Universidade105 para 
legalizar as turmas, né, daí já juntando a formação técnica com a profissional 
(Entrevista. 12-08-2015). 

 

A parceria do Ceagro com a Universidade para a realização dos cursos formais, 

Técnicos em Agroecologia, foi o que viabilizou, por um lado, o financiamento dos cursos 

pelo Pronera, e, por outro, a certificação dos estudantes. Porém, esses processos, como se 

sabe, não são lineares nem tampouco simples. No percurso das seis turmas do Ceagro, além 

do TGC, houve muitos problemas, como observa o Professor. 

 

Nós tivemos dois tipos de problema: falta de dinheiro e de estrutura foi o primeiro. 
A relação com o INCRA sempre foi dificultosa (…) atrasava dinheiro, problemas 
burocráticos, problemas de por onde passar o recurso… Isso sempre ocasionou uma 
dificuldade gravíssima de ter biblioteca, de ter veículo, de ter condições até de 

                                                 
104 Entrevista concedida em 12 de agosto de 2015, em Brasília-DF 
 
105 Está se referindo à Universidade Federal do Paraná. 
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alimentação, né. Muitos períodos nós passamos lá com extrema dificuldade de 
alimentação, mesmo, né, mas isso impactava até mesmo na qualidade do Curso, eu 
não podia trazer qualquer professor que eu quisesse, tinha que aproveitar muito o 
que era o local, os recursos regionais numa Região que tem dificuldade até hoje, 
disso. Hoje, muito menos, até a Universidade106 vem nessa estratégia também de 
formação na Região (Entrevista. 12-08-2015). 

 

Os problemas com a burocracia do INCRA para liberação dos recursos era recorrente. 

Há uma dificuldade na gestão de políticas públicas de duas naturezas. A primeira é da 

natureza de classe do próprio Estado. Há uma suspeição permanente do Estado com tudo o 

que possa se referir a movimentos sociais dos trabalhadores como passíveis de financiamento 

público. A exemplo dos posicionamentos do TCU em relação ao Pronera e em relação ao 

bloqueio dos movimentos sociais no Brasil Alfabetizado, como já mencionado.  

A segunda é da natureza do serviço público em relação aos trabalhadores, aqui, no 

caso, dos Sem Terra. A atribuição dos servidores públicos, de acordo com a legislação é, de 

maneira geral, a de zelar pelos recursos públicos e pela sua correta aplicação, de acordo com 

as normas vigentes. Ocorre que grande parte dos servidores se consideram estatuídos da 

função de órgãos de controle. Os convênios do Pronera do Paraná sofreram, 

consideravelmente, essa exacerbação da função pública. O Ceagro, costumeiramente, arcava 

com as dívidas deixadas pelos cursos porque o INCRA havia assinado um compromisso de 

pagar por ela e não pagava no tempo correto. Dessa maneira, pode-se afirmar que esses cursos 

foram realizados pelo Pronera, mas há de se fazer uma correção por medida de justiça: esses 

cursos só se cumpriram graças à organização e teimosia dos trabalhadores e do MST da 

região, do contrário não teriam sido concluídos.  

Pode-se afirmar que, tal como analisado no Capítulo II, existe um tipo de Estado do 

Pronatec, do capital, que é amplo, flexível, generoso e abundante. E um tipo de Estado do 

Pronera, dos trabalhadores, restrito, inflexível, rigoroso e avarento. 

Contudo, há um reconhecimento da importância decisiva do Pronera para a formação 

dos camponeses, na Região. Para o Dirigente do MST,  

 

Muitos alunos que estão estudando inclusive mestrado porque vieram dessa 
formação, o secundário ou até de cursos de nível superior com recursos do 
PRONERA aqui da região. Mas a gente sabe a quantidade de gente que tem aí e a 
importância dessa política. É claro que isso interfere na região, na sociedade. Quer 
dizer, forma muita gente que está com nós, mas (antigamente já estava aqui na 
região) nós temos clareza disso. A reforma agrária não forma só gente [...] forma 
para sociedade brasileira (Entrevista II PNERA. 18-11-2014). 

                                                 
106 Neste caso, se refere à UFFS. 
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O outro problema apontado pelo Professor se referia ao problema de método, a 

construção de um método apropriado para o trabalho com a Agroecologia, no sentido da 

forma, dos espaços necessários a serem criados e organizados para que se assegurasse um 

processo formativo, de fato. 

Segundo ele,  

 

Foi na terceira turma que nós demos um salto na compreensão do método na 
formação profissional. Porque a gente dizia: ah, vamos formar em Agroecologia. E 
fazia meio geral, de tudo um pouco. Na turma três, a gente fez com foco no PRV107. 
E aí, aquela turma a gente conseguiu perceber que ela deu um salto de qualidade, 
porque ela tinha um foco. O Pinheiro Machado108 começou a vir ali para a Região 
mais direto, e aí a turma deu um salto, foi um outro patamar. Porque formação só 
por formação, meio sem foco, ela não dava liga (…) E pensar a coisa do leite era 
mais clara, tinha uma expectativa, então isso também deu uma qualidade para o 
processo. Foi uma lição aprendida. Não é a formação pela formação. A formação 
tinha que estar inserida numa estratégia. No ensino profissional, tem que ter 
qualidade da formação profissional. Tu tem que ter uma coluna dorsal. Mas não é só 
isso que resolve. Se isso está imerso num projeto estratégico e esse projeto 
estratégico… por isso agora que a gente fez este curso do Residência, que é a 
Especialização em Produção do Leite Agroecológico, ele tava todo encaixado num 
projeto desse, e muito focado nisso. E, claro, a questão da prática e da teoria. Tem 
que trabalhar a prática, tem que implantar essa ideia da práxis como método 
pedagógico (Entrevista. 12-08-2015). 

 

A questão do método de formação numa compreensão alargada, a saber, do projeto 

educativo necessário aos camponeses no período estudado, nos cursos desenvolvidos pelo 

Pronera, no estado do Paraná, notadamente os cursos Técnicos em Agroecologia e Tecnólogo 

em Administração de Cooperativas, será objeto de análise a seguir.  

 

 

3.4 O PRONERA como laboratório de práticas na perspectiva de um novo projeto de 

educação profissional para a juventude do campo 

 

 

O percurso de análise escolhido para desenvolver esta parte central do presente 

trabalho, que trata dos elementos de natureza política, teórica e metodológica de um projeto 

                                                 
107 Sigla de Pastoreio Rotativo Racional Voisin. 
 
108 Luiz Carlos Pinheiro Machado é engenheiro agrônomo, foi professor catedrático na UFSC e tem uma ação de 

mais de 60 anos no ensino, pesquisa, extensão e produção de alimentos e matérias primas limpas e sem 
venenos em mais de dez países da América Latina e Europa. Pinheirão, como é conhecido, foi um colaborador 
fundamental neste processo, no Paraná, tendo atuado diretamente no Residência Agrária – Curso  
Especialização do Leite Agroecológico, acompanhando cada um dos estudantes do Curso na implementação do 
PRV. 
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de educação profissional dos camponeses será compartilhado com a participação de seis 

estudantes que, em maio de 2014 (período das entrevistas), participavam do Curso de 

Especialização em Produção de Leite Agroecológico – Residência Agrária da UFFS, no 

Ceagro, em Laranjeiras do Sul. 

Os seis estudantes foram escolhidos a participar da pesquisa pelo critério único de 

terem feito cursos técnicos de nível médio ou nível superior, ou ambos, pelo Pronera, nos 

cursos desenvolvidos tanto no próprio Ceagro quanto em outros cursos no Paraná, ou mesmo 

em outros estados. 

Dos seis, quatro jovens homens e duas jovens mulheres. Quatro deles vivem e 

trabalham na Região, e dois vivem em outras regiões do estado do Paraná.  

O Professor provoca109 aquilo que a pesquisa foi buscar, na prática dos jovens 

participantes 

 

Aqui temos uma questão chave: como vincular o que seja o conhecimento das 
universidades com as cadeias produtivas agroecológicas e também como trabalhar 
métodos dessa geração popular de conhecimento, aí sim, contextualizada. 
A agroecologia só avança com os agricultores reconhecidos como sujeitos e 
produtores de conhecimento válido e superior, porque contextualizado. Superior 
porque está adaptado ao que é real, que está enraizado nas condições concretas, que 
gera alternativas que funcionam (Informação Verbal). 

 

Antes, porém, é necessário buscar nos fundamentos da Agroecologia como matriz 

tecnológica do campesinato (Carvalho, 2007), que é ao mesmo tempo fonte e desaguadouro 

desse processo formativo. A razão desse ancoradouro está, tal como já afirmado ao longo 

deste trabalho, em um projeto de formação técnico-profissional dos camponeses que não pode 

estar desvinculado das suas estratégias de reprodução social como classe para si e, portanto, 

portadora de um projeto societário que vai se erigindo, em meio às contradições.  

A tese aqui postulada é que existe a necessidade e a possibilidade históricas de disputa 

e construção da educação da classe trabalhadora pelos trabalhadores frente às contradições do 

capital-trabalho no Brasil e suas manifestações no campo, desde uma compreensão do papel 

do Estado enunciado por Marx, na Crítica do Programa de Gotha, de 1875: 

 

Absolutamente condenável é uma “educação popular sob incumbência do Estado”. 
Uma coisa é estabelecer, por uma lei geral, os recursos das escolas públicas, a 
qualificação do pessoal docente, os currículos, etc. e, [...]controlar a execução dessas 
prestações legais por meio de inspetores estatais, outra muito diferente é conferir ao 
Estado o papel de educador do povo(MARX, 2012, p. 46)! 

                                                 
109 Notas retiradas de sua intervenção na plenária do Encontro dos Professores Universitários, em maio de 2014, 

na Escola Nacional Florestan Fernandes. 
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Para tanto, há que se compreender e enfrentar a realidade concreta da sociedade onde 

se trava tal disputa. Existem vigorosos processos de transformações da educação no campo 

brasileiro, dirigida pelos camponeses, em andamento (a realidade estudada no âmbito deste 

trabalho apontará) e não se tratam de isolados cases de sucesso, como se poderia supor no 

caso do casal assentado que produz leite agroecológico, referido no presente capítulo.  

Tais processos se fundaram, no entender do presente trabalho, sobre aquelas três 

condições fundamentais: a propriedade econômica (os assentamentos); a capacidade de ativar 

os meios de produção (um corpo técnico camponês qualificado) e o comando dos processos 

de trabalho (pela via da cooperação na produção, industrialização e comercialização dos 

produtos).  Constituem-se materialidade política, organizada e projetada territorialmente, em 

contextos econômicos e sociais adversos ao campesinato como classe, na estratégia de 

sobrevivência e acúmulo de forças. Eivadas de contradições e riscos, por estarem inseridas na 

ordem comandada pelas forças do capital. 

Estas questões, complexas e contraditórias, carregadas de sentido na atualidade do 

processo de desenvolvimento brasileiro, em que se realiza uma retomada do papel 

protagonista do Estado na elaboração e execução de políticas públicas de educação, 

especialmente a educação técnica-profissional, é que constitui, na compreensão da autora, os 

grandes desafios das organizações dos camponeses, neste período, em luta pelo direito a uma 

educação na qual se reconheçam como artífices e reconheçam como construção coletiva, 

como parte da luta pela Reforma Agrária Popular. 

 

 

3.4.1 A Agroecologia como matriz tecnológica do campesinato 

 

 

A título de “defesa prévia” ante os especialistas no tema e mesmo considerando as 

diversas abordagens e a própria dinâmica da categoria “Agroecologia”, uma vez que vai se 

construindo  no movimento histórico, esclareço que opção da Tese foi a de circundar as ideias 

e os autores mencionados pelos entrevistados relacionados à Pesquisa no Paraná. Não há, 

portanto, a pretensão de aprofundar o tema, mas a necessidade de apresentar as ideias centrais 

dos autores e dos entrevistados, que oferecem as bases para a compreensão do processo, na 

sua totalidade.  
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A matriz da agroecologia é uma totalidade que sintetiza o projeto de agricultura 

camponesa, e ela se insere como eixo articulador, no campo da produção, do projeto 

educativo mais amplo da classe trabalhadora do campo. 

Machado e Machado Filho consideram a Agroecologia como  

 

uma ciência dialética que não tem dogmas, não tem um receituário, mas tem um 
conjunto de princípios. Dialética porque inserida nas leis gerais do movimento, tanto 
da realidade quanto do pensamento humano, como processo de compreensão do real 
na sua totalidade e na sua historicidade (MACHADO; MACHADO FILHO, 2014, 
p. 19).   

 

E sintetizam a dialética pela compreensão do processo de artificialização da 

agricultura como perspectiva de reprodução do capital, criando as condições tecnológicas para 

tanto, por meio dos fertilizantes sintéticos, ainda no século XIX, os agrotóxicos na década de 

1930 do século XX e posteriormente os transgênicos, a nanotecnologia e ainda, segundo 

Carvalho, a partir do início do século XXI “uma outra ofensiva capitalista, vem se somar à 

forte expansão capitalista no campo da década de 90: os agrocombustíveis, cuja produção de 

matéria-prima incorpora todo o acúmulo pernicioso do modelo de produção e da matriz 

tecnológica capitalista” (CARVALHO, 2007, p. 9). 

Estabelecendo a negação da natureza, viabilizaram a monocultura em grandes 

extensões, esmagando a agricultura camponesa, expulsando os camponeses de suas terras, 

inchando as periferias da cidade com todas as mazelas humanas que daí viriam a prosperar.  

Por constituir-se ação humana, essa “negação da natureza” se assenta na contradição 

em uma escala que produziu mudanças de qualidade dos alimentos produzidos pela 

quantidade, pelo volume necessário de produção para uma população mundial crescente.  

Entretanto, argumentam esses autores que essa negação é superável, porque a natureza 

está integrada “por uma complexidade dinâmica incomensurável de onde emerge a harmonia 

dialética do movimento” (MACHADO; MACHADO FILHO, 2014, p. 31), sendo este o 

princípio da negação da negação da natureza, sintetizada na dialética da Agroecologia.  

Argumentam os autores que a superação da contradição inicial da negação se dará com 

o retorno aos processos naturais, “mas incorporando necessária e axiomaticamente os 

incomensuráveis avanços da ciência, da tecnologia, da cultura, porque a agricultura tem que 

produzir para a humanidade, isto é, em uma nova e gigantesca escala” (MACHADO; 

MACHADO FILHO, 2014, p. 32).  

A abordagem da escala ganha destaque em razão da presente pesquisa, como veremos 

adiante, uma vez que a estratégia de desenvolvimento dos assentamentos do MST na Região 
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do Cantuquiriguaçu guia-se por este caminho. Os autores (MACHADO; MACHADO 

FILHO, 2014), com os quais este trabalho se associa, procuram afastar-se do que denomina 

“panaceia” que circunda o tema da Agroecologia, como a redenção dos agricultores 

familiares, dos pequenos, como uma espécie de restauração camponesa que condena os 

avanços tecnológicos, o maquinário, pelo culto à enxada e ao trabalho penoso e advertem que 

o tema suscita um amplo debate epistemológico. 

Segundo esses autores, a Agroecologia é  

 

um método, um processo de produção agrícola que resgata os valores que a 
‘revolução verde’ destruiu; uma tecnologia capaz de confrontar o agronegócio em 
qualquer escala [...] porque dispõe dos conhecimentos para superar a monocultura e 
a quebra da biodiversidade, assim como também pode resgatar a cidadania dos 
pequenos produtores, pode produzir alimentos limpos e na escala que a humanidade 
demanda (MACHADO; MACHADO FILHO, 2014, p. 36-37). 

 

Recorre-se, na mesma perspectiva, a Carvalho, na sua abordagem sobre Agroecologia, 

associada à organização de uma racionalidade produtiva camponesa que, para além da 

dimensão microeconômica e social, assegura as condições de subsistência das famílias,  

 

caso a unidade de produção camponesa contemporânea seja concebida também 
como a negação da empresa capitalista nas lutas sociais para a implantação de uma 
nova concepção de mundo e, portanto, portadora de um novo paradigma para um 
outro modelo de desenvolvimento rural, essa unidade de produção camponesa, 
singular ou em cooperação, deverá dar conta da demanda nacional de alimentos para 
a população e de insumos para as indústrias de transformação que utilizam matérias-
primas de origem agropecuária e florestal. Mais ainda, de garantir volume e 
qualidade na oferta de produtos de origem agropecuários e florestais para a 
exportação [...] e que se espera estaria sob o controle popular numa nova correlação 
de forças econômica, política e social no campo (CARVALHO, 2007, p.1 e 5). 

 

A perspectiva posta por Carvalho diz respeito a um dilema que se apresenta para os 

agroecologistas, quando posta a Agroecologia como condição de ruptura com o modelo 

dominante de agricultura, qual seja, por um lado, a escala - volume, quantidade e oferta no 

tempo necessário e exigido para a demanda da sociedade, e de outro, como fazê-la sem cair 

no canto da sereia dos interesses do capital, seja na indústria, seja no comércio que, sim, 

investem também em produtos limpos, aumentam seus lucros graças a nichos de mercado dos 

produtos orgânicos ou agroecológicos. Mas, afirmando os camponeses como classe, em cujo 

projeto produtivo produza organização e seja portadora de futuro. 

Enfrentar esse dilema e ampliar a oferta de produtos agroecológicos significaria, 

segundo o autor, aperfeiçoar os processos de gestão das unidades de produção dos 
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camponeses que garantisse, ao mesmo tempo, a autonomia (ainda que relativa) dos 

camponeses frente ao capital e ao aumento da oferta, em escala. 

Na mesma perspectiva de Pinheiro Machado e Machado Filho (2014), Carvalho 

(2007) rejeita o pensamento da reificação camponesa tradicional, do culto à enxada e ao arado 

como idealização da qualidade de vida no campo, na verdade uma “ode ao pauperismo” ou o 

que denomina “pobreza engrandecedora”. Ao contrário, entende que uma melhor qualidade 

de vida no campo com renda estaria associada a  

 

trs aspe﷽ ﷽ ﷽ ﷽  idade demanda (p.37ercampo estariam associadas tr014), 
Carvalho (2007) se associa ao pensamento idade demanda (p.37erês aspectos: a 
motomecanização leve, a novas formas de gestão da unidade da produção e a uma 
escala gradual de incorporação de tecnologias baseadas nos princípios da 
agroecologia […] será oportuna e necessária a formação de técnicos e de 
camponeses, assim como a revisão epistemológica no âmbito das instituições de 
pesquisa governamentais, não apenas para superarem a privatização da pesquisa 
científica em curso como para reverem o eixo central dos objetivos estratégicos da 
pesquisa, hoje centrada apenas na produtividade e na artificialização da agricultura 
(CARVALHO, 2007, p. 3-4). 

 

Na consideração do presente trabalho, o investimento realizado pelo MST na Região 

estudada, buscou enfrentar estes dilemas ao longo do processo de formação nos cursos 

técnicos e tenólogos em Agroecologia, tanto os realizados na própria Região, tendo o Ceagro 

como a instituição dos trabalhadores110 quanto os cursos realizados na Escola 

Latinoamericana de Agroecologia (ELAA), estabelecida no Assentamento Contestado, no 

município da Lapa, região sul do Paraná. 

A seguir, o percurso de reflexão com os estudantes anteriormente citados, acerca da 

contribuição dos processos formativos pelos quais passaram, para o enfrentamento das 

questões desafiadas por Christoffoli, Pinheiro Machado e Machado Filho (2014) e Carvalho 

(2007). 

 

3.4.2 Os técnicos formados, a Agroecologia e os processos organizativos dos assentamentos e 

da Região 

 

 

O processo formativo se fez integrado tanto aos processos produtivos quanto aos 

processos organizativos dos assentamentos e dos assentamentos com a Região (ou as regiões) 

onde vivem e trabalham os camponeses estudantes. 

                                                 
110 Ainda que sempre em parceria com uma instituição formal de ensino 



168 

O estudante 1 é um técnico formado em Agroecologia e estava sendo contratado pela 

Ater do seu próprio assentamento, no município de Pitanga, região centro do Paraná. Para ele, 

o curso lhe ofereceu a formação técnica, mas, também, a formação política que lhe permitiu 

compreender os efeitos do modelo agrícola, como que se passava com os camponeses do 

assentamento. Segundo ele, com o tempo, a produção foi diminuindo em diversificação, o que 

provocou até problemas de deficiência alimentar, porque foram deixando de produzir 

alimentos e partindo para o monocultivo. Para ele,  

 

O curso veio para gente ajudar a contribuir nessa parte, a questão da importância de 
diversificar a propriedade [...] então, isso contribui bastante para a região. Acredito 
que contribuiu bastante para a questão da cooperação, que daí foi criado 
cooperativas através dessas formação, os técnicos ajudaram na construção da 
agroindústria (Estudante 1, em 12-05-2014). 

 

A estudante 2 é assentada no município de Cascavel, ela foi aluna da primeira Turma 

de Tecnólogo em Agroecologia na ELAA e afirma que quando foi para o curso não sabia 

nada de Agroecologia, então, teve de aprender tudo, mas os desafios que o curso apresentou 

levou-a a ter uma compreensão para além da questão técnica, estendendo-se, também, na 

dimensão político-social. Não é técnica contratada pela ATER, mas tem a tarefa de 

acompanhar os técnicos que dão assistência e, de forma indireta, acompanhar a produção do 

assentamento, discutir com os assentados para que lá não entre veneno nem produto químico. 

Segundo ela, eles já estão há três anos nesse processo, mas o desafio é permanente.  

Perguntada sobre o resultado do trabalho dela, se estão conseguindo envolver as 

famílias, responde: 

 

Conseguindo, a gente tá em 90% das famílias. Eu acho que o desafio é a pessoa se 
situar, mesmo porque, imagina,faz 60 anos, todo esse tempo as pessoas levaram para 
adquirir essa idéia111. Agora, pra trocar, as pessoas tem bastante dificuldade porque 
sempre só plantou grão e daí quando a gente fala que tem que ter diversidade, dá um 
trabalho a mais pra família. (Estudante 2, em 12-05-2014). 

 

E refere-se às limitações do enfrentamento com o Estado, no tocante às políticas 

públicas, especialmente os créditos para os assentados. 

 

Inclusive, agora o pessoal tá querendo investir, mas não tem fomento, tá demorando, 
não tem como as pessoas investirem, as pessoas acabam indo trabalhar fora, por um 
período, a gente entende que é necessário, por enquanto, mas as famílias tem se 
dedicado bastante à atividade orgânica (Estudante 2, em 12-05-2014). 

                                                 
111 Refere-se ao modelo da “revolução verde” 
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Perguntada se o curso lhe ofereceu conhecimento técnico qualificado para fazer essa 

mudança, responde: “Com certeza. Bastante. Até por causa do entendimento. Até porque o 

conhecimento técnico, a gente vai aprender mais é na prática, e depende do esforço 

individual” (Estudante 2, em 12-05-2014). 

A referência da estudante à prática como critério para o aperfeiçoamento do 

conhecimento técnico está associada à exigência, nos cursos, de que o tempo comunidade, no 

regime da alternância, seja um tempo de estudos e de práticas, que os estudantes estejam 

envolvidos em processos reais de trabalho, que se desafiem a compreender e se envolver nas 

soluções (ou a busca coletiva delas) para os problemas de suas comunidades.  

A estudante 3 é assentada no Assentamento 08 de Junho, em Laranjeiras do Sul, desde 

1998, quando sua família conquistou a terra, fruto da ocupação do latifúndio da Giacometti-

Marodin (agora Araupel), em 1997. No assentamento, vivem setenta e uma famílias112, onde 

criaram a Cooperativa Cooperjunho, e estava já construído um laticínio, apenas aguardando a 

liberação por parte do INCRA. 

Foi estudante de um Curso Técnico de Gestão de Assentamentos, pelo Pronera, ainda 

em 2003, em São Paulo. Quando formada, envolveu-se na organização da Cooperativa e, mais 

tarde, foi contribuir no Ceagro, num estágio, por sete anos. Sabia que queria Agroecologia, 

mas também queria compreender melhor como organizar uma cooperativa e o processo de 

agroindustrialização, e foi estudar Agroecologia na ELAA. Em 2009, concluiu o curso e 

recebeu a tarefa de acompanhar as famílias na Região. Em 2012, voltou para seu 

assentamento para contribuir na Cooperativa. 

Segundo ela, os Programas de compras institucionais, PAA e PNAE, é que ofereceram 

as condições para o avanço da Cooperativa. Começaram a produzir leite agroecológico e 

vender, mas chegou um momento em que sentiram a necessidade do beneficiamento e da 

comercialização, porque produziam um leite “bom”, mas, misturavam-no com um leite 

carregado de resíduos químicos. 

Afirma que a qualidade de vida e a renda melhorou bastante, mas, para além dessa 

conjunção, identifica uma particularidade importante para a questão do trabalho e do trabalho 

da família. 

 

As famílias que se envolvem são aquelas que conseguem comercializar, né [...] mas 
não são todas, mas quem conseguiu tem uma vida bem melhor, né, a mulher e os 
filhos, né, porque a gente percebe que aquela família que não tá produzindo 

                                                 
112 Eram 74 famílias, mas três foram deslocadas para outro assentamento, em vista da cessão de três lotes para a 

construção do Campus da UFFS. 
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agroecológico, não tá produzindo hortaliças, não tá produzindo leite, a mulher e os 
filhos não trabalham. Tem só trabalho pro trator e daí o filho sai trabalhar fora, né 
[...] acho que tem uns vinte do assentamento que trabalham lá nos curtumes 
(Estudante 3. Em 12.05.2014). 

 

Porém, para além destas questões que dizem respeito à reprodução da família em 

condições razoáveis, naquelas dimensões da reprodução em âmbito micro, esta estudante 

destaca o que considera elemento central para aquilo que seriam as condições objetivas para a 

consolidação de uma estratégia de desenvolvimento dos assentamentos na base da 

Agroecologia: a organização do trabalho de forma racionalizada e cooperada. E como esta 

racionalidade cooperada, atua no sentido de generalizar a opção pela Agroecologia, não 

apenas pelo trabalho de formação ou pelo discurso da contraposição aos químicos e sintéticos, 

mas por uma materialidade que dá respostas efetivas às necessidades imediatas e às 

perspectivas de construir uma vida digna no campo. 

 

Como o assentamento tá perto da cidade, várias pessoas trabalham, né, tem bastante 
mulheres que trabalham na educação, tem o pessoal que tá estudando na 
universidade, né, a juventude (...) Na cooperativa tem vinte pessoas que trabalham 
diariamente, mais oito pessoas que trabalham três vezes por semana e nós temos 
doze pessoas que fornecem e são basicamente mulheres e jovens, né, que não 
trabalham diretamente na cooperativa, mas tão trabalhando na horta, nos pomares e 
daí tem as famílias que fazem a feira, e também na feira vendemos os produtos da 
nossa agroindústria, que é a panificadora e também o queijo orgânico e o iogurte 
orgânico. E daí também sete pessoas que são contratadas pela Cooperativa que 
trabalham na cantina da Universidade, sei que a gente chega a quase cinquenta 
pessoas que tem atividade direta com a Cooperativa. Mas ainda tem muitas pessoas 
que a gente compra a matéria-prima, né, pra processar na agroindústria (Estudante 3. 
Em 12.05.2014). 

 

Constata-se, neste caso, que os camponeses “contribuem para demonstrar, por um 

lado, que outra matriz tecnológica é possível e desejável, e por outro lado, que ela é 

economicamente sustentável no nível da unidade de produção camponesa” (CARVALHO, 

2007, p. 11). 

O estudante 4 é filho de assentados desde 1987, no Assentamento Santo Reis, no 

município de Nova Cantu, localizado na região central do estado. Em 2005, foi estudar na 

primeira turma do Pronera da ELAA, tendo se formado em 2009, quando foi convidado pela 

direção da escola para trabalhar na assistência técnica na área produtiva da escola e do próprio 

assentamento onde está localizada. Um assentamento de cinquenta famílias, que produz frutas 

e sementes crioulas. Trabalhou aí por dois anos, depois trabalhou num projeto de 

agroflorestas no estado. No período em que cursava o Residência Agrária - Especialização em 
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Leite Agroecológico, estava contratado para coordenar a assistência técnica daquele projeto 

de agroflorestas na Região Sul. 

Antes ainda de entrar para o Residência Agrária, entre 2012 e 2013, cursou uma pós-

graduação em Agroecologia no IFPR, em Curitiba. Destaca que, desde a primeira formação, 

já foi se inserindo na escola, no caso a ELAA, de acompanhamento das turmas seguintes, no 

trabalho de campo. 

O depoimento desse estudante nos remete para as preocupações do Professor em 

relação ao método, à necessidade de os estudantes se capacitarem durante o processo 

formativo, por meio da organização dos espaços de inserção tanto na escola onde estejam 

estudando quanto nos territórios onde vivem, nos problemas que enfrentam com sua 

coletividade.  

 O que resta evidente e constituiu-se relevante para a Pesquisa é que não estão atuando 

restrito aos seus lotes, nos assentamentos, mas estão inseridos numa estratégia que abrange 

milhares de famílias em várias regiões do estado. E essa característica é tanto relevante 

quanto significativa, em termos de escala. 

O estudante 5 vive no Assentamento Ireno Alves, município de Rio Bonito de Iguaçu, 

Território do Cantuquiriguaçu. Fez o ensino médio no Iterra, na Turma 8 do TAC, e por ali 

ficou um tempo trabalhando e foi naquele espaço, segundo ele, que aprendeu melhor o 

método pedagógico de capacitação. 

Foi estudante do Tecnólogo em Gestão de Cooperativas (TGC) no Ceagro, com o 

IFPR e o grupo Cooperativo de Mondragon.  

No município onde trabalha há mil e seiscentas famílias assentadas, um dos maiores 

assentamentos do estado, com potencial, segundo ele, mas marcado por uma experiência 

frustrada de cooperativa, nos anos 1990, chamada Coagri, o que provoca grande resistência, 

por parte das famílias, em discutir a organização de uma nova cooperativa na Região. Apesar 

da resistência, têm trabalhado com a formação para impulsionar a cooperação com 

Agroecologia. 

No Assentamento Ireno Alves, junto com o Assentamento Marcos Freire, lindeiros, 

estão organizando uma Cooperativa constituída por quarenta agricultores vinculados à 

produção agroecológica. Foi um processo bastante discutido com as famílias, com a ajuda da 

assessoria técnica da ATER fazendo o acompanhamento da conversão da produção. 

No âmbito destes dois assentamentos,  
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a ideia é trabalhar principalmente a comercialização, que é um dos gargalos que tem. 
As famílias se organizam para produzir e não consegue fazer a comercialização. 
Então, a cooperativa surgiu principalmente com a missão de realizar a 
comercialização pelo PAA e PNAE e para o mercado concorrencial, também.E aí, 
focado na produção orgânica.E aí a ideia é que a gente organize a produção em 
grupo, com ideias de ter projetos não muito grandes, com a produção de 
hortifrutigranjeiros. Porque a produção do leite nós já temos na Cooperjunho, onde 
está sendo construído o laticínio. Para não sobrepor as atividades e cooperativas, não 
vamos entrar nisso (Estudante 5. Em 12.05.2014). 

 

Neste particular, constata-se, também, a existência de uma estratégia planejada para a 

Região, onde cada área ou um conjunto de áreas vai se organizando como unidade específica 

de uma totalidade. 

Este estudante também trabalha no acompanhamento ao projeto de Agroindústria pelo 

Programa Terra Forte - INCRA-BNDES, que, na Região, tem dois projetos: um para a 

consolidação da cadeia produtiva do leite orgânico (Cooperjunho) e outro, também laticínio, 

no Assentamento Ireno Alves, que visa a industrialização do leite, uma vez que, segundo ele, 

nos assentamentos há uma produção de mais de cem mil litros ao dia, cujo valor não é 

agregado para os produtores, mas, sendo comercializado para outras empresas e cooperativas. 

O estudante 6 é filho de assentados em Capão do Cipó - RS e, ainda em 2002, foi 

estudar no Iterra, também na Turma 8 do TAC. De lá, foi trabalhar no Ceagro e cursou o 

Técnico em Gestão de Cooperativas (TGC). Atualmente, mora em Rio Bonito do Iguaçu. 

Vive ali por ter casado com uma filha de assentado, que conheceu em um dos cursos do 

Pronera. Está contratado para acompanhar a gestão da Cooperjunho.  

Observa que a Cooperjunho começou com um grupo de mulheres a organizar a 

panificadora, que cresceu graças ao PAA, depois, ainda mais, com o PNAE, e teve de 

estruturar-se para atender a demanda deste mercado institucional.  

Sobre as experiências fracassadas de cooperativas da Região, no passado, afirma que 

hoje, principalmente através das políticas públicas, que organizam um mercado e, portanto, 

condições para assegurar a comercialização e a produção, essa materialidade gera vários 

outros elementos que permitem às pessoas retomar o valor da cooperação, com o trabalho 

mais organizado. E segundo ele, porque a cooperação tem de ter o concreto, porque só as 

ideias não resolvem. 

Questionado sobre o fato de a região ter uma bacia leiteira grande e a maioria das 

atividades estarem relacionadas à produção de leite e, em decorrência dessa realidade, toda a 

expectativa se encontrar em torno da construção dos laticínios, por um lado; e, por outro lado, 

a construção política do MST sobre a necessidade de afirmação da política de Reforma 

Agrária como estratégia de enfrentamento ao agronegócio, à monocultura, à insegurança e à 
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perda de soberania sobre as sementes, sobre a produção de alimentos, não haveria o risco de 

estar reproduzindo uma espécie de monocultura, responde: 

 

Na verdade, quanto tu discute a Agroecologia tu discute a diversidade. Claro que 
isso é um risco, também, porque a tendência das famílias é produzir o que gera 
renda, né, o que dá dinheiro. Então, se o leite tá dando dinheiro, o foco da família 
vai ser o leite. Mas mesmo assim, tem outras iniciativas, por exemplo, para o iogurte 
tem de discutir a produção de frutas[...]mas também tem as feiras, tem uma idéia de 
criar um circuito de comercialização, uma cesta para entregar na 
Universidade[...]tem outros mercados que poderia absorver (...)mas são riscos, 
né.Mas não acredito que será monocultivo como a soja, como as outras coisas que é 
excludente. Com o leite, a família tá envolvida (Estudante 6. Em 12.05.2014). 

 

Sobre a importância dos cursos para sua atuação profissional, afirma que  

 

Os cursos nos ajudaram a se apropriar de várias ferramentas da administração que a 
gente usa no dia-a-dia. Embora hoje a gestão tenha umas regras próprias, vamos 
dizer assim, mas as técnicas em geral da organização do trabalho, da organização 
das atividades, dos recursos humanos, a gente aplica (Estudante 6. Em 12.05.2014). 

 

E completa: “Aqui tem um projeto estratégico, não são ações isoladas. Não é um 

assentamento isolado fazendo uma coisa, cada um buscando se viabilizar. Tem uma estratégia 

política discutida na Região” (Estudante 6. Em 12.05.2014). 

Christoffoli (2015) analisa que esta etapa atual (2005-2010) se caracteriza como uma 

ascendência na curva da mobilização do movimento associativista nos assentamentos, depois 

de um período de estabilidade em baixa (1999-2004). Ascendência que, segundo ele, 

configura-se a partir da implementação das políticas de compras públicas, a partir do Governo 

Lula, como o PAA e o PNAE, ao estabeleceram uma reserva de mercado para a agricultura 

familiar, o que conduziu a uma retomada do processo organizativo das famílias, gerando o 

que denomina uma “efervescência da cooperação em pequena escala”. 

Destaca ainda, o referido autor, a relação entre a promoção do modelo agroecológico 

com a cooperação, observando que nas diversas iniciativas de produção agroecológica, a 

questão do associativismo ressurge pela necessidade de cooperação entre os camponeses, 

notadamente em relação à necessidade da troca de conhecimentos e práticas entre os próprios 

e, para solucionar problemas, especialmente relacionados à necessidade de organizar o 

trabalho, mais intenso nesse novo modelo. 

Não restam dúvidas acerca da preponderância do papel exercido pelo MST e sua 

estratégia de organização produtiva nos assentamentos, assim como da resistência estratégica 

da agricultura familiar e seus múltiplos fatores positivos associados para a criação dos 
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programas de compras institucionais – o PAA e o PNAE, assim como do programa Terra 

Forte, pelo INCRA. 

O Terra Forte é um programa do INCRA em parceria com BNDES, Banco do Brasil, 

MDA, MDS, INCRA e CONAB113, criado com o objetivo de implantar ou modernizar os 

empreendimentos coletivos agroindustriais dos assentamentos, apoiar a estrutura de circuitos 

de comercialização como forma de viabilizar as condições e opções de geração de trabalho e 

renda para os assentados da Reforma Agrária. 

A referência ao Terra Forte se impõe por duas razões: a primeira, como se pode 

verificar no Quadro 2, entre os estudantes do Curso de Especialização – Residência Agrária, 

dois estudantes estão atuando diretamente na implementação da Agroindústria na Região, 

pelo Programa; a segunda, em razão da obrigatoriedade  de menção a esse Programa, que 

ainda que nos limites impostos pela burocracia, contingenciamentos e outros problemas 

“normais” da gestão pública, considera-se de caráter estruturante para a estratégia de 

superação da subalternidade camponesa a que se refere Carvalho (2007). 

Ademais, no âmbito da análise da relevância dos cursos técnicos (de nível médio, 

superiores ou pós-graduação) do Pronera para a sustentação de uma estratégia como da 

Região em questão, é igualmente relevante registrar a avaliação feita por um membro do 

Grupo Cooperativo Mondragon, do País Basco, que participou ativamente do Curso 

Tecnólogo em Gestão de Cooperativas (TGC), até o final. 

Seu testemunho foi colhido de sua intervenção, por ocasião do Seminário sobre 

Agroindustrialização na Reforma Agrária, promovido pelo INCRA, com a participação dos 

projetos selecionados no âmbito do Terra Forte, realizado na Universidade de Brasília, em 24 

de novembro de 2015. 

Este técnico, pela experiência vivida no Paraná, em 2007, e no Sergipe, em 2011, 

constata que há muitas lideranças, com boa formação política; que o MST tem uma forte ação 

educadora; seu código moral é altíssimo no binômio Terra e Transformação Social; que tem 

nos seus quadros os camponeses a partir das bases do Movimento; que tem as condições 

fundamentais que é a terra e as pessoas, ou seja, o trabalho, e tem, ainda, um alto 

conhecimento organizacional. Entretanto, enfrenta seu limite no baixo nível de conhecimento 

                                                 
113 O programa terá a vigência de 5 anos, podendo ser renovado pelo mesmo período a critério dos 

parceiros.Valor: R$ 300 milhões, sendo R$ 150 milhões do BNDES, R$ 20 milhões da Fundação e R$ 130 dos 
demais parceiros (BB, MDA, MDS, INCRA e CONAB), a serem aplicados no decorrer de 5 anos 
(investimento anual de R$ 60 milhões).Informações retiradas do sitio do INCRA: 
http://www.INCRA.gov.br/terraforteprograma. Acesso em 12 abril 2016. 
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dos camponeses em geral, o que leva a uma baixa utilização do capital “terra”, além de baixa 

participação social nos projetos. 

Destaca-se de sua intervenção a afirmação de que o MST tem enfrentado esse limite 

com capacitação política e técnica e o que vem se fazendo nos cursos, tendo destacado o TAC 

(Iterra) e o TGC (Ceagro) como “extraordinários”, pois os cursos atendem a vários requisitos: 

1º tem um modelo de gestão próprio; 2º os cursos são adaptados ao público; 3º integra o 

enfoque da agroecologia com a cooperação na prática dos assentamentos; 4º tem enfoque nas 

cadeias de valor e diferenciação de mercado, pois não é suficiente trabalhar com o princípio 

da Agroecologia se não se converte em parte de uma estratégia de articulação com outras 

cadeias; 5º porque tem a primazia do coletivo. 

Pode-se, portanto, concluir, que o que está a construir-se naquela Região, mediada por 

um processo formativo, não é um “que-fazer imediatista” e nem, portanto, a preparação e a 

adoção de uma nova matriz tecnológica apoiada nos princípios gerais da agroecologia 

colocada como “alternativa paralela àquela dominante” (CARVALHO, 2007, p. 5).  

Assentindo com Carvalho (2007), na atual correlação de forças econômicas, políticas e 

ideológicas, atuando na busca das condições para a superação do modo de produção 

capitalista, ainda que na resistência à subalternidade camponesa à ordem sociometabólica do 

capital, pode-se afirmar que ali se organizaram iniciativas estruturantes para a afirmação de 

territórios camponeses sob outra matriz tecnológica de produção, de criação de parques 

agroindustriais camponeses e lutas objetivas de alteração, mesmo que parcial, do papel do 

Estado na sua relação com as classes sociais populares no campo. 

Corroborado por Kolling, 

 

naquela idéia do Marx de que a humanidade não se coloca questões para as quais, 
em boa medida não tenha solução [...] porque nós somos criticados porque usamos 
Reforma Agrária Popular, alguns disseram que como não sabíamos mais o que 
fazer, então cria um adjetivo. [...] tá tão claro para nós que não é isso, que se algum 
dia nós fizermos a revolução nesse país e tomar o poder, já tem um laboratório em 
novas bases que muitos outros movimentos camponeses e até processos 
revolucionários, quando tomaram o poder , não tinham. Então, nós estamos 
experimentando dentro do capitalismo, ensaios assim como do novo homem e da 
nova mulher, ensaios de uma produção em outro patamar. Nós estamos botando a 
mão no futuro, nessa perspectiva (Entrevista. 24.02.2016). 

 

No tocante ao projeto educacional, abriu-se naquela região uma rachadura no projeto 

dominante do capital com resultados econômico-sociais e político-organizativos que, por um 

lado, laceram o projeto do capital e, por outro, demonstram o potencial que têm os 

camponeses de projetarem seu futuro na perspectiva dos seus interesses, projetarem-se como 



176 

classe trabalhadora. O conhecimento dos camponeses, embalado e aperfeiçoado 

cientificamente nos projetos político-pedagógicos dos Cursos, constituiu-se mediação 

substancial. 

Entre tantos diálogos que tributaram conteúdo e substância ao presente trabalho, um 

deles, em particular, é irrefutável para corroborar a afirmação anterior: Edgar Kolling, decano 

do MST e da luta pela Educação do Campo, no Brasil.  

 

O fato do Movimento, quando toma uma decisão política [...] e esses laboratórios de 
experimentação têm sido muito importantes, porque tem a prática, tem a reflexão 
sobre a prática e os problemas da prática e da teoria, eles permitem ir acumulando 
para a organização. E, como tem estudantes de diferentes estados do Brasil, vai 
espraiando.  
Assim como com o Pronera, como nós tínhamos um experimento prático de gente 
que se formou na alternância, nos tempos educativos da mística, da coletividade, e aí 
como isso está espalhado pelo país, tu poder dar escala com a política pública [...] 
agora tu tem um PNAE, um PAA, como esse exercício prático feito por muita gente 
nos cursos, nas escolas, nos espaços que o MST construiu, eles tem uma importância 
significativa (Entrevista. 24-02-2016). 

 

O Pronera apresenta-se, assim, como a possibilidade de disputa, no campo das 

políticas públicas, de um projeto de Educação Profissional do Campo, na perspectiva da 

agricultura camponesa, vinculando o processo formativo dos camponeses e camponesas aos 

projetos econômicos, políticos e sociais da classe trabalhadora que vive nos territórios da 

Reforma Agrária. 

 

 

3.4.3 A reação do capital - Como se opera a captura das instituições do Estado, diretamente 

pelo capital – o caso do IFPR - Campus Telêmaco Borba – PR 

 

 

Vale a pena referir-se a acontecimento verificado no estado do Paraná, quando do 

desenvolvimento da Pesquisa, a título de confirmação do poder exercido diretamente pelas 

empresas sobre as instituições públicas. As informações acerca dos fatos aqui apresentadas 

foram colhidas de documentos fornecidos à pesquisa pelos próprios envolvidos no processo, 

além de artigos114 apresentados em eventos científicos que, ainda que sem a intenção de 

análise do objeto em tela, não poderiam omitir os acontecimentos. 

                                                 
114 Moura, E. M. et al. Agroecologia na Perspectiva da Educação Profissional do Campo: a experiência do 

curso Técnico em Agroecologia do IFPR em Ortigueira – PR. Artigo apresentado no Seminário Nacional 
de Educação em Agroecologia. Recife, PE, 3,4 e 5 de julho de 2013. 
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Interessa o ocorrido ao presente trabalho, por inserir-se no contexto do objeto do 

mesmo, notadamente, as condições para a construção de um projeto de educação profissional 

dos trabalhadores (neste caso, dos camponeses), por dentro do sistema público, e, por tratar-se 

de caso ocorrido no estado do Paraná, território eleito para a pesquisa no âmbito da disputa 

direta do capital dentro das instituições públicas, com efeitos perversos sobre o processo 

como um todo. 

Refere-se diretamente ao Instituto Federal do Paraná (IFPR), instituição que executou 

diversos Projetos do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (Pronera), na 

formação de jovens camponeses(as) em Agroecologia. 

As informações que aqui constam foram retiradas de documentos e depoimentos 

obtidos de fonte envolvida no conflito, mas que será mantida em sigilo por sua própria 

solicitação. Os documentos e depoimentos se encontram nos arquivos da Pesquisa.   

A implantação dos Cursos Técnicos em Agroecologia, em todos os Campi do Instituto 

Federal do Paraná, foi uma ação estratégica do então reitor, Prof. Alípio Leal, com o objetivo 

de fortalecimento da agricultura familiar. Desta forma, no ano de 2010, houve processo 

seletivo para o Curso Técnico em Agroecologia, nos campus de Irati e Campo Largo e no 

então Campus Avançado de Ivaiporã, vinculado ao Campus de Telêmaco Borba.  

A oferta alcançou seu ápice no ano seguinte, em 2011, com a oferta do cursos nos 

Campus de Irati, Campo Largo, Ivaiporã, Paranaguá, Assis Chateubriand, e na Unidade 

Descentralizada de Ortigueira, vinculada ao Campus de Telêmaco Borba.  

Com reduzida área destinada à agricultura familiar no município de Telêmaco Borba, 

a primeira turma do curso Técnico em Agroecologia foi articulada junto à comunidade do 

município de Ortigueira. A turma em Ortigueira foi ofertada nas modalidades concomitante e 

subsequente, com o currículo estruturado com base na pedagogia da alternância. 

Concomitante à oferta da primeira turma, foi articulada, junto à Prefeitura Municipal e aos 

Movimentos Sociais do Campo, a construção da Escola do Campo no Assentamento Estrela, 

onde a instituição era provida de uma unidade didática e alojamentos, necessários para o 

desenvolvimento da alternância.  

A Escola envolveria os estudantes  do próprio Assentamento Estrela (19 famílias), 

onde estava situada a Escola, Assentamento Guanabara (35 famílias) e Assentamento 

Libertação Camponesa (300 famílias), além dos estudantes do entorno. 

Em março de 2011, depois de um intenso trabalho de mobilização realizado pelos 

docentes inseridos na proposta e dos apoiadores locais,  deu-se início à implantação do Curso  

e no mês de agosto do mesmo ano veio a confirmação do Magnífico Reitor sobre a abertura 
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da Unidade Descentralizada Ortigueira, durante a realização do 1° Seminário de Educação do 

Campo da região. 

 No dia 16 de abril de 2012, o Pró-Reitor de Ensino, a pedido do Reitor, solicitou a 

elaboração do Plano de Trabalho para funcionamento do Curso Técnico em Agroecologia na 

referida Unidade.  

A oficialização dessa proposta impulsionou os esforços dos docentes que atuavam no 

curso e dos apoiadores, iniciando uma série de tratativas que viabilizariam a 

operacionalização das obras com recursos da Prefeitura, em área cedida pelo Assentamento 

Estrela, que realizou a cessão de 3 casas de alvenaria para serem transformadas em 

alojamentos de estudantes e professores, de uma sala de aula com 70 m2 e uma cozinha 

equipada para preparo das refeições dos estudantes, conforme fotos anexas. A Prefeitura, por 

meio de Lei Municipal aprovada pela Câmara Municipal, investiu R$ 70.000,00 (setenta mil 

reais). 

Além disso, a direção da cooperativa do Assentamento Estrela cedeu 10 hectares de 

área ao IFPR, posteriormente formalizada pelo INCRA, para realização de atividades práticas, 

bem como disponibilizou áreas de produção de hortaliças, mel, gado leiteiro, grãos e 

agrofloresta.  

Importa ressaltar que 90% dos alunos eram provenientes de comunidades rurais de 

dois municípios (Imbaú e Ortigueira), em situação inédita no ensino profissionalizante, 

demonstrando que a proposta político-pedagógica fundamentada no regime de alternância e 

na concepção de Educação do Campo viabilizou o acesso e permanência em números numa 

experiência de ensino-aprendizagem nunca alcançada pelo IFPR. Da mesma forma, o sucesso 

do curso pode ser medido pelo número de formandos (20 alunos) que, aliás, foi a turma com 

maior número de formandos entre as Turmas diplomadas em 2013, naquele Campus. 

Após a conclusão da primeira turma, a oferta do curso no município de Ortigueira foi 

cancelada. A alegação da nova reitoria, que havia assumido o IFPR, foi de que o curso estava 

ilegal perante o MEC. 

De acordo com fontes do IFPR, o fechamento da Escola se deu em razão do pedido de 

transferência dos professores. Outra fonte, também mantida em sigilo, a pedido, a 

transferência dos professores se deu em razão do encerramento das atividades da Unidade 

Ortigueira e da suspensão dos cursos vinculados ao eixo de recursos naturais, bem como pelo 

constrangimento a que foram submetidos após a decisão autoritária, que se quer se preocupou 

em informar aos parceiros envolvidos as razões do fechamento da unidade.      
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Nesse período, houve uma convocação da direção da Klabin, fábrica de celulose 

instalada no Município de Telêmaco Borba, sede do Campus IFPR ao Prefeito, Secretaria 

Municipal de Agricultura e Secretaria de Estado da Educação.  

A Klabin de Telêmaco Borba é uma das maiores fábricas de celulose do mundo115, 

ocupando uma área equivalente a 200 campos de futebol, com plantio florestal ocupando uma 

área de 243 mil hectares e com um orçamento maior que o orçamento da Prefeitura de 

Curitiba. 

Uma das razões para tal reação teria sido um Projeto de Extensão desenvolvido pela 

Escola, a pedido do MST e do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município, para analisar 

os impactos sociais e ambientais sobre a biodiversidade do plantio de eucaliptos na Região. A 

Escola desenvolveu a Pesquisa denominada “Mapeamento Social dos Impactos Causados 

pelos Monocultivos de Eucalipto” com os estudantes, por dois anos, período no qual foi 

criada a Comissão Regional dos Atingidos pelo Deserto Verde. 

Executada a “assepsia” daquela instituição na Região, as ações desenvolvidas pelo 

IFPR, Campus Telêmaco Borba, sofreram importante retrocesso, do ponto de vista dos 

trabalhadores. 

Atualmente, a Klabin atua diretamente no Campus do IFPR, por meio de eventos, 

como a Semana Florestal, com participação do SENAI, Agência da Madeira, entre outras 

instituições. Nessas ocasiões, segundo a Programação116 da I Semana Florestal, em 06 e 07 de 

novembro de 2014, renomados palestrantes de diversas áreas da ciência florestal proferem 

palestras sobre as atualidades do assunto. O objetivo é desenvolver o conhecimento do estado 

da arte florestal, principalmente junto aos produtores florestais, profissionais e estudantes da 

região. Com palestrantes da Klabin, da Tree Florestal117, uma empresa que, segundo 

informações de seu site, ocupa uma área de 17,3 mil hectares em plantio de pinus e 

eucaliptos. 

Além dos eventos, a Klabin financia “projetos sociais” no Campus, como um projeto 

de fabricação de instrumentos musicais118, ainda com financiamento do BNDES, com o 

                                                 
115 http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/klabin-constroi-no-parana-uma-das-maiores-fabricas-de-

celulose-do-mundo-00sbhqz37qeicmkkvv3dq73ty. Acesso em 05 abril 2016. 
 
116 Disponível em http://www.agenciadamadeira.com.br/evento.php?id=1 
 
117 http://www.treeflorestal.com.br. Acesso em 05 abril 2016. 
 
118 http://reitoria.ifpr.edu.br/laboratorio-de-instrumentos-musicais-do-campus-telemaco-borba-recebe-a-visita-

de-representantes-da-klabin-e-do-bndes. Acesso em 05 abril 2016. 
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objetivo evidente e ideológico de ganhar as consciências para os benefícios do plantio de 

eucalipto como fator de empregabilidade para os jovens do município.  

Sucedâneo a esse fato, e mesmo após o afastamento do Reitor119 que operou essa 

inflexão no âmbito do IFPR Telêmaco Borba, inúmeras foram as tentativas do INCRA do 

Paraná em restabelecer parcerias com Pronera para novos Cursos Técnicos, sem sucesso.  

Mészáros alerta que as ilusões que se tem em relação aos processos democráticos 

construídos dentro das instituições precisam ser avaliadas, porque estão presas à armadilha 

das “limitações estruturais do modo político vigente, enquanto o desafio histórico inevitável é 

a transformação radical de todos os níveis do metabolismo social” (MÉSZÁROS, 2015b, 

p.62). 

Desta forma é que se compreende o Pronera como política pública, no contexto 

estudado. Contribui significativamente para provocar mudanças, mas, não realiza mudanças 

por si mesmo se não estiver em correspondência com novos parâmetros de produção e 

reprodução social que enfrente a centrifugalidade da ordem do capital. 

Trata-se de compreendê-la inserida como mediação no princípio orientador da ordem 

da igualdade substantiva, reorganizando a sociedade, “transferindo o poder da tomada de 

decisões aos produtores livremente associados […]. Isso é condição absoluta, totalmente 

incompatível com a natureza inerente do capital” (MÉSZÁROS, 2015b, p.63). 

  

                                                 
119 Operação Sinapse. O professor Irineu Colombo foi ainda afastado em outra ocasião, entre agosto de 2013 e 

janeiro de 2014, em decorrência da Operação Sinapse, deflagrada pela Polícia Federal (PF), que indicou fraude 
em licitações do IFPR, entre 2009 e 2011. A operação foi articulada para combater uma quadrilha suspeita de 
desvio de verbas na educação técnica no IFPR e prendeu 18 pessoas, sendo três servidoras do instituto. O 
grupo foi apontado como suspeito de desviar R$ 6,6 milhões do setor de ensino a distância do IFPR. A quantia 
era proveniente de repasses do Ministério da Educação. Disponível em: 
http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2015/03/justica-federal-volta-suspender-mandato-do-reitor-do-ifpr.html. 
Acesso em 05 abril 2016. 
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CONCLUSÕES 

 

 

Se corre el peligro que los árboles impidan ver el bosque 

Che 

 

 

No correr da conclusão da presente Tese, como compromisso em dar consequência aos 

estudos e com o próprio tempo (no sentido do tempo cronológico e no sentido do tempo 

histórico), ocorreu buscar a Ernesto Che Guevara e esta observação, ao mesmo tempo curta e 

profunda, retirada de um pequeno livro-manifesto, El socialismo y el hombre em Cuba, que 

convoca seus leitores a não ficarem passivos ante as adversidades e frente aos desafios - 

sempre grandes e significativos -, mas atuar. 

O tempo histórico que se vivia ao concluir a Tese havia se acelerado, e foi preciso, 

então, analisar o objeto da mesma na perspectiva dos fenômenos que o tempo apresentava, o 

que se constitui uma tarefa imperativa para quem pesquisa, estuda e atua na fronteira entre a 

luta de classes e a institucionalidade, desde e em conjunção com os trabalhadores. Daí, a 

necessidade de “ver as árvores na perspectiva do bosque”. 

Ao longo do processo dos estudos e da pesquisa, buscou-se uma análise das políticas 

de formação profissional dos camponeses no período entre 2003 a 2014, primeiro e segundo 

mandatos do Governo Lula e primeiro mandato do Governo Dilma, no Brasil.   

O processo de elaboração esteve todo o tempo orientado pela tríade Campo – 

Educação – Políticas Públicas, o bosque, nas palavras de Che, buscando o exercício da crítica 

sustentada no rigor dos elementos e das informações da Pesquisa, mas, também do 

movimento concreto do real, que fazem os movimentos sociais do campo e, especialmente, o 

MST, no seu movimento de disputar sua concepção de educação e de projeto político, 

buscando os meios e os instrumentos para realizá-los, na perspectiva de afirmação e luta pela 

ampliação do espaço público.  

Por este caminho, seguiu-se. O esforço pela compreensão do que esteve em disputa, 

em matéria de projeto educacional dos trabalhadores, no território criado, à força, pelos 

trabalhadores camponeses e no território historicamente demarcado do capital. “Pois o 

intelectual não cria o mundo no qual vive. Ele já faz muito quando consegue ajudar a 

compreendê-lo e explicá-lo” (FERNANDES, 1976, p. 231). 
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Pela análise da Questão Agrária, no período, que se refere à categoria Campo, conclui-

se que, nos anos Lula II, especialmente, o País viveu um período de estabilidade política 

construída sobre um amplo consenso político e social, viabilizado por um pacto de 

conciliação de classes, em que, de alguma maneira, todos se beneficiaram de seus frutos. 

Evidentemente que numa sociedade desigual, como é o caso do Brasil, onde as forças do 

capital se arranjam e se rearranjam permanentemente para não somente assegurar como 

ampliar seus lucros, os setores do capital ganharam infinitamente.  

O papel do Estado ao adotar o setor do Agronegócio como âncora da economia, graças 

àquelas condicionantes explicitadas e analisadas no Capítulo I, quais sejam, crédito abundante 

e barato, investimento forte nas instituições de pesquisa pública a ele associados, um conjunto 

de obras de infraestrutura, entre outros, foi determinante para a estruturação econômica desse 

setor. Entretanto, a estruturação econômica de setores do capital, pelo Estado, não se 

restringirá à dimensão econômica, mas o fortalece na sua condição política de organização da 

classe para disputar o Estado e seus instrumentos e organizar as forças dentro do Estado para 

impor a derrota política à classe antagônica. 

Não faltaram iniciativas deste setor por buscar, por todos os meios, impor derrota 

política aos camponeses e às suas organizações, desde os primeiros anos do Governo Lula. 

Fizeram-no por meio de Comissões Parlamentares de Inquérito e por múltiplas iniciativas de 

tornar inviável o financiamento público às iniciativas historicamente defendidas pelos 

camponeses, como a Reforma Agrária.  

Derrota às organizações camponesas não houve, mas uma rigorosa limitação lhes foi 

imposta, por um lado, pela ofensiva de parte do Estado - do Judiciário e dos órgãos de 

controle em reprimir e criminalizar - e, por outro, pela negligência, pelo maneteamento da 

capacidade executiva aliada a uma visão burocrático-formalista, especialmente do Governo 

Dilma I, isolado e indiferente às organizações populares do campo e à sua capacidade 

organizativa de elaboração política e de ativar os meios de produção e as capacidades 

laborais, se nas condições asseguradas para tal.  

Limitações na atuação dos movimentos sociais do campo impostas, portanto, pela 

natureza da “governabilidade” instituídas nos doze anos de governos do PT, analisados, 

erigidos sobre uma aliança por cima, com os setores mais vorazes da burguesia nacional 

associada ao capital transnacional: o agronegócio e o sistema financeiro; por baixo, com os 

setores mais empobrecidos da classe trabalhadora, desorganizados e (talvez por essa razão) 

historicamente abandonados pelas políticas. 
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Diversas ações do Governo, no período analisado, corroboram tais conclusões: o 

aprofundamento da financeirização de todas as políticas, desde o crédito agrícola e pecuário, 

política de seguro e securitização das dívidas do Agronegócio, por um lado; por outro, a 

“bancarização” do sistema Bolsa Família, Minha Casa, Minha Vida, financiamento estudantil 

para que os trabalhadores pudessem estudar nas universidades, entre outros. Inclusive pela 

retirada do INCRA do financiamento direto dos Créditos da Reforma Agrária e transformados 

todos em financiamento bancário. 

No meio, uma pequena burguesia do campo e da cidade, usufruindo dos tempos de 

abundância. 

 Inquestionável, porém, que esse ciclo de expansão da economia, pelos investimentos 

do Estado em obras de infraestrutura, combinado com programas sociais de alcance 

reconhecido, mobilizou a força de trabalho disponível no país, com acesso ao emprego e 

melhoria nas condições de renda e consumo e, portanto, mais poder de negociação dos 

trabalhadores em relação à ampliação dos direitos sociais e regulação das relações de 

trabalho. 

De outra parte, mobilizou igualmente os setores organizados da burguesia pela 

ampliação dos seus lucros. Sob a égide do sistema do capital e em função da manutenção dos 

princípios de sustentação da aliança de classes no Governo, esses setores com maior poder de 

barganha política e ocupando espaços estratégicos dentro do Estado não tardaram a tirar 

proveito para estruturar seus próprios mecanismos de controle das políticas. 

Organizados nas suas entidades de classe, o Sistema S, lograram seguir 

hegemonizando o Governo Dilma a implementar um amplo e ousado programa de 

capacitação de mão de obra, o Pronatec. 

O Governo havia estruturado, como bem demonstrado no âmbito do Capítulo II, uma 

rede pública de Escolas Técnicas pelo País, a rede dos Institutos Federais, mas os setores 

organizados do capital, utilizando-se de estratégias de guerrilha, espalhando por todos os 

meios de comunicação a eles vinculados, que a mão de obra disponível era desqualificada e 

incapaz de dar respostas imediatas às necessidades do “mercado de trabalho”, que 

persuadiram o Governo a  articular a estratégia construída em torno dos Institutos Federais 

com um Programa emergencial de formação de mão de obra. 

Com a participação das entidades do Sistema S, transferiu-se, em três anos, somente 

ao Senai, 6 bilhões de reais, recursos públicos equivalentes ao que transfere em um ano a 

todas as 516 unidades da rede federal de educação profissional e tecnológica, e o que 
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financiaria, por 30 anos, o Pronera, considerando a média de seu orçamento anual.  

Aprofundando, assim, a dualidade do sistema educacional. 

Transferência de recursos sem nenhum controle sobre execução física (trabalhadores 

formados) e sem nenhum mecanismo sobre execução orçamentária (prestação de contas), sem 

que houvesse nenhum instrumento de convênio ou congênere, conforme comprovado pela 

auditoria realizada pelo Ministério da Educação, referida no Capítulo II. Repasses fundo a 

fundo, como se o Sistema S fosse da mesma natureza de uma instituição pública de ensino, 

como as universidades federais ou os próprios institutos federais. 

Pode-se concluir que o PIPMO, da década de 1970, utilizando um nascente Sistema S 

para sua execução, ofereceu as condições objetivas necessárias para a estruturação desse 

Sistema, com alcance nacional, pela sua institucionalização no arcabouço jurídico do Estado e 

financiamento por orçamento compulsório. Porque o Estado tal como compreendido no 

presente trabalho, não se furta a agir, como afirma Mészáros (2015 a), na legalidade que não 

se separa da ilegalidade, quando do interesse do capital. 

No mesmo passo, e analisando em perspectiva histórica, pode-se concluir que a 

implantação das Escolas Agrotécnicas Federais, na década de 1970, exerceu um papel 

imprescindível para a introdução e universalização da Revolução Verde, a “chocadeira” do 

Agronegócio.  

Assim como se pode concluir que o Pronatec, no contexto atual, cumpriu igualmente 

com o papel de ampliação da estruturação do Sistema S para as necessidades do capital, na 

atualidade, em relação à formação dos trabalhadores, mas, também, como instrumento 

privado para disputar, em condições ideais, a educação pública, quando se estabelecessem 

melhores condições político-institucionais para tal intento. Comprova-se tal conclusão pela 

ampliação das unidades de ensino superior do referido Sistema, como a Faculdade Senai, 

Faculdade Senac, entre outras, além da mais nova instituição criada pelo setor agrário do 

Sistema, a Escola Superior do Agronegócio Internacional120. 

Neste particular, depreende-se que há uma estratégia formativa do Agronegócio. Há 

um projeto educativo evidente, em torno do qual a lógica e o modelo Pronatec se ajustou. Na 

perspectiva da afirmação de Alves et al. (2014), de que o grande desafio da atualidade é a 

incorporação de conhecimento aos agricultores e tecnologia ao campo, uma vez que o 

problema, de acordo com os autores, não é centralmente a terra. Evidentemente que nesta 

afirmação  está contida uma razoável porção de cinismo ideológico, para turvar o debate em 

                                                 
120 http://www. agronegociointernacionaldf.com.br/ . Acesso em 25 abril 2016. 
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torno da Questão Agrária e deslocar o problema do suposto “atraso” à falta de esclarecimento, 

estudo e conhecimento da parte dos camponeses. A dizer, colocar sobre os ombros dos 

próprios camponeses o fardo das mazelas criadas pela ordem do sistema do capital, no campo. 

Na perspectiva de Oliveira (2013) e a metáfora do ornitorrinco, importa ao capital a 

disputa da rede federal e sua excelência na formação científica dos quadros de direção do 

setor desde o campo até as instituições públicas e importa estruturar uma escola de nível 

superior em âmbito internacional, pela própria natureza da organização do capital no campo, 

denominada Agronegócio. 

Mas importa também o modelo Pronatec, uma vez que não se universalizou a 

educação básica no campo e não há nenhum compromisso com sua universalização, porque se 

trata de um projeto necessário à reprodução da ordem sociometabólica do capital. O que cabe 

( e necessita) o projeto dominante,  é um “quantum” de informações e treinamento para o 

desenvolvimento das habilidades necessárias à execução de serviços ainda necessários em 

cada ramo do setor, por quanto tempo se fizerem necessários. Por esta razão, não pode haver 

elevação dos níveis de ensino, pois a pressão salarial evidentemente aumentaria, além do 

conhecimento maior acerca de direitos sociais, entre outros. 

Ademais de tudo isso, com a oferta generosa de recursos públicos para fortalecer o 

Sistema S, evidentemente que o Senar não se furtaria a aceitar tão lucrativo negócio. 

Diferentemente do contexto de implantação do PIPMO, final da década de 1960 e 

início da década de 1970, uma ditadura civil-militar que destruiu toda e qualquer forma de 

contestação, algumas condições objetivas e favoráveis à confrontação de modelos, tanto no 

que se refere ao Campo quanto à Educação, estavam estabelecidas neste ciclo analisado neste 

trabalho. Neste, um ambiente político-institucional aberto, onde a presença organizada dos 

movimentos populares estava, de certa maneira, consentida. Ainda que excluída dos centros 

de decisão, encontrava algum espaço aberto em alguns ambientes institucionais “autorizados” 

a estabelecer certo grau de negociação, ainda que sob certas condições. 

A existência de um movimento de camponeses como o MST, organizado 

nacionalmente e com 30 anos de experiência de luta, não somente pela terra e por Reforma 

Agrária stricto sensu, mas, na sua capacidade de compreender a complexidade política com 

que estava a enfrentar-se, lutando e construindo, ao mesmo tempo, um projeto popular de 

Reforma Agrária na estratégia da soberania alimentar e apoiada por uma nova matriz 

tecnológica, não é irrelevante. 

Determinados a disputar essa concepção em todas as frentes – luta de massas 

combinada com lutas por institucionalização de políticas públicas capazes de dar efetividade à 
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estratégia, e articulados com outros movimentos camponeses, - conquistaram alguns 

instrumentos que dialogam com os princípios de ampliação de direitos sociais e estruturação 

de uma base produtiva, em sua base social. 

O Pronera, o PAA e a PNAE são políticas públicas de caráter estruturante para a 

estratégia de superação da subalternidade dos camponeses ao capital.  

O Pronera, pela sua natureza e pela sua forma de operacionalização, incorporando um 

tripé movimento social – instituição de ensino – instituição financiadora (no caso, o INCRA) 

no centro das decisões, desde a sua elaboração até a participação na execução dos projetos, 

organiza, nas instituições públicas executoras, um movimento que mina a ordem estabelecida.  

Atua na desnaturalização das clássicas formas de acesso aos níveis mais elevados 

de escolaridade, especialmente o ensino superior; na desconstrução da meritocracia, 

edificada sobre padrões elitistas de conhecimento e na geração de dignidade, resgatando 

elementos do humanismo perdido em meio à lógica tecnocrática dominante nas instituições de 

ensino. 

Para além das desconstruções, o mais importante é o que o Pronera enseja, nos termos 

de Florestan Fernandes, a formação dos intelectuais orgânicos da classe trabalhadora como 

classe para si, na dimensão do conhecimento, que é “normalmente” estranho aos camponeses. 

A transformação dos processos educativos pelos princípios formativos do trabalho, na 

perspectiva de Marx, em projetos dirigidos por um intelectual coletivo, o Movimento, é 

determinante para o reconhecimento dos camponeses como produtores do conhecimento 

necessário para alavancar seu projeto. 

O PAA e o PNAE se inserem na perspectiva estruturante da organização produtiva dos 

assentamentos e das comunidades camponesas, porque, ao garantir a compra e o preço da 

produção, afiança a capacidade de produção das unidades de produção camponesa, gerando 

uma espiral virtuosa da importância objetiva dos camponeses para a segurança alimentar da 

sociedade. Ao par deste valor social fundamental, porque material, carrega um potencial em 

relação a um requisito fundamental para o projeto estratégico dos camponeses, que é a 

organização coletiva, a cooperação. 

O projeto de desenvolvimento naquela grande área reformada da região de 

Cantuquiriguaçu, no Paraná, analisado no presente trabalho, é um laboratório de estruturação 

das condições objetivas, materiais, para um projeto de desenvolvimento de sociedade, sobre 

novas bases.  

Mobilizando os conhecimentos necessários para novas relações de trabalho, produção, 

consumo e relação com a natureza, não subordinados à lógica do capital, formaram um 
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razoável quadro técnico camponês.  Ainda que num processo atravessado por contradições, 

detém o domínio técnico e político do campo da organização da produção na sua totalidade, 

gestão dos processos de trabalho e administração, o que se constituem, na presente Tese, 

alguns dos requisitos básicos para, ao mesmo tempo, escapar das armadilhas do capital que 

tudo coloca na sua ordem sociometabólica e dar consequência às determinações múltiplas 

envolvidas no projeto de Reforma Agrária Popular. 

No dizer de Edgar Kolling (2016), “nós criamos uma sapata boa, nós temos uma 

sapata de infraestrutura, nós temos uma sapata de corpo docente, talvez tivesse de formar 

mais, mas tem laboratórios, e estão espraiados pelo Brasil, que não estavam antes”. 

A metáfora da sapata convém para as conclusões acerca das políticas públicas. Em 

que pesem todas as adversidades a que foi submetido o Pronera (inclua-se o Pronatec como 

uma destas adversidades), conforme tratado no âmbito do Capítulo III, comporta concluir que 

está instituído, igualmente, dentro do Estado, uma política que reconhece e legitima os 

processos sociais e organizativos dos camponeses, ao exercer um papel mobilizador de 

processos educativos de novo tipo e ao poder de convocação sobre as instituições públicas a 

atuarem não para e nem por, mas com os camponeses. 

Na medida em que, como afirma Edgar Kolling, “nós tínhamos um experimento 

prático de gente que se formou na alternância, nos tempos educativos, da mística, da 

coletividade, e aí como isso está espalhado pelo país, tu podes dar escala com a política 

pública”. 

De forma , pode-se afirmar, os camponeses e suas organizações compreenderam seu 

papel histórico como classe, pressionando o Estado, organizando e estruturando as condições 

para disputar o projeto societário, acumulando o que sejam os elementos para disputar um 

Projeto de Formação Profissional do Campo, na inçada seara das políticas públicas. 

Tal fenômeno tem instigado os movimentos sociais e os intelectuais comprometidos 

com suas causas a investigar e projetar uma estratégia antagônica à dualidade instituída no 

sistema.  

Por todo estudo, pesquisa e vivência realizada há cerca de uma década, e tornada 

ponto de síntese durante o doutoramento, conclui-se que há um acúmulo de parte dos 

camponeses organizados no MST que ocuparam os latifúndios de uma grande empresa na 

região do Cantuquiriguaçu – Paraná, e aí vivem e trabalham, sintetizada em uma realidade 

que já se transforma, de maneira que se deve considerá-la em perspectiva, como unidade da 

totalidade de um projeto formativo dos camponeses, nas suas potencialidades e nos seus 

limites. 
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Organizar as condições para desconstrução da hegemonia e construção das condições 

para uma nova hegemonia, pelos trabalhadores, no campo da educação, não se faz no campo 

restrito da educação, evidentemente. No escopo do presente trabalho, faz-se na relação entre 

Educação e um Projeto Popular de Reforma Agrária. 

A presente Pesquisa teve como centro e objeto, um projeto claro de formação 

profissional no Território, vinculada a uma estratégia, tal como referido, mas a estratégia (por 

ser estratégia) articula um conjunto de instituições do Território, no escopo de um projeto 

educativo desde o pólo do trabalho.  

É imprescindível registrar a importância de um conjunto de escolas de educação 

básica conquistadas pela luta pela terra, construídas dentro dos assentamentos, com oferta de 

todos os níveis, inclusive com Magistério, como é o caso da escola Iraci Salete Strozak. Parte 

do corpo docente destas escolas formado nos cursos apoiados pelo Pronera.  

A segunda fase da II PNERA121, que analisou as repercussões dos cursos do Pronera 

na Região, coletou  robusto material que comprova tratar-se de uma estratégia comprometida 

com as questões fundamentais da vida dos camponeses e camponesas, no Território.  

Um sistema educacional que não assegura o direito à educação básica em todos os 

níveis, no campo, reproduz uma massa de jovens camponeses sempre disponíveis ao capital e 

uma cultura, historicamente vigente, de que conhecimento não é para eles. Para eles, um 

quantum de conhecimento técnico restrito à necessidade imediata, é o suficiente para a 

reprodução como força de trabalho. 

O caminho percorrido até aqui, na direção da ruptura, deu a régua e o compasso.  Na 

dialética do velho e do novo que se confrontam na perspectiva da formação vinculada aos 

processos produtivos do campo, tendo a ciência, o trabalho e a cultura como bases e numa 

perspectiva coletiva, contrária à lógica competitiva-mercadológica. 

O Pronera, como política conquistada pelos camponeses organizados e em luta, e 

instituída no ordenamento jurídico do Estado, está atravessado por essa dialética do velho e 

do novo, porque se constitui na permanente contradição que lhe é própria, qual seja, dos 

processos formativos que se organizam por dentro dos processos de luta por transformações 

materiais, que se sobrepõem e se distinguem da luta no campo das ideias.  

[...] não seremos expulsos do tempo que nos coube viver. (Pedro Tierra) 
Em 2012, ao iniciar os estudos do Doutorado, vivia-se no País o “pacto exitoso em 

tempos de abundância”, como denomina Guilherme Delgado, o período histórico analisado na 

Tese. 

                                                 
121 O Relatório da segunda fase encontra-se em fase de publicação. 
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Em meados do mês de maio de 2016, ao concluir a Tese, vivia-se um tempo de outra 

natureza. 

Dilma Rousseff havia sido reeleita Presidenta em 2014, graças a um amplo apoio 

popular, mas numa decisão apertada, sob forte pressão da oposição ligada ao sistema do 

capital e suas frações, com amplo apoio da pequena burguesia, aquela que muito usufruiu dos 

tempos da abundância. 

Uma crise econômica agravada por uma crise política, iniciada ainda nos primeiros 

meses de 2015, provocada pelos partidos de oposição ao Governo, frustrados pela derrota 

eleitoral, fomentada por uma série de investigações levadas a cabo pela Polícia Federal, em 

conjunto com parte do Poder Judiciário sobre altos escalões do Governo, parlamentares e 

setores do empresariado, estimulada por setores dominantes da mídia, com destaque para a 

Rede Globo, mobilizou segmentos da classe média em diversas manifestações contrárias ao 

Governo, que iniciaram ainda no mês de março de 2015. 

A crise perpassou todo o ano de 2015, centrada na busca, pelas forças da oposição, de 

fatos que tivessem o condão de instaurar um processo de deposição do Governo Dilma. Essa 

crise praticamente paralisou o Governo e impediu que, já numa condição de desgaste, pudesse 

reagir de maneira a corrigir as escolhas erráticas adotadas logo após sua reeleição em 2015, 

centradas no ajuste fiscal, recessivo, paralisante do estado e da economia, para enfrentar os 

efeitos da crise – desemprego, carestia, entre outros, e de maneira a recompor sua base social, 

parte em estado de letargia em razão da crise e parte em estado de perplexidade em razão das 

medidas recessivas dia após dia, anunciadas. 

Com sua base política no parlamento erudida, isolada das forças políticas de esquerda 

pelos caminhos adotados na política e na economia, por um lado, e isolada pelas forças da 

burguesia e sua representação, dominantes no Congresso Nacional, viram no momento 

político a real possibilidade de desapear um Governo que, contraditoriamente, havia 

assegurado um conjunto relevante de avanços em matéria de direitos civis, sociais e 

trabalhistas. 

Aprova-se, pelo Congresso Nacional, a abertura de um processo de impeachment. Um 

Congresso Nacional cuja maioria encontrava-se envolvida diretamente com escândalos de 

corrupção nas diferentes esferas de investigação, e cujo representante maior, o Presidente da 

Câmara era já admitido como réu em ações no âmbito do STF, tendo, inclusive seu mandato 

suspenso, menos de um mês depois. 
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Um processo montado sobre uma farsa, sem comprovação legal de envolvimento da 

Presidente em qualquer das investigações, como suficientemente alegado por juristas 

brasileiros e estrangeiros, chegava ao Senado Federal para o seu julgamento final.  

Não sem que tivesse reacendido a reação popular. Inúmeras mobilizações de todas as 

cores, formas e iniciativas, levaram às ruas milhões de pessoas em defesa da democracia e da 

vontade popular que elegeu o Governo. Denunciando o que se caracterizava como um golpe 

de Estado jurídico-midiático-parlamentar para impor um novo governo de corte neoliberal, 

com anúncios antecipados de medidas para eliminação da ação do Estado em setores 

estratégicos do capital, as frentes de mobilização se multiplicavam dia após dia. 

E viu-se renascer uma força política abafada há anos, talvez por ter-se transferido parte 

dela para que o Governo a exercesse, talvez por ter-se esvaído nas contradições diuturnas que 

esse Governo apresentava.  

Incontáveis análises e balanços se produziram ao longo desse tempo acelerado de dois 

meses, e muitas ainda se produzirão, no presente e no futuro, e não se constitui objeto 

específico do presente trabalho. 

O que importa, sim, como assevera Mészáros (2015), é a ênfase num ponto: a 

capacidade de restauração do capital que, pela sua natureza de dominação de todas as pontas 

do sistema, é incapaz de reconhecer limites. E porque “o crescimento e a expansão são 

necessidades internas do sistema capitalista de produzir; e quando os limites são atingidos, 

não há outra saída a não ser o rearranjo violento da relação de forças existente” 

(MÉSZÁROS, 2006, p. 281). 

Tais foram os equívocos de que se poderia seguir “alimentando” o capital com a ilusão 

de neutralizar suas ações é que, mesmo após a FIESP, a ponta mais avançada e organizada do 

capital, ter-se manifestado favorável ao impedimento da Presidenta, o Governo realizou uma 

solenidade no Palácio do Planalto, no dia 09 de março de 2016, para anunciar o “Pronatec 

ponto dois”.   

O anúncio se referia a investimentos da ordem de 14 bilhões de reais para ampliar o 

Programa em dois milhões de vagas e (pasmem) para a construção e equipamentos de 25 

centros de inovação, a serem dirigidos pelo Sistema S. 

Em seu discurso, na ocasião, a Presidenta chama a atenção para um representante 

presente ao ato, daqueles que foram, segundo ela, os grandes parceiros do Governo, nesta 

política, o Presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), institituição a que está 

vinculado o Senai, um dos maiores beneficiados pelo Pronatec, e assim a estes se refere: 

“Escolhemos o que havia de melhor no Brasil e na América Latina”. 
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O balanço necessário, complexo e duradouro, a ser realizado do meio da luta social 

deste período impõe que se sustente em ombros de gigantes. Florestan Fernandes, em sua obra 

A sociologia no Brasil (1976), escreve um capítulo chamado “A geração perdida”, onde 

afirma:  

 

Não foi um erro confiar na democracia ou lutar pela Revolução Nacional. O erro foi 
outro – o de supor que se poderiam atingir esses fins percorrendo a estrada real dos 
privilégios, na companhia dos privilegiados. Não há reforma que concilie uma 
minoria prepotente a uma maioria desvalida (FERNANDES, 1976, p. 245). 

 

O Brasil desperdiçou a chance histórica de, neste período de uma década e meia, 

transformar a educação, e, notadamente, a educação da juventude, em mediação fundamental 

para alicerçar um Projeto de Nação, com os homens, mulheres, jovens e crianças tirados da 

condição de indigência e pobreza pelos programas sociais.  

Teve nas mãos as condições objetivas de fazê-lo pela via pública - infraestrutura 

escolar dos IF´s, docentes, intelectuais dispostos a contribuir. Teve, igualmente, as condições 

subjetivas – fortes movimentos de educação popular, Educação do Campo, movimentos 

sociais com acúmulo político-pedagógico, entre outras. E teve a “sapata”, a que se referia 

Kolling, com uma tecnologia social do fazer educação de camponeses, que reunia uma força 

significativa das melhores instituições públicas de ensino no País.  

O que foi acumulado, entretanto, não está perdido. Para concluir, recorra-se 

novamente a Florestan Fernandes: 

 

Devo ir ao fundo do poço e sair dele, não com a amargura da frustração e do 
derrotismo, mas com uma explicação que repõe as coisas em seus devidos lugares. 
[...] Uma geração perdida não é uma geração derrotada e muito menos, inútil. E sua 
importância cresce se alguém, dentro dele, avançar até onde é necessário para 
espremer o tumor [...]. Existe um processo que nos transcende e que continua – e é 
na direção dele que devemos pensar (FERNANDES, 1976, p. 214-215). 

 

 O ponto final do presente trabalho foi colocado no dia 13 de maio de 2016, um dia 

após a Presidenta Dilma ter sido afastada do mandato de Presidenta da República, para que 

fosse realizado seu julgamento no âmbito do Congresso Nacional. 

 O governo interino que assumiu, como primeiro ato, extinguiu o Ministério do 

Desenvolvimento Agrário, o Ministério da Cultura, o Ministério dos Direitos Humanos, 

Igualdade Racial e de Políticas para as Mulheres. 

 Aproximava-se o inverno dos trabalhadores e das trabalhadoras. Mas não seria eterno. 
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ANEXO - Curso de Especialização Residência Agrária – Produção de Leite Agroecológico – 

UFFS – Estudantes Completa. 

 

 

NOME GRADUAÇÃO/INSTITUIÇÃO MUNICÍPIO ATUAÇÃO 

ALTEMAR MENDES FREITAS 
Tecnólogo em Gestão de 

Cooperativas 
Laranjeiras do Sul/PR 

Assentado/trabalha na 

administração do Laticínio de 

Leite Orgânico  

ANA LAURA CARRILLI Agronomia Mirante do Epitácio/SP  

Equipe técnica do "Projeto 

Macaúba" que atua na 

construção de escolas em 

Agroecologia  

ANTONIO CLAUDIO SCORSATTO  Tecnólogo em Gestão Ambiental  Nova Laranjeiras/PR Filho de Assentado 

ARIANE FERREIRA GONÇALVES  Medicina Veterinária Quedas do Iguaçu/PR 
Veterinária dentro dos 

assentamentos 

ARIEL STEFANIAK Agronomia Rio das Antas/SC   

BENILDO ANTONIO SPONCHIADO Zootecnia  Goioxim/PR  
Zootecnista/Ater – trabalha 

dentro dos assentamentos 

CAIO VINICIUS SCARPARO  Agronomia Parancity/PR Assistência Técnica  

CELIO PEDRO DA SILVA  Agronomia Teixeira Soares/PR Assistência Técnica 

CHRISTIANO BOZA  Agronomia Laranjeiras do sul/PR 
Assistência Técnica 

COPERJUNHO/NESTLE 

CILIANA FEDERICI Pedagogia  Rio Bonito do Iguaçu  
Organização e dinamização do 

Grupo de ATER - CEAGRO 

CINARA BENETTI PINTO Medicina Veterinária  São Gerônimo da Serra Veterinário/ATER 

CRISTIANE DA SILVA DE S. CORREIA Medicina Veterinária Unaí/MG Veterinário/ATER 

DANIELA BERNADETE CALZA  Tecnóloga em Agroecologia  Maringá/PR Assentada 

EDSON DA COSTA RAMOS Agronomia Barra do Bugres/MT   

EDSON JOSE STRAPAÇÃO  Agronomia Guarapuava/PR 
Agrônomo ATER convenio 

CAEAGRO-INCRA 

EDSON RODRIGUES DOS SANTOS  Tecnólogo em Agroecologia Cascavel/PR Ater/ Educador 

EDUARA DAIANE GUIDOTTI  Medicina Veterinária Sapopema/PR Veterinária/ Educadora 

EDUARDO SILVA  Medicina Veterinária Laranjeiras do sul/PR 

Veterinário – Convênio Terra 

Forte/ Projetos comunitários 

em assentamentos 
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EVERSON ADRIANO DE OLIVEIRA  Tecnólogo de Alimentos Guaraniaçu/PR  

Cooperativa de Produção 

Camponesa/ Industrialização de 

suco  

FLÁVIA BORGES DOS SANTOS Medicina Veterinária Candido de Abreu/PR Veterinário – ATER 

FRANCIS VILAS NOVAS L. GUEDES  Medicina Veterinária Belo Horizonte/MG 

Coordenação do Programa do 

leite (projetos com 

universidades/cnpq, IFs, 

emendas parlementares, 

BNDES, Terraforte, INCRA, 

Petrobras) 

FREDY MAGRINI  Agronomia  Curitibanos/SC Agrônomo – ATER 

HENRIQUE PRADO SAMSONAS Engenheiro Florestal Campo do Meio (MG) 

Coordenador do programa 

curso técnico com Instituto 

Feral de Minas Gerais 

 IVAN TESTA  
Tecnólogo em Gestão de 

Cooperativas 
Rio Bonito do Iguaçú/PR Coordenador Geral CEAGRO 

JEAN MARCELO ABRÃO  Agronomia  Água Doce/SC Agrônomo – ATER 

JOELMA QUEIROZ  Tecnólogo em Agroecologia São Gerônimo da Serra /PR Assentada 

JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO  Medicina Veterinária   Nova Laranjeiras /PR 
Veterinário – Resfriamento de 

Leite  

JOSE CLAUDIO FERREIRA  Ciências Agrarias Guararema/SP Educador 

LEONARDO PEREIRA XAVIER  Agronomia Laranjeiras do sul/PR  
Agrônomo – ATER/ 

CEAGRO- INCRA 

LILIAN GARCIA FARIA  Zootecnia  Jardim Alegre/PR Assentada/ ATER 

LUCAS FILLIETAZ BALCÃO  Agronomia Visconde do Rio Branco/MG Agronomo/ATER 

LUIGILDO PRONER JUNIOR  Agronomia Água Doce/SC Agronomo/ATER 

LUIS CARLOS COSTA  Agronomia Laranjeiras do sul/PR  
Responsável pelo Programa de 

Habitação rural 

MANUEL LUCIO CARNEIRO  Ciências Biológicas Rio Azul/PR Professor 

MARCOS ROGÉRIO MONTEIRO Tecnólogo em Gestão Ambiental Quedas dos Iguaçu/PR  Assentado 

MAURICIO FERREIRA SANTOS  Engenharia em Agroecologia Jardim Alegre/PR Assentada/ ATER 

REINALDO ANTONIO DE SOUZA  Ciências Biológicas Quedas dos Iguaçu/PR  Assentada/ ATER  

REJANE WERNER DA SILVA  Agronomia  Fraiburgo/SC Agronomia/ATER 

RICARDO LIMA DE MELO  Médico Veterinário Cantagalo/PR 
Veterinário – Pequenos 

Produtores de Leite 
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RODRIGO PINHEIRO  Tecnólogo em Gestão Ambiental Fraiburgo/SC Professor 

RONE CEZAR DE JESUS BRANDÃO Agronomia UNAI/GO Assistência técnica - ATER 

SHEILA BRANDÃO  
Desenvolvimento Rural e Gestão 

Agroindustrial 
Laranjeiras do Sul/PR 

Articuladora do Núcleo 

Regional de Agroecologia - 

Rede Ecovida/ CEAGRO/MST 

SIDNEI GUIMARÂES DE MELLO 
Tecnologia em Processos 

Gerenciais 
Ortigueira/PR ATER 

SILVIA ANDREA GOMES DIAS Veterinária São João/PR Veterinário – ATER 

THAIS RIBEIRO LIMA  Engenheiro Florestal Quedas do Iguaçu/PR 
ATER/Fundação Terra até o 

ano passado 

THOMÁS LOPES FERREIRA  Engenheiro Florestal Belo Horizonte/MG 

Faz parte do setor de produção, 

cooperação e meio ambiente do 

MST-MG/ Programa do Leite 

TIAGO PIENIZ  Agronomia Cascavel/PR 
Agrônomo/ Assistência técnica 

- ATER 

VALDECIR BORDIGNON História  Ortigueira/PR 

Diretor da 

Cooperativa  Cooperterra 

Vinculo Associado  

VANDER BATISTA ALVES  Tecnólogo em Gestão Ambiental Rio Bonito do Iguaçu/PR Ater/CEAGRO 

Fonte: Pronera-INCRA. 

Organizado pela autora 

 


