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RESUMO

Diniz, Daise Ferreira . Políticas públicas para a formação dos sujeitos do campo: A contribuição
do PRONERA para a democratização do Estado Democrático de Direito no Brasil. 2016. 205f. Tese
(Doutorado em Políticas Públicas e Formação Humana) – Faculdade de Educação, Universidade do
Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2016.

A presente tese investiga a contribuição do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária
(PRONERA) para a democratização do Estado Democrático de Direito no Brasil, considerando suas
contradições e possibilidades. Reconstrói o processo de formação e desenvolvimento do Estado
brasileiro, em conexão com a questão agrária e a importância da educação do campo para o
fortalecimento da democracia no Brasil. Trata da construção dos princípios fundamentais da
educação do campo pela análise da coleção “Por uma Educação do Campo”, que fundamentou a
concepção de educação do PRONERA. Analisa o funcionamento do Programa a partir dos Manuais
de Operações, que regulamentam suas ações centradas na gestão participativa. Reflete sobre o
Acórdão 2653/2008, que determinou a limitação da participação dos movimentos sociais,
redundando na reedição do Manual do ano de 2004. Demonstra a abrangência das atuações do
PRONERA, comentando aspectos da II Pesquisa Nacional de Educação na Reforma Agrária (II
PNERA). Caracteriza o PRONERA utilizando-se do conceito gramsciano de grande política, ao
compreendê-lo como instituinte de uma nova modalidade de gestão da res pública: a gestão
compartilhada e participativa.
Palavras Chave: PRONERA. Educação do campo. Democracia. Gestão participativa. Acórdão
TCU.

ABSTRACT

Diniz, Daise Ferreira . Public policy for the formation of field residents: PRONERA's contribution
to the democratization of the Democratic State of Law in Brazil. 2016. 205f. Tese (Doutorado em
Políticas Públicas e Formação Humana) – Faculdade de Educação, Universidade do Estado do Rio
de Janeiro, Rio de Janeiro, 2016.

This thesis investigates the contribution of the National Education Program in Agrarian
Reform (PRONERA) for the democratization of the Brazilian Democratic State of Law
considering its contradictions and possibilities. It reconstructs the process of formation and
development of the Brazilian state, in connection with the agrarian question and the
importance of field education for the strengthening of democracy in Brazil. Its deals with the
construction of the fundamental principles of field education by analyzing the collection "For
a field Education", which substantiated the education conception of PRONERA. It analyzes
the functioning of the program from the Operations Manual, governing their actions centered
on participatory management. It reflects the Judgment 2653/2008, which led to the limitation
of participation of social movements, resulting in the re-release of the Operations Manual
2004. It shows the scope of the PRONERA performances, commenting aspects of the Second
National Education Research in Agrarian Reform (II PNERA). It features PRONERA, using
the Gramscian concept of great politics, to understand it as instituting a new management
mode of res publica: a shared and participatory management.
Keywords: PRONERA. Field education. Democracy. Participatory management. TCU judgment.

RESUMEN

Diniz, Daise Ferreira . Políticas públicas para la formación de los residentes del campamento: la
contribución del PRONERA a la democratización del Estado Democrático de Derecho en Brasil.
2016. 205f. Tese (Doutorado em Políticas Públicas e Formação Humana) – Faculdade de
Educação, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2016.

Esta tesis investiga la contribución del Programa de Educación Nacional de Reforma Agraria
(PRONERA) democratizar el Estado democrático de derecho en Brasil teniendo en cuenta sus
contradicciones y posibilidades. Reconstruye el proceso de formación y desarrollo del estado
brasileño, en relación con la cuestión agraria y la importancia de la educación para el
fortalecimiento de la democracia en Brasil. Se ocupa de la construcción de los principios
fundamentales de la educación de campo mediante el análisis de la colección "Para la Educación de
Campo", que financió el diseño de la educación en PRONERA. Se analiza el funcionamiento del
Programa desde el Manual de Operaciones, que rige sus acciones centradas en la gestión
participativa. Se refleja en la Sentencia 2653/2008, lo que llevó a la limitación de la participación de
los movimientos sociales, lo que resulta en el re-lanzamiento de la 2004. Demonstra años Guía
PRONERA el alcance de las actuaciones, al comentar aspectos de la Segunda Nacional de
Investigación de la Educación en la Reforma Agraria (II PNERA). Características PRONERA,
utilizando el concepto gramsciano de la gran política, entenderla como la institución de un nuevo
modo de gestión de res publica: una gestión compartida y participativa.
Palabras clave: PRONERA. Educación de campo. La democracia. La gestión participativa. El
juicio TCU.
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INTRODUÇÃO

A presente tese tem por objetivo geral analisar o funcionamento do Programa Nacional de
Educação na Reforma Agrária (PRONERA) numa perspectiva teórico-histórica, a partir do
entendimento das complexas características do Estado Democrático de Direito no Brasil. Partiu-se
de uma concepção ampla de democracia, que exorbita as formulações da corrente liberal para a qual
o exercício da cidadania se restringe aos processos de formação de governo pela regra da maioria
instituída pelo sufrágio universal.
No que concerne aos objetivos específicos investigou-se os princípios de gestão participativa
e compartilhada que fundamentam e regulamentam as ações do PRONERA. Adicionalmente,
procurou-se compreender a vinculação entre a historicidade, a complexidade e a dialeticidade
existente nesse modelo de administração no âmbito da gestão pública; em conexão com os
princípios participativos das democracias modernas, em sua função de garantir os direitos políticos
de cidadania e como estes podem promover uma interseção entre a sociedade civil e a sociedade
política - Estado. Interseção expressa na existência de possibilidade de a primeira (sociedade civil)
participar e intervir nos direcionamentos das ações da segunda (sociedade política ou Estado).
Indagou-se sobre a dialeticidade contida na participação política no Estado brasileiro,
constitucionalmente caracterizado como Democrático e de Direito, mas orientado pela contradição
entre o princípio representativo liberal e o princípio participativo democrático. Consideraram-se as
contradições e perspectivas contidas na participação da sociedade civil organizada pelo seu direito a
ter direitos; orientando-se pela concepção segundo a qual todas as mudanças que incidem sobre o
tecido social e político ocorrem em meio à lógica da contradição dialética, ou seja, por um
complexo esquema de lutas de contrários que faz do conflito a marca imanente à realidade.
A relevância do estudo sobre o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária
(PRONERA) advém do fato de ser este uma política de governo (atualmente uma política de
Estado) instituído a partir da organização da sociedade civil que se envolveu em sua proposição e
fundamentação, notadamente os segmentos sociais em luta pela Reforma Agrária, dos quais se
destacam: o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), a Confederação Nacional dos
Trabalhadores na Agricultura (CONTAG) e a Comissão Pastoral da Terra (CPT).
A história das políticas públicas no Brasil foi marcada pela ausência da participação,
proposição e consulta às reais necessidades do público atendido ou por iniciativas exclusivas do
Estado com o fito de manter o privilégio de setores sociais específicos, reforçando o seu caráter
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oligárquico, que, segundo Bobbio (1992), hoje se traduz em governos nos quais o poder supremo
repousa em mãos de um restrito e fechado grupo de pessoas “ligadas entre si por vínculos de
privilégios particulares...”, prevalecendo o interesse de poucos em detrimento das necessidades
coletivas (BOBBIO, 1992, p.835). No Brasil, esse sistema oligárquico carrega em si a marca
colonial de uma sociedade de base escravocrata, que confunde privilégios com direitos e naturaliza
a negação de direitos a grande parcela da sociedade, fundando o que chamamos de naturalização da
desigualdade social. Para Chauí (1994) o caráter oligárquico do poder no Brasil faz do Estado um
espaço privado destinado a institucionalizar os privilégios pela ausência de distinção entre o público
e o privado. A não distinção entre essas duas esferas mantém as características oligárquicas do
poder em políticas caracterizada por um assistencialismo desmobilizador. Atualmente, agravado
pela ideologia neoliberal de redução das funções do Estado e da política e pelo “marketing
narcisista da vida privada”, o aparelho estatal vem se transformando num lócus por excelência do
reforço dos privilégios em detrimento da ampliação de direitos (CHAUÍ, 1994, p.29).
É a partir deste contexto que se justifica o estudo da trajetória do PRONERA pelo seu
caráter contra hegemônico manifesto na sua criação e na operacionalização de suas ações, ambas
fundamentadas no princípio da democracia participativa. Admite-se que o PRONERA, ao contribuir
para a inclusão no cenário educacional do país de uma nova modalidade de pensar a educação em
suas práticas e finalidades, ou seja, ao materializar a educação do campo como política pública pela
via da gestão participativa, coloca uma nova ordem do discurso para as práticas da gestão pública
no interior do Estado e amplia as possibilidades dos espaços em que se podem figurar práticas de
democracia participativa – na sociedade civil e na sociedade política.
A tese, aqui apresentada, busca aproximar-se da concepção gramsciana de democracia e da
tipologia dos direitos de cidadania de T. H. Marshall (1967). Essas foram as categorias analíticas
principais da presente pesquisa, a partir das quais, considerou-se que o desenvolvimento da
democracia no Brasil dependerá de um conjunto de lutas sociais e políticas desenvolvidas no
interior da sociedade civil. Lutas sociais e políticas com o objetivo de influenciar a agenda estatal
pela materialização de políticas públicas capazes de corrigir déficits históricos de direitos a
determinadas parcelas da sociedade, numa “guerra de posição” que visa a retirar grupos sociais
subordinados da condição de inércia pelo exercício de seus direitos políticos de cidadania.
Admite-se não ser a democracia o único mecanismo capaz de promover a transformação
social, mas é ela, na contemporaneidade, um instrumento ao alcance dos grupos sociais
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subordinados, capaz de semear o germe de uma reforma intelectual e moral na direção da
emancipação humana.
E quando tratamos de políticas públicas, não podemos nos furtar a lançar um olhar crítico e
questionador sobre os fundamentos restritivos da participação popular no Estado Democrático de
Direito em nossas democracias contemporâneas. Isso não significa uma defesa ou mesmo uma
negação desse Estado, mas o reconhecimento de que a materialidade do regime democrático se faz
pelo exercício efetivo dos direitos políticos de cidadania por parte dos sujeitos sociais oriundos das
classes subordinadas. O que requer, igualmente, o reconhecimento dos limites da própria
democracia diante de um sistema socioeconômico eivado por uma desigualdade social que
transcende ao econômico, estendendo-se à esfera política e materializada na deslegitimação da
participação política como elemento fundamental para garantir a saúde ética de qualquer regime
democrático.
Tampouco se trata de uma estandardização do regime democrático, mas da compreensão de
sua importância atual pela possibilidade, nele contida, de corrigir alguns efeitos perversos causados
por um sistema econômico e cultural que vê na desigualdade uma questão de mérito e não de justiça
social e humana.
No entanto, o germe da possibilidade de desenvolvimento de uma democracia representativa
e participativa no Brasil já está posto na Constituição Federal de 1988 quando esta, em seu art. 204,
garante a participação da sociedade civil na formulação de políticas públicas e no acompanhamento
das ações políticas que distribuem direitos sociais tais como saúde e educação, etc.
Há de se ter consciência, porém, de que garantias legais não são suficientes para promover
mudanças no tecido social, por considerar-se que são as mudanças sociais as verdadeiras
responsáveis pelas transformações dos ordenamentos legais, pois o “espírito das leis”, para
lembrarmo-nos de Montesquieu (1997), deve advir da dinâmica da própria sociedade. Daí a
importância da sociedade civil organizada em movimentos sociais pela construção das bases da
justiça social. Posto que não é o Estado, mas é a sociedade civil, atravessada por situações de
desigualdade e exclusão, a esfera legítima da construção e de definições do que seja justiça social,
já que esta se faz pelo reconhecimento da necessidade de transformar conflitos sociais em
conquistas de direitos, que historicamente remonta as lutas dos movimentos operações dos Sec.
XVIII e XIX.
Ao longo desta pesquisa, dialogou-se também com autores como: Bobbio (2000), O’Donnell
(1998), Carnoy (1998), Coutinho (2006), Florestan Fernandes (1976), Caio Prado Jr. (2000),
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Martins (1983), Francisco de Oliveira (1999), Alentejano(2004), Mançano Fernandes (1999),
Delgado (2010) e Débora Lerrer (2010) para pensar o Estado, o Estado no Brasil e a questão
agrária. Fairclaugh (2001) como base para a análise do discurso das formulações da concepção de
educação do campo. Na reflexão sobre a política contemporânea no Brasil, dialogou-se com autores
como Sauer (2004) e Arruda Sampaio (2006). Utilizou-se da tipologia elaborada por T. H. Marshall
(1967) como conceito de cidadania. Para tratar dos movimentos sociais, gestão participativa nas
políticas públicas e democracia participativa, compartilhamos das ideias de Rocha (2009), Honneth
(1995), Dognino (2002), Paludo (2014) e Potemann (1992). Para tratar de educação, educação do
campo e expansão da educação superior, refletimos com os seguintes autores (as): Débora Lerrer
(2010), Caldart (2001), Mônica Molina(2003), Isabel Antunes-Rocha(2011), Arroyo (1999), Jesus
(2004), Deise Mancebo (2008), Valdemar Sguissardi (2014), dentre outros autores que contribuíram
para elucidar questões importantes para a análise de uma política pública oriunda da participação
democrática dos movimentos sociais e sindicais do campo.
Trata-se de uma pesquisa inscrita numa abordagem qualitativa a partir do método
bibliográfico e documental.
Possui uma abordagem qualitativa por buscar descrever e decodificar a complexidade de
significados contidos na trajetória de atuação do PRONERA.
Como pesquisa bibliográfica, fundamentou-se em autores que versaram sobre movimentos
sociais, movimentos sociais do campo, concepções de Estado, agronegócio, educação, educação do
campo, expansão da educação superior, a história política do Brasil, a democracia representativa e
participativa, cidadania e direito administrativo como contribuição para análise do funcionamento
do PRONERA.
Enquanto pesquisa documental tomaram-se como fonte de investigação documentos que
ainda não obtiveram nenhum tratamento científico, como foi o caso dos Manuais de Operações do
PRONERA e da II PNERA (OLIVEIRA, 2007, p. 69).
Admite-se que a pesquisa documental garante à investigação científica um alto grau de
objetividade, uma vez que obstaculiza a intervenção arbitrária do pesquisador por requerer uma
análise criteriosa para resguardar a fidedignidade dos documentos analisados.
O Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, pelo seu curto tempo de atuação e
seu caráter descentralizado em superintendências regionais (SRs), não possui um banco de dados
sistematizado. Recentemente, com a publicação da II Pesquisa de Educação na Reforma Agrária (II
PNERA), foi criado um banco de dados (DATAPRONERA) no qual se pretende registrar
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resultados, modificações legais, produções científicas e dados estatísticos do público demandante e
atendido.
No tocante às pesquisas realizadas sobre o PRONERA, observou-se uma tradição na análise
de diferentes cursos implementados por SRs, atualmente com destaque para as experiências na
educação superior. Quanto à trajetória do funcionamento do Programa, a tese de doutoramento da
Profa. Dra. Mônica Molina (2003) constitui importante referência para o entendimento da
arquitetura administrativa do PRONERA em seus primeiros 4 (quatro) anos de existência, ou seja,
até o ano de 2003. A partir desse período, o PRONERA vem passando cada vez mais por processos
de avanços e retrocessos, principalmente no seu diferencial enquanto política pública: de constituirse numa política de Estado, gerida pelo princípio da participação compartilhada com diversos
setores do Estado e da sociedade civil organizada pelos direitos dos trabalhadores do campo.
Postas estas considerações, privilegiaram-se três classes de documentos pela sua
fundamental importância para a compreensão do movimento histórico do PRONERA, marcado pelo
compromisso de garantir a aproximação entre a esfera do Estado e a esfera da sociedade: 1- A
coleção Por Uma Educação do Campo; 2- Os Manuais de Operações do PRONERA, 3- a II
PNERA.
Com a coleção Por Uma Educação do Campo, buscou-se compreender a fundamentação, no
âmbito do PRONERA, da concepção de educação do campo, por se tratar de um documento
histórico que contou com o envolvimento de vários intelectuais, gestores e movimentos sociais.
Esses protagonistas, por meio de exaustivos debates, foram construindo o caminho que conduziu a
educação do campo a se constituir como uma área do conhecimento no âmbito da educação
nacional.
O segundo grupo de documentos inclui os Manuais de Operações que regulamentam e
orientam as entidades parceiras (movimentos sociais e sindicais, ONGs e instituições de ensino
públicas ou particulares sem fins lucrativos) a elaborar seus projetos de cursos a serem discutidos e
avaliados pelos (as) gestores (as) do PRONERA e a Comissão Pedagógica Nacional. Buscou-se,
com estes documentos, identificar os traços de uma democracia participativa na arquitetura
administrativa do Programa por meio da investigação dos elementos que regulamentam,
institucionalizam e oficializam o protagonismo dos movimentos sociais, sindicais e demais
entidades em luta pela Reforma Agrária.
O terceiro documento analisado foi a II PNERA. Trata-se de uma pesquisa de caráter
quantitativo, com objetivo de divulgar os resultados estatísticos do PRONERA, inaugurando o
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banco de dados da política pública, o DATAPRONERA. Privilegiaram-se, na análise do
documento, informações referentes às demandas dos movimentos sociais, às modalidades de
educação demandadas e à abrangência do Programa no âmbito nacional.
Ao longo da construção da pesquisa, mantivemos contatos permanentes com diferentes
gestores do PRONERA no intento de compartilhar o andamento das análises dos documentos
selecionados e averiguar a fidedignidade das reflexões em elaboração. Dentre eles, destacaram-se o
atual Chefe da Divisão de Educação do campo, Nelson Felix, e a gestora do Programa na SR-8
Estado de São Paulo, Sônia Rodrigues, que se colocaram à disposição para diálogos e
esclarecimentos de dúvidas sobre os documentos estudados, por diferentes recursos de
comunicação, além das visitas técnicas, especialmente na sede, em Brasília.
Também foi de extrema importância o contato estabelecido com a coordenação acadêmica e
de pesquisa do Curso de Licenciatura do Campus da Universidade Federal de Minas Gerais,
respectivamente na pessoa da Coordenadora do Curso de Licenciatura do Campo Profa. Dra. Maria
de Fátima (UFMG) e da Profa. Dra. Isabel Antunes-Rocha (UFMG), que, em seu comprometimento
com a educação do campo, permitiram-me acompanhar o Curso de Especialização em Educação do
Campo, finalizado no ano de 2014, na qualidade de participante das bancas de avaliação das
monografias de alguns gestores do PRONERA que ali estavam na condição de alunos de pósgraduação. Nesse período, tive a oportunidade de conhecer um grande número de gestores das
diferentes superintendências regionais, a partir dos quais, percebi o envolvimento profissional e
humano com o Programa e a educação para os sujeitos sociais das regiões de Reforma Agrária.
Nesse curso, também conheci diferentes representantes dos movimentos sociais com os quais travei
diálogos informais e tive a oportunidade de compreender a importância da educação para esses
sujeitos sociais e os esforços que empreendem para materializar o “sonho” da educação. Venho,
igualmente, sempre sendo convidada a participar dos eventos promovidos, o que têm me
proporcionado a vivência com o curso, carinhosamente conhecido como Lê-Campo-FAE/UFMG.
Somou-se a esta pesquisa o convite da Profa. Dra. Deise Mancebo, minha orientadora no
curso de doutoramento e coordenadora geral do Observatório, para participar, no ano de 2013,
como pesquisadora do

Observatório

da

Expansão

da Educação

Superior

no

Brasil

(OBEDUC/UERJ) no subtema Educação do Campo, coordenado pela Profa. Dra. Mônica Molina
(UnB) e pelo Prof. Dr. Salomão Hage (UFPA). Passei, assim, a fazer parte da Rede Universitas/Br e
a participar de diferentes eventos ligados à educação do campo, sendo convidada a participar
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anualmente do Seminário Nacional da Rede, que muito vem contribuindo para meus conhecimentos
em educação, educação superior e educação do campo.
No ano de 2015, a convite da Profa. Dra. Mônica Molina (UnB), passei a integrar o Fórum
Nacional de Educação do Campo (FONEC) e venho acompanhando as atividades do grupo,
compartilhando as discussões e as produções referentes às políticas públicas para a educação do
campo.
Todas estas atividades contribuíram para o bom andamento da pesquisa, tanto na construção
do conhecimento como para a criação de um espírito de cooperação e interação, que são as marcas
privilegiadas dos princípios político-pedagógicos da educação do campo.
A presente pesquisa divide-se em 4 (quatro) capítulos, a saber:
O primeiro capítulo, intitulado A Formação do Estado Democrático de Direito e a questão
agrária no Brasil, tem por objetivo reconstruir a bibliografia sobre a formação e desenvolvimento
do Estado brasileiro, constitucionalmente caracterizado de Democrático e de Direito, em conexão
com a questão agrária, compreendendo a importância da educação do campo para o fortalecimento
do que há de democrático na sociedade política no Brasil.
O segundo capítulo, intitulado Reflexões sobre uma educação do campo “no” e “para” um
Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, detém-se na análise dos discursos contidos
na coleção Por uma Educação do Campo com o objetivo de apreender a construção da concepção de
educação do campo, seu papel e elementos constitutivos que embasaram as ações do PRONERA no
tocante ao projeto de um novo campo do conhecimento na área da educação.
O terceiro capítulo, com o título PRONERA: uma política pública entre os conflitos sociais
e as garantias constitucionais, tem por objetivo analisar o funcionamento do PRONERA a partir
dos Manuais de Operações que regulamentam suas ações, naquilo que eles revelam do PRONERA
como uma política educacional centrada na gestão participativa em interação com os movimentos
sociais e sindicais dos trabalhadores rurais. Também faz parte do texto breve reflexão sobre o
Acórdão 2653/2008, que determina a limitação da participação dos movimentos sociais e que
redundou na reedição do manual do ano de 2004.
O quarto e último capítulo, O PRONERA em números: breve reflexão sobre seus resultados à
luz da II PNERA versou sobre a abrangência das atuações do PRONERA por meio de uma
exposição comentada de três variáveis contidas na II PNERA: 1- a caracterização dos cursos do
PRONERA; 2- a caracterização dos estudantes ingressantes nesses cursos; 3- e as organizações
sociais demandantes.
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Nas Considerações finais, situei a criação do PRONERA no rol da grande política que, para
Gramsci (2012), compreende as questões políticas ligadas à instituição de uma nova ordem política.
O PRONERA instituiu uma nova ordem do discurso para a educação, ao atuar sobre o ethos
problematizador e inovador da educação do campo, e, para a democracia, ao operacionalizar
elementos constitutivos da democracia representativa e participativa. Admite-se que o PRONERA
se inscreve na esfera da grande política pela sua proposta de uma gestão participativa– no interior
do Estado Democrático de Direito, permeado por contradições –“princípio fundador” que o
Programa necessita “manter vivo”, conservando-o e institucionalizando-o.
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1 A FORMAÇÃO DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO E A QUESTÃO
AGRÁRIA NO BRASIL
À certeza que nós temos de que o capitalismo não vai resolver os problemas nem do mundo
nem do Brasil nos faz acreditar que, primeiro, a história não acabou, e, portanto, ela está se
movendo no sentido de contestar a independência barbarizante do capital. Onde eu vejo focos,
no Brasil de hoje, é no MST. Uma coisa que funciona muito bem no MST é a preocupação
deles com a formação dos quadros.
Carlos Nelson Coutinho

A Constituição Federal de 1988 estabelece como princípios fundamentais do Estado
Brasileiro, a república como forma de governo, a democracia como regime político e o Estado
de direito como garantia contra o uso arbitrário do poder. De acordo com o texto
constitucional o Brasil é um Estado Democrático de Direito.
Em outros termos o Estado Brasileiro constituiu uma República por se fundamentar
nos interesses coletivos da nação, uma democracia por reconhecer a legitimidade da expressão
política desses interesses coletivos por meio da participação e exercício de cidadania, e,
finalmente um Estado de Direito por não só limitar o poder do governante como também para
garantir os direitos fundamentais. Direitos que, numa democracia, inclui a legitimação dos
interesses e conflitos sociais na forma de leis que dariam o direcionamento às ações do
Estado, conferindo ao mesmo o dever de estabelecer compromissos coletivos e implementar
políticas públicas sintonizadas com conflitos e interesses da sociedade tout court e dos
diferentes grupos sociais.
Porém, efetivamente, estamos num Estado Democrático de Direito em que a lei
significa punição e cerceamento dos direitos políticos de cidadania, ao invés de significar a
legitimação dos conflitos sociais transformados em políticas públicas, a partir das quais o
Estado estabelece, com a sociedade, compromissos coletivos no sentido de alargar os níveis
de igualdade, distribuindo poder e fortalecendo a democracia.
Martin Carnoy (1988) ao tratar da teoria política de Norberto Bobbio, em seu
clássico texto “Estado e Teoria política”, nos mostra que o pensador italiano considerou a
democracia burguesa como um conjunto de conquistas e vitórias tanto da classe trabalhadora
quanto da hegemonia burguesa. Para Carnoy (1988) a formulação de Bobbio acerca da
democracia possui a importância de que mesmo no contexto sociopolítico de países
capitalistas a democracia não perde sua característica “[...] de uma forma válida de
participação política conquistada pelas classes trabalhadoras e valorizada por elas em sua luta
contra o domínio burguês” (CARNOY, 1988, p.202). Nesse sentido a democracia estaria cada
vez mais contra a dinâmica do próprio desenvolvimento do capitalismo, podendo representar
uma alternativa real para a transformação da sociedade capitalista.
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Segundo Carnoy (1988) o Estado em Bobbio:
[...] não é apenas um campo de batalha para a luta de classes, mas o campo de
batalha importantíssimo; o pré-requisito necessário à emancipação humana é ganhar
e ampliar direitos políticos dentro do Estado e através dele, usando o seu poder para
estender a democracia daí para outras instituições.(CARNOY, 1988, p.207)

Essa parece ser uma das motivações em que movimentos sociais no Brasil aderem ao
jogo democrático. Tendo a democracia como perspectiva de ampliação de direitos e
emancipação humana.
O presente capítulo tem por objetivo discutir a formação desse Estado, hoje
constitucionalmente caracterizado de Democrático e de Direito em conexão com a questão
agrária situando a importância da educação do campo, que, segundo Cardart (2008) alcançou
sua materialidade pela tríade Campo-Política Pública-Educação Neste sentido:
A Educação do Campo é negatividade: denúncia/resistência luta contra. – Basta! de
considerar natural que os sujeitos trabalhadores do campo sejam tratados como
inferiores, atrasados, pessoas de segunda categoria; que a situação de miséria seja
seu destino; que no campo não tenha escola, que seja preciso sair do campo para
frequentar uma escola; que o acesso à educação se restrinja à escola, que o
conhecimento produzido pelos camponeses seja desprezado como ignorância [...]
(CALDART, 2006).

Cabe esclarecer que entende-se por democracia a interação negociada entre o
princípio representativo (o voto eleitoral) e o princípio participativo (organizações políticas no
interior da sociedade civil e ações propositivas e deliberativas da sociedade civil organizada
junta as políticas de governo) numa:
[...]combinação do sistema representativo com a participação direta em organizações
públicas objetiva transformar a correlação de forças tradicional, alterando o
equilíbrio da hegemonia dominante e construindo uma nova modalidade de Estado,
por meio da ampliação do poder da cidadania e da redução das disfuncionalidades
do sistema representativo.(MAIA, 2006, p.26)

Ou como afirmou Almeida (2015)
A combinação dos aspectos característicos do sistema representativo com a
possibilidade de participação social em processos decisórios [...] contribui para
ampliar o espaço político e de atuação da sociedade civil na gestão pública. Cria-se
uma nova institucionalidade política na qual ocorre a transferência de prerrogativas
decisórias, antes somente detidas pelos governantes, para a sociedade civil,
tornando-as mais democráticas, inclusivas e participativas. Tem-se assim
reconhecido por meio da participação social o direito aos cidadãos de influenciarem
seus governos, seja por meio de representantes legitimamente eleitos ou diretamente
por intermédio da dinâmica dos arranjos institucionais participativos. (ALMEIDA,
2014, p.58)
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Considera-se que o princípio da representatividade democrática exorbitaria o
momento do voto passando a compor o princípio participativo, não apenas nas organizações
políticas no âmbito da sociedade civil (como os movimentos sociais, sindicais etc.) como
também no âmbito do Estado por meio de ações participativas, propositivas e avaliativas das
políticas públicas configurando a interação entre os modelos representativos e participativos
de democracia.

1.1 Estado Democrático de Direito no Brasil: uma sociedade política contra a
democracia?

A organização dos movimentos sociais pela Reforma Agrária no Brasil é perpassada
por uma série de lutas pela legitimação dos direitos fundamentais e emancipação dos sujeitos
sociais do campo. Uma luta política que se faz em meio a um complexo de violência estrita e
simbólica, a exemplo dos diversos massacres enfrentados pelos movimentos do campo e que
vem marcando sua memória coletiva. No site do MST, por exemplo, encontramos o registro
de cada massacre como um fato histórico emblemático dos movimentos sociais do campo e o
acompanhamento dos processos jurídicos de seus responsáveis. Um dos massacres mais
escandalosos e de repercussão internacional foi o de Eldorado de Carajás. Por ocasião de seu
13 o (décimo terceiro) aniversário, em abril de 2009, ele foi retratado, pelo movimento, como o
símbolo da impunidade:

Em 17 de abril de 1996 policiais militares promoveram o Massacre de Eldorado de
Carajás, que ganhou repercussão internacional e deixou marca na história do país, ao
lado do Massacre do Carandiru (1992) e da Chacina da Candelária (1993), como
uma das ações policiais mais violentas do Brasil. Em 2002, o presidente FHC
instituiu essa data como o Dia Nacional de Luta pela Reforma Agrária.
Passados 13 anos do massacre no Pará, permanecem soltos os 155 policiais que
mataram 19 trabalhadores rurais, deixaram centenas de feridos e 69 mutilados. Entre
os 144 incriminados, apenas dois foram condenados depois de três conturbados
julgamentos: o coronel Mário Collares Pantoja e o major José Maria Pereira de
Oliveira. Ambos aguardam em liberdade a análise do recurso da sentença, que está
sob avaliação da ministra Laurita Vaz, do STJ (Superior Tribunal de Justiça) (MST,
2009).

Percebem-se, no trecho acima, referências a outras práticas de violência seguidas de
impunidade contra as classes subordinadas. Pode-se dizer que esse é o maior cancro de nosso
Estado Democrático de Direito, onde não há espaço confortável para imparcialidade legal
fundada pelo Estado Moderno.
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Uma das características fundamentais do Estado Moderno, tal como foi teorizado
pelos filósofos contratualistas do século XVI e XVII, é o caráter de previsibilidade de sua
ação, posto pelo princípio constitucional e materializado pela divisão dos poderes a partir do
qual todos os poderes estatais estariam subordinados ao poder legislativo.
O Estado Moderno fundamenta-se no Estado do Direito que no dizer de Bobbio
(2000a) consiste num pressuposto histórico e jurídico da Democracia. Admite-se, assim, que a
democracia é o governo das leis, mas primordialmente ela é o governo dos pobres. Essa foi a
ideia elaborada por Aristóteles para distinguir os regimes oligárquicos dos regimes
democráticos. Diferentemente de Bobbio (2000a), que definiu a democracia em contraposição
aos governos autocráticos, tomarei como referência os regimes oligárquicos como antítese dos
regimes democráticos. Nesse sentido, pode-se considerar que os regimes democráticos
tendem a transcender as preferências classistas, na medida em que intentam alcançar uma
melhor distribuição do poder social e político.
Para Wood (2007):
[…] na antiga democracia ateniense, os camponeses e outros produtores diretos
participavam do poder político, e isto debilitava drasticamente o poder de
exploração dos ricos ou classes apropriadoras. Nesta democracia, as classes
produtoras não só tinham direitos políticos sem precedentes, mas também, e pela
mesma razão, um grau de liberdade –igualmente sem antecedentes– em relação à
exploração por meio de impostos e renda. Então, a importância da democracia era
econômica ao mesmo tempo em que política. (WOOD, 2007, p.07)

Contudo, os debates acerca da democracia não são necessariamente hegemônicos e
consensuais, dentre eles, destacam-se duas correntes: uma que a considera como um conjunto
de direitos formais e legais que definem as regras do jogo e outra, que defende que a
democracia deve gerar um patamar de igualdade capaz de promover o bem estar-material que
irá produzir as condições necessárias para uma participação equitativa da sociedade no jogo
político democrático (O’DONNELL, 1998). Ainda que essas correntes sejam apresentadas
como oponentes, podemos considerar que ambas contribuem para identificação da qualidade
dos diferentes regimes democráticos existentes. Não creio que haja uma incompatibilidade
entre os princípios jurídicos da democracia e sua possibilidade de produzir resultados
substantivos e emancipatórios visando à justiça social.
Para Bobbio (2000b), a democracia nasce de uma concepção individualista de
sociedade presentes nos pressupostos liberais que fundamentaram o funcionamento do Estado
de Direito. Quer isso dizer que os indivíduos ganham a proteção do aparato constitucional
legal contra ações arbitrárias do Estado e também da sociedade. A democracia moderna
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constituiu-se a partir desse pressuposto jurídico posto pelos liberais. Sem regras do jogo não
se pode construir um governo verdadeiramente democrático.
Para Shumpeter (2011), são exatamente algumas regras fundamentais que definem a
existência ou não de democracia. Segundo esse autor, a democracia é um mecanismo para
formar governos a partir de eleições livres, periódicas e competitivas.
Se tomarmos o conceito shumpeteriano, para investigar a existência efetiva de um
regime democrático no Brasil constataremos:
1-a existência de eleições livres;
2- a periodicidade das eleições que ocorrem no intervalo de quatro em quatro ano no
nível do executivo e legislativo no conjunto das federações (união, estados e municípios);
3- são competitivas, posto que dispomos de uma pluralidade de partidos e
organizações de interesses que poderão, de tempo em tempo, compor a agenda do estatal ao
vencer as eleições.
Disso se depreende que não podemos afirmar a ausência de democracia no Brasil, ou
seja, não podemos confundir os problemas da governabilidade de um regime democrático
com a inexistência de democracia. O problema da governabilidade de um governo
democrático diz respeito aos resultados e impactos substantivos das ações políticas do Estado
frente aos conflitos sociais, políticas e econômicas. Nesse sentido, a questão que se coloca
para pensar a democracia diz respeito à governabilidade. Ou seja, o problema de como o
Estado Democrático de Direito tem se relacionado com a sociedade, ou ainda, como está
posta a interação entre o conjunto de direitos formais que caracterizam quaisquer democracias
e a maneira como a sociedade direciona ações do Estado para que esse seja permeável as suas
demandas, transformando conflitos sociais em políticas públicas promotoras de novos
direitos. Em outros termos, a maneira como o Estado distribui o poder político e social.
A fragilidade com respeito ao exercício do poder racional legal, marcado pela
imparcialidade e igualdade nas aplicações do aparato legal, é um dos muitos impedimentos à
governabilidade numa democracia.
O´Donnell (1998) analisando o sistema legal latino americano identificou 5(cinco)
deficiências pertinentes ao caso brasileiro:
1- A aplicação das leis: diz respeito à tradição de ignorar a lei ou a utilizá-la em
favor dos poderosos ou como mecanismos de repressão e contenção dos fracos, favorecendo,
por exemplo, a impunidade. Isto é, a lei perde seu caráter protetor preconizado pelos clássicos
liberais;
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2- A excessiva burocratização do público: aspecto que obstaculiza e até mesmo
impede as classes menos favorecidas a ter acesso a alguns direitos básicos: saúde, educação,
segurança, seguridade social;
3- O acesso ao judiciário e aos processos justos: expresso na existência de um
judiciário, distante, moroso e caro para a população de baixos recursos financeiros;
4- Falhas na legislação: que mantém grupos minoritários da sociedade a margem do
sistema legal;
5- Ilegalidade pura e simples: que diz respeito ao limitado alcance de um Estado
legal pela existência de uma legislação segmentada e privatista que aprofunda as
desigualdades nas relações de poder (O'DONNELL, 1998, p.44-45).
As deficiências apontadas por O’Donnell (1998) representam um problema não
apenas para a construção e manutenção de um Estado, como também um entrave para a
governabilidade de um Estado Democrático de Direito entendido como um relacionamento
entre o Estado e a sociedade marcado pela permeabilidade do primeiro às demandas do
segundo.
O sistema legal informal obstaculiza o pleno funcionamento e desenvolvimento do
Estado Democrático de Direito, na medida em que impede a distribuição do poder social e
político expresso no exercício da cidadania e na ampliação e criação de novos direitos. Um
dos exemplos mais significativos desses prejuízos é a forma como são tratados, pela
sociedade e pelo Estado, os movimentos sociais das classes subordinadas, conforme
rapidamente mostramos no início dessa sessão, o que faz do exercício da cidadania não um
ato legítimo de participação política, mas num “caso de polícia”. O exercício da cidadania
passa a ser visto e tratado como um crime contra a ordem oligárquica, e como tal, passível de
punição – tanto pelo Estado quanto pela sociedade. Movimentos sociais, como o MST, que
enfrentam, em suas lutas, questões sociais que remontam a um passado de negação de
direitos, expresso nos horrores da escravidão, têm sofrido diretamente as mazelas do frágil
Estado Democrático de Direito brasileiro.
A organização política dos movimentos sociais pela Reforma Agrária inscreve-se na
luta por uma democracia que favoreça a distribuição do poder político e a emancipação social
e humana. Bem como na tentativa de reformulação do Estado Democrático de Direito, pela
utilização do seu aparato legal com o objetivo de materializar alguns princípios
constitucionais e legais ao transformá-los em políticas públicas que ampliam direitos e
distribuem poder como é o caso da educação.
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1.2 A formação do Estado Brasileiro na perspectiva da questão agrária

O’Donnell (1981) em outro artigo intitulado “Anotações sobre uma Teoria do
Estado”, afirma que o Estado é uma representação das relações sociais, tendo nelas seus
atributos fundamentais.
A colonização deixou elementos simbólicos de dominação que inclui um sistema de
negação de direitos e aprofundamento das desigualdades sociais em conexão com a exclusão
da fala, do dissenso e a ausência de reconhecimento da legitimidade das resistências sociais.
(OLIVEIRA, 1999).
Caio Prado Junior (2000) e Florestan Fernandes (1976), ao se debruçarem sobre o
entendimento do Brasil contemporâneo, indica traços de uma colonização que se projeta
contra as lutas políticas da sociedade pela construção de um espaço público, em sentido forte,
por eles entendido como um espaço que não é de ninguém, que a ninguém pertence porque é
de todos.
Com Caio Prado Junior (2000), aprendemos que a formação socioeconômica do
Brasil, iniciada com o advento da colonização, guardava uma característica singular, na
medida em que se tratava de um projeto maior e exterior ao próprio processo colonizador. A
colonização brasileira estaria inserida no projeto histórico mercantil europeu. Quer isso dizer
que o caráter agrário das práticas econômicas do Brasil colonial em nada se assemelhava à
estrutura societal do feudalismo, uma vez que as práticas econômicas executadas pelos
colonizadores eram práticas comerciais, mercantis. Ou seja, tratava-se de um projeto maior,
internacional, exterior à colônia, por corresponder à fase mercantil do capitalismo nascente. O
Brasil entra nesse projeto maior como peça importante para suprir as necessidades de
expansão, fortalecimento e consolidação do capitalismo comercial. Nesse sentido, não havia
no processo colonizador uma preocupação com os colonos, sejam eles senhores ou escravos.
Todos estavam a serviço da mercantilização e se fez a partir da criação de uma nova
mercadoria, uma mercadoria que produzia mercadoria por meio de uma violenta negação de
direitos e de qualquer humanismo. Uma verdadeira indústria de “gastar gente” como
expressou Darcy Ribeiro (1995), gente que não foi considerada gente. Falo do moderno
modelo de escravização que, de acordo com Caio Prado Junior (2000), era muito diferente da
escravidão no mundo antigo. No mundo antigo, o escravo fazia parte da sociedade e estava a
ela integrado, ou seja, no universo da polis grega, por exemplo, o escravo tinha um lugar,
figurando como uma classe, um grupo social e participava de uma tradição ou no dizer do
historiador:
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A escravidão na Grécia ou em Roma seria como um salariado em nossos dias:
embora discutida e seriamente contestada na sua legitimidade por alguns, aparece,
contudo, aos olhos do conjunto como qualquer coisa fatal, necessária e
insubstituível. (PRADO JUNIOR, 2000, p.278).

Na escravidão moderna, que aqui experimentamos, o escravo aparece com um
elemento introduzido no tecido social e dele estranho a civilização ocidental por ser:

[...] um recurso de oportunidade de que lançarão mão os países da Europa a fim de
explorar comercialmente os vastos territórios e riquezas do Novo Mundo. [...
representava o elemento] puramente material, da realização de uma empresa de
comércio:um negócio apenas, embora com bons proveitos para seus
empreendedores. (PRADO JUNIOR, 2000, p.279)

A escravidão no olhar de Caio Prado Junior (2000) foi o alicerce sobre o qual
assentou o projeto comercial europeu. Em síntese, no entender de Caio Prado (2000),
estávamos diante de uma sociedade cuja especificidade era a de produzir bens agrícolas de
interesse para o capital mercantil europeu, por meio de uma exploração indiscriminada dos
recursos naturais capaz de manter uma vasta empresa comercial, constituída por latifundiários
monocultores, na qual o motor produtivo era a mão de obra escrava de grupos étnicos
considerados inferiores. Inicialmente, os indígenas que aqui já se encontravam e,
posteriormente, os povos do continente africano trazidos como valiosa mercadoria a produzir
riquezas para o velho mundo. Tornamo-nos uma “fábrica” de produção de bens materiais para
o consumo externo, maneira pela qual entramos e figuramos no mundo capitalista.
Isso equivaleria dizer que uma burguesia ao modelo europeu, que empreendeu uma
revolução social na Europa e enfraqueceu a hegemonia econômica, política e cultural do
mundo feudal, não existiu por aqui. Constituiu-se, no Brasil pós-colonial, uma burguesia
dependente do capital externo e presa aos privilégios oligárquicos do colonizador.
Atento às heranças deixadas pela estrutura social do Brasil Colônia, Florestan
Fernandes (1976), ao analisar o caráter da “Revolução Burguesa no Brasil”, chega a
conclusões que nos alertam que a consolidação e a expansão de valores e práticas
democráticas em nossa estrutura sociopolítica ocorrem em meio a muitos recuos.
Para Florestan Fernandes (1976) formou-se no Brasil um burguesia que guardou
profundos traços oligárquicos. A abolição da escravatura e a instituição da República não
representaram uma ruptura com o caráter oligárquico e conservador do período monárquico.
Na impossibilidade, ou falta de vontade de lidar com o conflito posto pela nova sociedade
emergente, a burguesia valeu-se das mesmas estratégias de uso arbitrário do poder tolerados
pela aristocracia agrária e escravocrata.
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É nesse sentido que Fernandes (1976) irá afirmar que só em aparência houve uma
“crise do poder oligárquico”, apontando, como exemplo, as práticas como o mandonismo, o
paternalismo, o ritualismo eleitoral e a manipulação dos movimentos políticos populares que
levaram a burguesia nascente a se apropriar privativamente da esfera da política e do Estado
como instituição. Uma das razões apontadas pelo sociólogo para a não efetivação de uma
revolução burguesa no Brasil foi que:

[...] o grosso dessa burguesia vinha de e vivia em um estreito mundo provinciano,
em sua essência rural [...] e quer vivesse na cidade ou no campo sofrera larga
socialização e forte atração pela oligarquia [...] Podia discordar da oligarquia ou
mesmo opor-se a ela. Mas, fazia-o dentro de um horizonte cultural que era
essencialmente o mesmo, polarizado em torno de preocupações particularistas e de
um estranho conservadorismo sociocultural e político. O conflito emergia, mas
através de discórdias circunscritas, principalmente vinculadas a estreitos interesses
materiais, ditados pela necessidade de expandir os negócios. (FERNANDES, 1976,
p.205).

De acordo com a análise de Florestan Fernandes (1976) o caráter provinciano da
burguesia brasileira, aliado a seu gosto pelas “preocupações particularistas” e o monopólio
privativo do poder, fez essa classe social estabelecer uma relação privada com o Estado.
Ao contrário de outras burguesias, que forjaram instituições próprias de poder
especialmente social e só usaram o Estado para arranjos mais complicados e
específicos, a nossa burguesia converge para o Estado e faz sua unificação no plano
político, antes de converter a dominação socioeconômica no que Weber entendia
como “o poder político indireto” [... visando] exercer pressão e influência sobre o
Estado e, de modo mais concreto, orientar e controlar a aplicação do poder político
estatal, de acordo com seus fins particulares”. (FERNANDES, 1976, p.204)

A forma conservadora de instituir uma suposta nova ordem social silenciou o
restante da sociedade, mergulhando-a numa degradante desigualdade social, econômica,
política e plasmando uma característica gelatinosa1 da sociedade civil brasileira do início da
República, onde conflitos como Canudos e Contestado2, por exemplo, foram tratados como
“caso policial” e não como uma legítima luta por direito, reconhecimento social e
emancipação. Esta foi uma das muitas estratégias violentas de negação do direito político à
contestação a qualquer movimento que pudesse enfraquecer o poderio de uma burguesia de
base oligárquica que só reconhecia como legítimo o espaço privado.

1 Estou me referindo a divisão que faz Gramsci entre a sociedade civil no oriente e no ocidente. De acordo com esse
pensador: “No oriente, o Estado era tudo, a sociedade civil era primitiva e gelatinosa; no Ocidente, havia entre o Estado e a
sociedade civil uma justa relação e, ao oscilar o Estado, podia-se imediatamente reconhecer uma robusta estrutura da
sociedade civil” (Gramsci, 2012, p.266)
2 Sobre as Guerras Civis nas regiões sertanejas ver MONIZ, Edmundo. A guerra social de Canudos, Civilização Brasileira,
RJ, 1978.
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Lerrer (2008), referindo-se ao texto “O Poder do Atraso” de Martins, nos ajuda a
identificar a origem dessa predileção da burguesia brasileira por fazer do espaço público do
Estado, um espaço privado de aferição de seus interesses particularistas:
Como observa José de Souza Martins, essa estratégia de colonização, ou seja, esse
hábito do rei português de usar o patrimônio dos súditos para lograr os fins da Coroa
– ou seja, do Estado – garantiu o território, mas trouxe junto a fraca percepção do
conceito de “coisa pública” para o povo brasileiro, ou seja, de que aquilo que é
público deve ser usufruído por todos seus cidadãos, possuem um fim social. Este
processo deu início a uma das mais persistentes heranças portuguesas: o
patrimonialismo, ou seja, o governo da coisa pública como se fosse um negócio de
família. (LERRER, 2008, p.39).

E quando o Estado é tratado como “um negócio de família” a sociedade resta
excluída da res pública em favor de uma res privada em que os destituídos de posses, leia-se
de terra, os ex-escravos, camponeses, ou seja, todos aqueles marcados pela desigualdade de
posses estarão destituídos igualmente de quaisquer status político e de cidadania.
Em “Os Camponeses e a Política no Brasil”, Martins (1983), analisando a política no
Brasil sobre o viés agrário, discordará de Caio Prado Júnior (2000) quando esse afirma a
existência de relações econômicas mercantis no Brasil colônia e não um sistema feudal como
era análise corrente. Ele considera o fazendeiro como um proprietário, um proprietário de
terra; o que o faz distinto tanto do burguês clássico, quanto do senhor feudal. Para esse autor,
antes da abolição da escravatura o escravo era objeto de toda dominação e exploração, com o
fim da escravidão a terra passa a ser o foco da disputa e de conflitos entre os grandes
fazendeiros e os camponeses.
A mediação do escravismo disfarçara anteriormente esse confronto, fizera do
mestiço livre um aliado da escravidão, um excluído da escravidão, um liberto. O fim
do trabalho escravo, a revelação de um novo instrumento de dominação, revelou
também a contradição que separava os exploradores dos explorados. Sendo a terra a
mediação desse antagonismo, em torno dela passa a girar o confronto e o conflito de
fazendeiros e camponeses. (MARTINS, 1983, p.63).

Essa divergência analítica entre os dois autores em nada perturba, no meu entender, o
fato de ambos apontarem o caráter contraditório da formação do Estado Republicano
brasileiro. O que tem de novo na análise de Martins é o reconhecimento de que o fim da
escravidão e a nova ordem política nascente criam um grupo social à margem. Um grupo
social sem lugar na estrutura social e política nascente. Um estranho que nenhum grupo
político e de classe irá reconhecer como cidadão, ou mesmo como aliado real ou potencial. A
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esse grupo pertence o camponês, sem terra, sem trabalho, um excluído do pacto político no
dizer de Martins. (MARTINS, 1983, p.25).
Historicamente, o grupo social camponês nasce com a exclusão dos antigos escravos
e não proprietários de terra, legitimada pelas Leis da Terra. As Leis da Terra foram uma
estratégia dos grandes proprietários de terra antevendo a emergência da abolição da
escravatura e o problema que adviria com a posse das terras.
As Leis da Terra de 1850 desvincularam a posse da terra do direito de propriedade.
Com esse decreto, a terra vira uma mercadoria que só podia ser auferida por aquele com
capacidade de obtê-la pela compra.
É importante destacar que as desigualdades de posses geradas pelas Leis da Terra
originaram novas modalidades de desigualdades fundadas na negação de direitos àqueles
marcados pela ausência de poder econômico para adquirir terras e dela fazer o seu meio de
trabalho. O camponês era um ser desigual na medida em que ficou dependente dos
fazendeiros para gerir seus meios de vida. Tornava-se, então, agregado, tendo seus direitos
estritamente vinculados a concessão do fazendeiro. Tratando-se, como explicitou Martins
(1983), de uma questão privada e não pública. Uma relação baseada:
[...] na troca de serviços e produtos por favores, troca direta de coisas desiguais,
controlada através de um complicado balanço de favores prestados e favores
recebidos. (MARTINS, 1983, p.35).

Uma relação tutelar, de apadrinhamento e de prestação de lealdades compartilhadas,
que na literatura da sociologia política e da ciência política ficou conhecido como
coronelismo, clientelismo etc. Essa condição tutelar refletiu e vem refletindo num forte
imaginário de um Estado Pai Protetor fundado por uma relação de lealdade privada fantasiada
de compromisso público contra o direito a posse das terras. Muitas delas, antes devolutas
foram saqueadas do Estado pelo artifício da grilagem, em que se colocava um grilo num baú
junto ao documento falsificado para dar-lhe a aparência de antigo. Posto que, as Leis das
Terras previam o direito à propriedade àqueles que apresentassem documentos antigos
reconhecido em cartório, assim muitos fazendeiros apropriaram-se ilicitamente d e terras que
pertenciam Estado. (LERRER, 2008, p.43).
Essas características peculiares à formação da sociedade brasileira têm deixado
marcas, nem sempre triunfantes, na estrutura e na forma de agir do Estado se o considerarmos
como uma esfera pública de correlação de forças que não guarda e não deve guardar para si
uma autonomia absoluta frente às demandas e interlocuções que a sociedade busca com ele
travar. Todavia, essas marcas vêm sendo questionadas por meio das lutas políticas dos
movimentos sociais na direção de romper as muitas muralhas historicamente construídas para
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separar a esfera pública do Estado da esfera dos conflitos sociais. É neste contexto que os
movimentos sociais pela Reforma Agrária, em especial do MST, elegem a luta pelo direito à
educação. Stédile (1999), em entrevista concedida a Bernardo Mançano, no clássico texto
“Brava Gente: a trajetória do MST e a luta pela terra no Brasil”, nos fala do significado da
educação para o MST e hoje ampliada pelos diversos movimentos sociais do campo, como a
concepção de que na guerra é necessário estar em várias frentes de batalhas. “A frente de
batalha da educação é tão importante quanto a da ocupação de um latifúndio ou a de massas.
A nossa luta é para derrubar três cercas: a do latifúndio, a da ignorância e a do capital”
(FERNANDES; STÉDILE, 1999, p. 74). O processo de derrubada da “cerca da ignorância”
conferiu ao MST e aos demais sujeitos sociais do campo uma nova característica, os Sem
Terra e os movimentos pela Reforma Agrária hoje podem ser definidos também como sujeitos
sociais e político que conferem a busca do conhecimento um papel importante para sua
formação social, cultural e política. A educação torna-se assim um elemento forte e
inseparável do processo de formação dos sujeitos políticos do movimento, ao mesmo tempo
em é pensada como direito fundamental de cidadania. É desse reconhecimento da importância
e da autonomia que a educação pode conferir ao projeto político do movimento, que os
movimentos sociais, sindicais e organizações em luta pela Reforma Agrária, partindo de suas
diferencias experiências de educação não formal, foram os proponentes do Programa
Nacional de Educação na Reforma Agrária – PRONERA.

1.3 O caráter tri-facetado do Estado Democrático de Direito no Brasil contemporâneo e
a questão agrária

O Estado Democrático de Direito do Brasil contemporâneo oscila entre três vertentes
que se intercalam num processo contínuo de alternância de relações de força. Uma vertente
que busca resguardar antigas práxis oligárquicas encetadas no período colonial. A proposta do
novo liberalismo representativa dos interesses do capital internacional mundializado, e a
proposta democrática que visa materializar os princípios constitucionais ligados aos
comprometimentos com os direitos sociais de cidadania com vista à ampliação da justiça
social. A primeira representa o permanente movimento dos grupos sociais dominantes para
manter viva a herança histórica da oligarquia. A segunda vem de um “pacote”
internacionalizado com amplo poder de barganha que na perspectiva agrária é representado
pela hegemonia do agronegócio. E a terceira, quando ocorre, é por meio de uma constante e
incansável luta da sociedade civil organizada pelos interesses dos grupos sociais
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atravessados pela condição de pobreza, exclusão e injustiça social. Ou, como muito bem
explicitou Carlos Nelson Coutinho (2006):
[... uma] proposta liberal-corporativa, representativa dos interesses da burguesia, que
consiste em desmantelar o pouco que há de público nesse Estado em crise e, como
consequência, confiar ao mercado a regulação dos problemas sociais e econômicos.
[...] Por outro lado, temos uma proposta democrática, que representa os interesses
das classes subalternas, centrada na reconstrução ou redefinição do espaço público
[...] (COUTINHO, 2006, p.195-196)

Quer isso dizer que estamos ainda distante do “fim da história”, no limite estaríamos
na história e com finalidades. No preâmbulo da Constituição Federal (CF) de 1988 lemos:
Nós representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional
constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício
dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem estar, o
desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma
sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e
comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacifica das
controvérsias [...] (BRASIL, 2010, p.5, grifo nosso)

Considerando o longo caminho histórico que antecedeu a promulgação da CF-1988,
pode-se perceber a intenção do legislador a respeito da instituição de costumes sociais mais
democráticos fundados, sobretudo, nos princípios de justiça que até então não constituíam
metas constitucionais e legais. Nesse sentido a CF-88 pode ser entendida como uma
possibilidade legal de instituição de novos costumes, principalmente se considerarmos a
significativa participação da sociedade civil organizada em movimentos sociais de diversos
tipos.
Nos Cadernos do Cárcere, Antonio Gramsci (2012) trata das leis e dos costumes,
apontando o equívoco de se entender as leis como antecessora dos costumes. Segundo esse
pensador político:
É opinião muito difundida, ou melhor, é opinião considerada realista e inteligente
que as leis devem ser antecedidas pelo costume, que a lei só é eficaz quando ratifica
os costumes. Essa opinião está contra a história real do desenvolvimento do direito,
que sempre exigiu uma luta para se afirmar, luta que, na realidade, é pela criação de
um novo costume. (GRAMSCI, 2012, p.252).

Neste sentido, poder-se-ia destacar que a CF-88, já em sua abertura, preconiza o
compromisso jurídico legal com os direitos sociais de cidadania, apontando a possibilidade de
um novo costume no trato da res publica. Um novo costume capaz, no meu entendimento, de
amenizar o caráter privatista até então assumido pelo Estado no Brasil.
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Assinalamos no texto constitucional supra a expressão direito social por ser essa, a
meta importante que direciona o compromisso entre o Estado e a sociedade civil.
O processo histórico evolutivo dos direitos de cidadania na contemporaneidade foi
analisado por Marshall (1967) em seu livro “Classe social, cidadania e status”. Marshall
(1967), ao discorrer sobre o surgimento dos direitos de cidadania na Inglaterra do século XIX,
demonstra a estreita articulação entre os conflitos sociais (deve-se entender, aqui, por
conflitos sociais as mudanças constitutivas da passagem da sociedade feudal à sociedade de
mercado) e a divisão dos direitos em três elementos intrínsecos: o civil, o político e o social.
Os direitos civis são aqueles baseados na liberdade individual, como o direito à vida,
à liberdade, à propriedade e à igualdade perante a lei. Isto significa que todos os indivíduos,
pertencentes a um Estado Constitucional, tem por direito inalienável a liberdade de ir e vir, de
escolher seu trabalho, manifestar seu pensamento livre do constrangimento de terceiros. Tem
direito à organização, à inviolabilidade de sua propriedade, só podendo ser cerceados em sua
liberdade por meio de autoridade competente e segundo as disposições legais - o que requer a
imparcialidade e independência da justiça.
Os direitos políticos referem-se ao direito de participar do exercício do poder
político, ou seja, à possibilidade de colocar em discussão os problemas do governo, organizar
manifestações políticas, movimentos políticos (ou sociais), partidos, votar e ser votado. Os
direitos políticos configuram-se na organização política da sociedade civil.
Se os direitos civis garantem a organização legal da sociedade civil, e os direitos
políticos garantem a participação no governo, os direitos sociais garantem a participação dos
indivíduos na riqueza social. Trata-se do direito à educação, à saúde, ao trabalho, ao salário
justo e ao lazer. São direitos que possibilitam às sociedades politicamente organizadas
minimizar a desigualdade garantindo um nível médio de bem-estar. Constituem os direitos
baseados na noção de justiça social (DINIZ, 1997).
As formulações de Marshall (1967) com respeito à evolução histórica dos direitos de
cidadania guardam uma relação dialética, sem a qual os três direitos se enfraqueceriam,
perdendo a garantia de sua manutenção e efetividade. Percebe-se que os direitos civis,
políticos e sociais interagem, numa democracia, a partir dos direitos políticos. São por meio
do livre exercício desses direitos que os direitos civis ganham maior estabilidade e condições
de se manterem e os direitos sociais ampliam o escopo de possibilidade de intervir na esfera
estatal, por meio de proposições de novos direitos e criação de novos compromissos coletivos.
As políticas públicas de um Estado Democrático de Direito podem ser entendidas como a
materialização dos direitos sociais de cidadania, ao mesmo tempo em que indicam o exercício
dos direitos políticos por parte da sociedade. Em outros termos, sem a participação política
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dos diferentes seguimentos da sociedade, sem o pleno exercício dos direitos políticos, o
Estado democrático empalideceria sua função pública de criar compromissos coletivos
inclinando ora em direção de práticas políticas verticalizadas ou do voluntarismo oligárquicos
de privilégios privatistas.
Nesta perspectiva vale retomar o conceito gramsciano de “Estado = a sociedade
política + sociedade civil”. (GRAMSCI, 2012), sociedade civil aqui entendida, no sentido
gramsciano, como os segmentos sociais subordinados. A eficácia dos direitos de cidadania
estaria, portanto, vinculada a uma articulação entre Estado e sociedade civil. Isso pressupõe a
existência de uma sociedade política permeável, não só às atribuições constitucionais, como
às demandas permanentes oriundas dos conflitos existentes na sociedade civil, capazes de
criar novos direitos a partir das contradições postas pela realidade social econômica, política e
cultural.
Nesse contexto é que entendo de um modo geral, por políticas públicas a tomada de
decisões coletivas do Estado em resposta às demandas da sociedade por meio do exercício de
seu direito político de cidadania que criam compromissos igualmente coletivos, gerando
novos direitos, ou também como explicitou Rodrigues (2010):
No contexto das políticas públicas, a política é entendida como um conjunto de
procedimentos que expressam relações de poder e que se orienta à resolução de
conflitos no que se refere aos bens públicos. [...] A política pública é o processo pelo
qual os diversos grupos que compõem a sociedade - cujos interesses, valores e
objetivos são divergentes – tomam decisões coletivas, que condicionam o conjunto
dessa sociedade. Quando decisões coletivas são tomadas elas se convertem em algo
a ser compartilhado, isto é, em uma política comum. (RODRIGUES, 2010, p.13).

Sem a intenção de empreender uma discussão acerca do histórico e dos processos de
proposição, implementação e execução das políticas públicas, cabe indicar que o debate
acerca desse tema tem sua origem a partir das políticas do Estado de Bem Estar social
(WelfareState), ocorridas, mais especificamente, nos países da Europa Central após a Segunda
Guerra Mundial. Trata-se de um tipo de gestão do Estado pela via da intensa participação
política de organizações do mundo do trabalho e da criação de um conjunto de direitos sociais
de cidadania, visando o pleno emprego e parcialmente inspirado na teoria econômica da
Keynes. Keynes (1996) escreve sua teoria como uma tentativa de contribuir com o fim da
crise econômica, gerada pelo crash na bolsa de valores de 1929, propondo certa intervenção
do Estado nas crises econômicas, sem necessariamente romper com os princípios do
liberalismo político e econômico. Esse Estado entra em crise no final dos anos 80,
coincidentemente com o desmantelamento do socialismo histórico ocorrido no Leste Europeu,
dando lugar a um novo liberalismo político que apontou como critica ao WelfareState a
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sobrecarga das funções do Estado, bem como o entrave ao desenvolvimento econômico da
sociedade de mercado. Este novo liberalismo político ficou academicamente conhecido como
Estado neoliberal ou políticas neoliberais, mantém até os dias atuais e tem como objetivo
diminuir as funções do Estado e sua intervenção na esfera econômica acelerando processos de
mundialização da economia e acentuando as diferenças na divisão internacional do trabalho.
As políticas neoliberais modificaram a estrutura de funcionamento do Estado a fim de
impulsionar a reestruturação produtiva do capital. Elas desregulamentaram direitos e garantias
trabalhistas conquistadas no WelfareState, flexibilizando e precarizando o mundo do trabalho,
além de enfraquecer politicamente as organizações trabalhistas e sindicais. Ou seja, promoveu
a despolitização do mundo do trabalho.
O Estado, na visão da doutrina neoliberal, deveria ser conduzido como negócio.
Porém, se no âmbito do setor privado, a condução administrativa negocial gera lucros e
dividendos, com a esfera pública estatal ocorreu exatamente o inverso. Ou seja, o Estado
gerido como um negócio privado experimentou e ainda experimenta a redução do capital
público, a dilapidação de seus recursos, a diminuição do espaço econômico público, além de
ter que se manter forte e coeso para responder a grupos de interesses específicos do capital
mundializado, e, que não necessariamente estejam afinados com questões públicas.
(PAULANI, 2006).
De um modo geral, pode-se dizer que o Estado, a partir do final da década de 80 com
as políticas de diminuição das funções estatais promovidas por Reagan nos EUA e Thatcher
na Inglaterra, aviltando a implementação de políticas públicas voltadas para a materialização
dos direitos sociais de cidadania.
Na América Latina, as políticas neoliberais foram marcadas basicamente pela
privatização das empresas estatais e desregulamentação dos parcos direitos sociais existentes,
mesmo que jamais tenha ocorrido um Welfare-State em nenhum país latino americano.
No Brasil, também podemos observar, como parte do pacote neoliberal privilegiou as
privatizações de alguns bens públicos, como também o aprofundamento da produção agrícola,
no modelo do agronegócio, como meio de inserção do país na economia mundializada.
Cumpre-se destacar que o debate contemporâneo em favor da Reforma Agrária no
Brasil teve lugar na década de 50 sendo posteriormente suprimido pelo golpe militar de 1964
em favor de uma modernização técnica da agricultura e pecuária fazendo eco com a
“Revolução Verde”. De acordo com Delgado (2010) três forças sociais entre 1955-1960 se
posicionaram em favor da Reforma Agrária: O Partido Comunista Brasileiro (PCB); a
Comissão Econômica da América Latina (CEPAL) e os setores reformistas da Igreja Católica.
38

39

O Partido Comunista do Brasil (PCB) centrou suas defesas numa reforma, no meio
agrário, vinculadas a partir de uma visão atrelada ao mundo do trabalho urbano; destacando
questões como a melhoria das condições de trabalho - Caio Prado Jr (1960;1962); a
identificação de aspectos feudais na agricultura brasileira que deveria ser superado em prol da
transformação capitalista – Alberto de Passos Guimarães (1964); e a defesa da Reforma
Agrária como contentora de uma possível superpopulação agrária – Ignácio Rangel (1961).
(DELGADO, 2010, p.83).
A Comissão Econômica da América Latina (CEPAL) tinha uma proposta de um
desenvolvimento fundamentado em suas preocupações com uma propensa crise de
abastecimento nas regiões urbanas e industrial devido à rigidez da oferta de alimentos,
aspectos que justificaria uma reforma no meio agrário. (DELGADO, 2010).
Por fim, a Igreja Católica argumentou em favor da legitimação do princípio da
função social da propriedade, princípio este incluído na CF-88 como um dos critérios de
identificação do caráter produtivo da terra.
Representando o projeto hegemônico do capital, que descarta a Reforma Agrária
como uma questão de humanismo proposto pelo PCB e a justiça apontada pela Igreja
Católica, estão o grupo denominado por Delgado (2010) dos economistas conservadores da
USP cujo protagonista foi Delfim Neto, na época, futuro Ministro da Fazenda da Ditadura
Militar. Trata-se da defesa de uma visão tecnocrática a partir da qual consideram que:
[...] a questão agrária e as relações de trabalho prevalecentes no meio rural não são
problemas econômicos relevantes, pois a estrutura agrária teria cumprido de modo
mais adequado as funções básicas da agricultura no desenvolvimento econômico.
(…) O golpe militar de 1964 cortará a efervescência do debate agrário e imporá pela
força, ainda que de forma gradual, a tese de Delfim Neto de “modernização agrícola
sem Reforma Agrária. (DELGADO, 2010,p.84).

Assim, foi instituído no Brasil, pela via de um Estado autoritário, ditatorial e
comprometido com os interesses internacionais, a “Revolução Verde” que será o
desdobramento da hegemonia contemporânea do agronegócio.
O objetivo precípuo da “Revolução Verde” é o de promover inovações tecnológicas
na agricultura (expresso em insumos químicos, agrotóxicos, irrigação, mecanização etc.).
Bem como, fomentar a intensificação da oferta de alimentos, cuja proposta consistiu em ações
que visavam o aumento da produtividade agrícola pela via da tecnologia. Garantindo, assim, o
controle da natureza por meio de uma metodologia científico-industrial, que iria resolver o
problema da fome no mundo por considerar que fome e pobreza eram resultados de
problemas com a produção de alimentos. (PEREIRA, 2012).
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Pereira (2012) ainda enfatiza o caráter monocultor da “Revolução Verde” que se
fazia a partir de um aparato científico tecnológico voltado para o latifúndio culminando no
êxodo rural, na dependência entre a agricultura e a indústria e promovendo a desqualificação
dos saberes contidos na agricultura tradicional. (PEREIRA, 2012). A consequência imediata
foi o direcionamento da produção agrícola para finalidades do mercado, em detrimento da
produção de alimentos para o consumo da sociedade, bem como a limitação da variedade
alimentar comprometendo o valor nutricional e a segurança alimentar das sociedades.
A segurança alimentar das sociedades em várias partes do mundo está ameaçada,
assim como a soberania alimentar, visto que foi sendo imposto o mesmo pacote
tecnológico para os vários continentes, um pacote que utiliza grandes extensões de
terras nos países em desenvolvimento e trabalho precarizado, ameaçando o controle
da agricultura pela diversidade de grupos camponeses por todo o mundo. Há um
confronto entre diferentes modos de fazer agricultura: uma agricultura do
agronegócio, hegemônica e homogênea em disputa com uma agricultura de base
camponesa. (PEREIRA, 2012, p.688).

De acordo com Delgado (2010) havia na proposta conservadora em 1964 que
colocou uma espécie de antinomia entre “Reforma Agrária” e “modernização técnica”. A
última prevaleceu nos moldes postos pela “Revolução Verde” em detrimento da
transformação da grande propriedade fundiária como uma questão nacional. No final do séc.
XX até os dias atuais a Reforma Agrária vem afastando-se cada vez mais da pauta política do
Estado que passa a conferir mais atenção ao agronegócio dado ao alto peso econômico que ele
vem representando na balança comercial do país.
Para Delgado (2010) o segundo mandato do ex-presidente Fernando Henrique
Cardoso representou o relançamento:
[...] de 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.82)

Os efeitos adversos, de que trata Delgado (2010), nos remete às contradições
existentes entre crescimento econômico e desenvolvimento com sustentabilidade. Se por um
lado o agronegócio expande os horizontes do crescimento econômico e da inserção do país no
mercado mundial, não garante e não tem o projeto de garantir a sustentabilidade social. Vale
dizer que o agronegócio é uma das facetas que reafirma a possibilidade de crescimento
econômico a esteira de altos custos sociais e humanos.
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A face do agronegócio como repositor da competividade do Brasil no mercado
mundial se explica, em parte, por sua versatilidade em colocar produtos agrícolas na arena do
mercado mundializado estreitando o intercambio entre a agricultura e a pecuária aos
processos industriais e tecnológicos próprios do espaço urbano industrializado ou
mercantilizado.
Para Soares Campos e Campos (2007) a territorização do agronegócio abrange as
dimensões política, econômica, espacial e ideológica.
Do ponto de vista político as autoras apontam a inserção de parlamentares no
Congresso nacional financiados pelo agronegócio, o mesmo ocorrendo no executivo. Tudo
para inserir na agenda do Estado seus interesses, e, até mesmo para alterar a legislação em
favor de políticas que favoreça a expansão do agronegócio no país.
Dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) revelam que pelo menos 21 deputados
estaduais e 14 deputados federais do Rio Grande do Sul receberam dinheiro da
Aracruz Celulose para o financiamento das campanhas eleitorais de 2006. As
informações são prestadas pelos próprios candidatos ao TSE. (SOARES CAMPOS,
CAMPOS. 2007 p.4).

No que concerne aos aspectos econômicos Soares Campos e Campos (2007)
destacam a viabilização, por parte do Estado, de infra-estrutura destinada às atividades
produtivas vinculadas ao agronegócio. Como é o caso da Lei Kandir que isenta o pagamento
de impostos a produtos destinados à exportação, e grande parte destes produtos inserem no
raio de atuação do agronegócio.
Na dimensão espacial destaca-se o aumento da produção monocultora associada a
grande propriedade, de forma que o agronegócio tem elevado à condição de terra produtiva
latifúndios monocultores produzindo, assim, o aprofundamento da concentração fundiária.
Em espaços em que não é exercida a concentração fundiária observa-se a imposição de uma
nova dinâmica social caracterizada pela perda de autonomia das famílias agriculturas que são
compelidas a plantar produtos com valor de mercado comercializáveis, em detrimento da
diversidade produtiva, que, inclusive seriam responsáveis pela sua subsistência e para o
abastecimento interno.
Por fim, ideologicamente o agronegócio é propalado como a simbologia da
modernização e do desenvolvimento no meio rural a partir da construção de um imaginário
social fundamentado na ideia de progresso, responsabilidade social e geração de emprego.
(SOARES CAMPOS, CAMPOS, 2007).
Neste contexto, os elementos contraditórios gerados por este tipo de expropriação do
campo são omitidos. Especialmente com respeito à desqualificação da necessidade
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socioeconômica e cultural da Reforma Agrária, hoje, tratada pela oligarquia nacional como
uma ideia anacrônica e favorecedora do atraso econômico do país. Um exemplo disso é o
agravamento dos conflitos por terra. Segundo o relatório do ano de 2012 da Comissão
Pastoral da Terra (CPT):
Os conflitos por terra, nos últimos cinco anos, vêm apresentando uma tendência de
crescimento. Em 2008 registrou-se o menor número de conflitos em uma década,
751. Este número passou em 2009, para 854, permanecendo praticamente estável,
em 2010, 853, crescendo para 1.035 em 2011 e 1067, em 2012. O crescimento de
2012 é de 3,1%, em relação a 2011. Estes 1067 correspondem a 238 ocupações, 13
acampamentos e 816 conflitos que se referem a ações de resistência e enfrentamento
pelo acesso, posse, uso e propriedade da terra, envolvendo diferentes categorias de
camponeses e povos indígenas. (CPT, 2012).

O documento da Secretaria Nacional de Assessoria de Comunicação da CPT ainda
acrescenta que no ano de 2012 das regiões geoeconômicas, é na Amazônia o cenário de o
maior número de conflitos, 489 dos 1067 enquanto no Nordeste são 329 e na região CentroSul, 249.
Segundo o documento, estes números expressam um neocolonialismo que está se
implantando no Brasil e é mascarado por um discurso de preservação do meio ambiente em
favor do capital que vem avançando sobre novas fronteiras naturais, além de territórios
indígenas, quilombolas e comunidades agricultoras tradicionais.

A concentração de conflitos na Amazônia explicita isso. Com uma mão destrói e
extrai recursos da natureza, com a outra extrai divisas com os Programas de defesa
do meio ambiente, como o chamado crédito carbono3. Tudo – terra, florestas, águas,
ar e até a vida humana – se transforma em mercadoria, subordinada às leis do
mercado. Destruição e conservação do meio ambiente se convertem em
“oportunidades de negócios […] (CPT, 2012).

Os conflitos agrários persistem especialmente protagonizados pelo poder privado
conforme atestou “Balanço da questão agrária no Brasil em 2015”:

3A partir dos anos 2000, entrou em cena um mercado voltado para a criação de projetos de redução da emissão dos gases que
aceleram o processo de aquecimento do planeta.Trata-se do mercado de créditos de carbono, que surgiu a partir do Protocolo
de Quioto, acordo internacional que estabeleceu que os países desenvolvidos deveriam reduzir, entre 2008 e 2012, suas
emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) 5,2% em média, em relação aos níveis medidos em 1990.O Protocolo de Quioto
criou o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), que prevê a redução certificada das emissões de gases poluentes.
“Uma vez conquistada essa certificação, quem promove a redução da emissão de gases poluentes tem direito a créditos de
carbono e pode comercializá-los com os países que têm metas a cumprir.” (BRASIL, Portal Brasil, Crédito Carbono,
disponível in: http://www.brasil.gov.br/meio-ambiente/2012/04/credito-carbono.acesso em 30 de abril de 2012).
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A manutenção da aliança com o agronegócio acarretou o agravamento da violência
vivida pelas comunidades camponesas que lutam por direitos e pela permanência em
seus territórios. Os registros parciais da CPT apontam que o Nordeste foi a região
em que houve mais ocorrência de conflitos no campo em 2015, representando 35%
dos casos em todo o país. Em seguida, veio a região Norte, com 27% das
ocorrências, o Centro-Oeste com 17%, o Sudeste com 15% e, finalmente, o Sul do
país com 5,5%.
Parte significativa das ocorrências de conflitos neste ano continuou sendo provocada
pelo poder privado, com destaque para fazendeiros, grandes latifundiários, grandes
empresas, mineradoras, hidrelétricas, portos, dentre outras grandes obras de
infraestrutura. O fato demonstra uma disputa, excessivamente desigual, por
territórios e bens naturais entre o poder privado e as comunidades camponesas.
Apesar disso, permanece alarmante a violência praticada pelo próprio Estado
Brasileiro, através da força policial, dos investimentos aos grandes projetos
desenvolvimentistas, das ações do Poder Judiciário e das portarias e decretos que
limitam as demarcações e desapropriações. (CPT, 2015).

Em contrapartida, Welch (2012) considera que a fase atual é a mais rica no tocante
aos movimentos sócio-territoriais; para ele existe um novo camponês, produto de uma extensa
luta em prol da Reforma Agrária, vivendo em mais de 8.500 assentamentos e ocupando um
total de 20% das terras agricultáveis, tudo isso como produto dos conflitos agrários.
(WELCH, 2012).
Neste contexto é importante destacar que este “novo camponês” vem incorporando
em seu “saber-fazer” a ação política como uma prática estratégica e organizada de inclusão de
suas demandas na agenda do Estado, institucionalizando a questão agrária em suas várias
dimensões e assim fazendo frente ao caráter neoliberalizante do agronegócio.
A Reforma Agrária é parte de um projeto político da luta pela terra e abrange uma
dimensão ampla que não se restringe aos processos constitucionais legais de aquisição da
terra. Para os movimentos de luta pela terra no Brasil a Reforma Agrária tem uma dimensão
de luta por justiça social em sentido amplo. Faz frente ao caráter mercadológico do
agronegócio ao defender uma produção agrícola sustentável, capaz de preservar a diversidade
da produção e do ecossistema garantindo o equilíbrio com a natureza, por exemplo, ao
descartar a utilização de venenos agrícolas. Mas, e isso é um aspecto peculiar e fundamental,
o projeto político de Reforma Agrária também se vincula à democratização da educação
formal que atenda as necessidades reais da população campesina. Nisto reside a construção de
seu status político e de cidadania, bem como sua condição de sujeito político portador de uma
proposta contra hegemônica de Estado e de sociedade. Este é um dos importantes lugares
educação do campo ocupa no interior da reforma no meio agrário. Numa palavra, o projeto de
Reforma Agrária dos movimentos sociais do campo está vinculado à face democratizante e
emancipatória do Estado Democrático de Direito que passarei a tratar na seqüência.
A terceira faceta do Estado Democrático de Direito do Brasil coincide coma
promulgação da CF-88 que não deixa de ser uma resposta a uma forma autoritária de Estado
43

44

que legislava à revelia dos princípios constituições e, mais ainda, à revelia dos direitos
fundamentais da sociedade civil. Neste sentido, a CF-88 tem um direcionamento voltado para
a ampliação da democracia e alargamento das funções do Estado, sem deixar de atender às
imposições postas pela nova ordem mundial. Ainda assim, a CF-88 pode ser interpretada
como fruto do processo de luta pela redemocratização, que se inicia no final da década de 70,
com a emergência dos novos movimentos sociais.
Esse processo de redemocratização ocorre mediante um longo caminho de
organização da sociedade civil em movimentos populares que buscavam, fundamentalmente,
instituir direitos sociais de cidadania historicamente negligenciados aos grupos sociais mais
empobrecidos. Esses movimentos foram iniciados nos grandes centros urbanos, com o clube
de mães, movimento contra carestia, movimentos de mulheres etc. muitos deles apoiados por
segmentos progressistas da Igreja Católica por meio das Pastorais. A luta pela
redemocratização possibilitou, também, o reavivamento, em bases novas, dos movimentos de
luta pela terra. O MST é fruto desse período de luta pela instituição de um Estado
Democrático de Direito, mas de um Direito entendido como justiça social e emancipação
humana.
O MST destacou-se ao longo de sua trajetória de luta não só por sua estratégia de
ocupação das terras improdutivas – forma de requerer seus direitos civis à propriedade, o que
lhe conferiu uma visibilidade pública nacional e internacional –, como também diferenciou-se
por configurar um movimento fundado na cultura da recusa (CARVALHO, 2008) aos
padrões neoliberais do novo capitalismo e ao caráter patrimonalista, clientelista que marcaram
o Estado e a sociedade no Brasil, constituindo-se num movimento com um projeto
emancipatório.
A novidade do MST é a busca de instituir uma cultura democrática e emancipatória
na sociedade, isso explica, em parte, a sua luta pelo direito à Educação e sua tentativa de
materializar o artigo 6º da Constituição4 que versa sobre os direitos sociais dentre os quais
inclui o acesso à educação como dever do Estado.
Segundo Molina (2012), a educação do campo faz parte de um projeto maior na luta
pela ampliação dos direitos sociais de cidadania, mas significa ao mesmo tempo uma
estratégia de luta contra a lógica do capital:

4 Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à
maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. In:
http://www.senado.gov.br/legislacao/const/con1988/CON1988_05.10.1988/CON1988.pdf.
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O processo geral de reconfiguração da lógica do capital, com a perda de direitos
sociais que haviam sido historicamente conquistados em intensos processos de luta
empreendidos pelas classes trabalhadoras, exprime parte da importância que se tem
dado, no movimento histórico da Educação do Campo, às lutas pelas políticas
públicas, pois esse movimento integra um movimento maior de reação da sociedade
civil, de homens e mulheres que se recusam a aceitar o modo de vida imposto pela
sociabilidade do capital, Políticas Públicas que a tudo mercantiliza, e exige do
Estado, na luta por seus direitos, a institucionalização das políticas sociais.
(MOLINA, 2012, p. 591-592)

A lógica do novo capitalismo tem sido desde a década de 90, a orientação das
políticas públicas de educação. Se tomarmos como parâmetro a educação superior, foi nesta
década que o Banco Mundial começou a influenciar as políticas educacionais no país.
Inserindo na agenda da reforma das políticas educacionais conceitos como: avaliação,
autonomia universitária, privatização, diversificação e diferenciação. (ALMEIDA, 2008,
p.198).
Em fevereiro 1998, o “Fórum Nacional em Defesa da Educação Pública” encaminha
ao Congresso Nacional o documento intitulado “O Plano Nacional de Educação Proposta pela
Sociedade Brasileira” (PL n.4155/98). Dentre as propostas do documento encontrava-se a
articulação dos diferentes níveis e modalidades de ensino no sentido de alcançar um padrão
unitário de qualidade para a educação no Brasil. Esse documento desencadeou a iniciativa do
ex-presidente Fernando Henrique Cardoso de enviar à Câmara o Plano Nacional de Educação
que em seu conteúdo mantinha os compromissos internacionais, bem como o direcionamento
de atuação do Ministério da Educação. (ALMEIDA, 2008, p.199-200).
Em abril do mesmo ano, a Portaria nº 10/1998 regulamenta o PRONERA, como consequência
do I Encontro Nacional dos Educadores e Educadoras da Reforma Agrária – I ENERA,
ocorrido na cidade de Brasília, sediado pela Universidade de Brasília- UnB, em julho de 1997,
evento que reuniu educadores atuantes em projetos educativos em assentamentos com o
objetivo de criar mecanismos para ampliação das atividades nesse setor educacional. Contudo,
a implantação do PRONERA também está vinculada à situação violência no campo com
destaque para o Massacre de Eldorado de Carajás ocorrido em 17 de abril do ano de 1996.
Para o MST: “Carajás foi um fato marcante, que acabou colocando a reforma agrária em
debate nacional. A partir daí o tema começa a ganhar uma nova dimensão política (MST,
1996, p. 05)”. Esta nova dimensão política marca a visibilidade pública do descaso do Estado
com as políticas agrárias e a violência no campo, redundando na Marcha dos 100 mil que foi
organizada pelo MST, no ano de 1999. Tratou-se de uma emblemática mobilização política
no nível nacional cuja finalidade foi o protesto contra as políticas agrárias do governo, a
exclusão social e o Massacre de Eldorado de Carajás e finalizou com uma reunião entre o
presidente da República e uma comissão liderada por João Pedro Stédile, da direção nacional
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do MST, e pelo bispo de Jales (SP), dom Demétrio Valentini. A criação do PRONERA e sua
manutenção vinculam-se a um complexo ambiente de participação política e exercício da
cidadania por diferentes segmentos dos movimentos sociais, no Brasil da época.
Neste contexto, o Estado no Brasil vai realizando, em meio a uma conflituosa
tentativa de manutenção do seu caráter oligárquico, combinando-o com a imposição das metas
do novo capitalismo e a exigência constitucional de ampliação dos direitos sociais de
cidadania por meio de implementação de novas políticas públicas. Na realidade, vários fatores
de ordem diversos contribuíram para esses acontecimentos, mas o que pretendo destacar é a
possibilidade, sempre presente, da criação de políticas oriundas das lutas populares. O
PRONERA, neste sentido, é paradigmático na medida em que suas condições de existência e
permanência encontram-se articulados com a participação ativa de seus proponentes, no
caminho de uma co-gestão participativa.
As políticas do PRONERA estariam direcionadas às áreas de Reforma Agrária do
INCRA e dos órgãos estaduais envolvidos com política agrária, buscando atender às
demandas dessas comunidades. O novo Programa atuaria a partir de uma gestão participativa
orientada pela interatividade com parcerias governamentais, instituições de ensino superior,
organizações sindicais, bem como suas principais interessadas, as comunidades das áreas de
Reforma Agrária Tem por função Programar políticas de educação do campo nos diferentes
níveis de ensino: alfabetização, ensino fundamental, médio, educação de jovens e adultos,
ensino superior e pós-graduação. Com a orientação metodológica de promover a elevação
escolar, com metodologias de ensino ajustadas à realidade sociocultural do campo, pauta-se
por orientações pedagógicas que atendam às reivindicações dos movimentos sociais. As
orientações metodológicas para a elaboração dos projetos educacionais a serem apresentados
ao PRONERA estão explicitadas no documento intitulado Manual de Operações para
Elaboração de Projetos de Educação na Reforma Agrária5. Constam no Manual, além de
orientações às instituições proponentes dos cursos, os objetivos e princípios do PRONERA
tais como: a) seus fundamentos numa gestão participativa e descentralizada com a
coparticipação dos movimentos sociais e sindicais de trabalhadores e trabalhadoras rurais; b)
seu objetivo de contribuir para o desenvolvimento sustentável do campo em conjunto com a
construção da solidariedade e a justiça social; c) e seus princípios políticos pedagógicos de
promoção da inclusão, da participação, da interação e da multiplicação. (MDA/INCRA,
2004).
5 Em 31 de maio de 2011, foi publicado um novo Manual de Operações onde constam algumas modificações operacionais e
a descrição de parte da história vivenciada pelo Programa ao longo sua atuação. Para fins desse capítulo, estarei mantendo a
referência ao antigo documento, datado de 2004, nos aspectos que foram conservados no novo Manual. Os Manuais de
Operação do PRONERA serão tratados no terceiro capítulo deste trabalho.
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É possível concluir que as lutas por políticas públicas fundamentadas numa cogestão
participativa faz da educação do campo um movimento. Um movimento que vem aprendendo,
de dentro, outras possibilidades de funcionamento de um Estado Democrático de Direito ao
desviá-lo de um foco absoluto nas políticas macroeconômicas. Esse desvio se faz por meio de
diferentes ações políticas na perspectiva de realizar um projeto emancipatório. Uma vez que
garantias constitucionais não são suficientes para promover a existência de políticas como o
PRONERA, não só pelas tendências oligárquicas do Estado brasileiro, como também pelas
imposições políticas e econômicas do novo capitalismo, faz-se necessário possuir a disposição
constante de intervir contra os interesses do capital internacional e os prejuízos para a
participação democrática, bem como recusar políticas públicas que negligenciem a gestão
participativa.
Segundo a pesquisa de doutoramento feito por Molina (2003), o PRONERA possui
um antecedente histórico que remonta às propostas de educação construída pelo MST,
quando, no ano de 1987 incorpora em sua bandeira de luta a educação criando o Setor de
Educação a partir do qual foram iniciadas as reflexões sobre qual modelo de educação seria
adequada aos homens e mulheres que no e do campo como meio de trabalho e vida.
(MOLINA, 2003, p.48-49).
Foi a partir desta iniciativa que o movimento passa a considerar a importância da
educação para impulsionar um novo modelo de agricultura capaz de promover o crescimento
do país por meio da construção de uma Reforma Agrária de base sustentável e fundamentada
no princípio da justiça social.
Para Félix (2015) a gestão participativa é o elemento que dá vida às atuações do
PRONERA e se faz pela parceria:
A participação é um dos critérios regulamentados pelo PRONERA para a execução
de projetos educacionais. Trata-se de uma participação que se faz pela parceria.
Considero que a parceria nada mais é do que o "coração" do PRONERA, é essa o
“coração” com os parceiros envolvidos que faz com que esse Programa ultrapasse
suas fronteiras, passando a discutir dentro das universidades a participação das
organizações sociais, fundamental para os projetos na perspectiva da
educação do campo (FELIX, 2015, p.9).

Num regime democrático, a participação política dos cidadãos consiste na
materialização da autonomia social. Para Freire (2006), grande parte dos Estados
contemporâneos com legitimidade democrática tem reproduzido um tipo específico de
monarca que tem conferido ao funcionamento das instituições numa espécie de oligarquia ao
construírem Estados gerentes da sociedade no qual: “as gerências são silenciadas, as grandes
vozes se calam, tudo passa como se, na ordem política, os princípios tivessem se tornado
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objeto de tão grande consenso que podem dispensar as doutrinas e os grandes debates
(FREIRE, 2006, p.11)”. Para o autor a política, ela mesma, é oligarquizada pelos partidos e
governos que obliteram o princípio fundamental da democracia: a participação política efetiva
como marca da autonomia, ou seja, a capacidade de recriação constante do ambiente social
pelos diferentes seres que nela figuram.
É neste sentido que uma política pública que tenha com modus operandi uma gestão
participativa, e que somente funciona se motivada pela participação de seus parceiros passa a
aparecer como uma anomalia política, especialmente num país fundado sob uma base
escravocrata caracterizada pelo silenciamento de muitas vozes em favor dos gritos
ensurdecedores da violência e da negação de direitos especialmente à classe trabalhadora da
época: as pessoas escravizadas.
Assim considerando, mesmo fundamentado na experiência do exercício dos direitos
políticos de cidadania dos movimentos sociais em luta pela Reforma Agrária, Molina (2003)
observa que o processo de construção do PRONERA, como política de governo, não se fez
sem enfretamentos políticos.
1998, [explicita Molina (2003)] era um ano eleitoral para a Presidência, e como
estratégia de campanha, o governo anunciou que o PRONERA alfabetizaria em um
ano, 200 mil trabalhadores rurais. Depois de seis meses do anúncio da criação é que
sai a Portaria nº10, criando o PRONERA em 17 de abril de 1998. [... ] Quando o
PRONERA foi lançado advieram divergências entre o Ministério de
Desenvolvimento Agrário (à época o Extraordinário de Política Fundiária) e o da
Educação. A imprensa noticiou que a secretária de Ensino Fundamental, Iara Prado,
afirmara que “o PRONERA era uma iniciativa lastimável de educação. [...]. Porém,
em maio de 1998, ainda não havia sido liberado nenhum recurso para o
funcionamento do Programa (MOLINA, 2003, p.56).

Outro dado levantado por Molina (2003), diz respeito ao desconforto gerado
diante da participação dos movimentos sociais junto ao PRONERA:
No final de 2000 e início de 2001 procedeu-se grande mudança comanda por
Francisco Orlando Muniz da Costa, presidente do INCRA: exonerou o professor
João Cláudio Todorov, alegando que o MST mandava no PRONERA e o INCRA
tinha o controle das ações do Programa. Instituiu no organograma do PRONERA
uma Direção Executiva e um colegiado Executivo com integrantes do INCRA. A
Coordenação do Programa ficou com Ana Maria do Nascimento, à época
Coordenadora dos Projetos Especiais do INCRA. O Presidente do INCRA emitiu
portaria estabelecendo “ser terminantemente proibida a celebração de qualquer
modalidade de convênio, no âmbito dos objetivos do PRONERA, sem a autorização
oficial e expressa da coordenação Geral de Projetos Especiais [...]. Este
procedimento mudou a sistemática de tramitação dos projetos, e significou na prática
a perda de autonomia e a diminuição da capacidade de intervenção dos parceiros nas
definições do Programa. A centralização de poder no INCRA, partindo-se a principal
característica desta política pública: uma gestão participativa e colegiada, com
efetiva integração dos movimentos sociais. De 2001 a início de 2003, o PRONERA
ficou subordinado à Coordenação de Projetos Especiais. [Trata-se de um período

48

49

caracterizado por] célebres dificuldades para manter o nível de participação dos
movimentos sociais na gestão do PRONERA (MOLINA, 2003, p.58-59).

A pesquisa elaborada por Molina (2003) aponta que estes enfrentamentos do Programa
com a estrutura constituída de um Estado historicamente habituado à implementação de
políticas públicas distanciadas do diálogo com os cidadãos se fez mediante práticas de
resistência dos sujeitos sociais parceiros ao Programa e empenhados em construir um projeto
educacional sólido e consistente com as necessidades e interesses dos sujeitos sociais que
vivem no campo.
No ano de 1999 foi realizada a primeira Conferência Nacional Por uma Educação
Básica do Campo efetivada com o fito de refletir sobre a complexidade e os problemas
enfrentados pela educação do campo. Após a conferência, decidiu-se pela criação de uma
Articulação Nacional por uma Educação Básica no Campo para prosseguir no debate acerca
da criação de políticas públicas para a educação do campo como estratégia aliada ao
desenvolvimento humano nos territórios campesinos. (MOLINA, 2003, p.64-66).
A Articulação Nacional por uma Educação Básica do Campo6 definiu-se como um
movimento coordenado e destinado a trabalhar pelo direito a educação dos sujeitos do campo,
uma educação que atenda a suas necessidades, atuando junto aos movimentos sociais,
entidades e organizações vinculadas a construir o que seria as bases estruturantes da educação
do campo. (MOLINA, 2003, p.66). Vale citar, que um dos resultados auferidos pela
Articulação foi uma coleção de estudos que resultou no que foi conhecido como os Sete
Cadernos da Educação do Campo onde estão delineadas as primeiras reflexões sobre os
princípios fundamentadores desta nova área do conhecimento educacional do país. Objeto de
análise do próximo capítulo desta tese.

6

A Articulação por uma Educação Básica do Campo é coordenada por membros da: UNICEF, UnB, UNESCO,
MST e CNBB.
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2 REFLEXÕES SOBRE UMA EDUCAÇÃO DO CAMPO “NO” E “PARA” UM
PROGRAMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO NA REFORMA AGRÁRIA

O advento dos movimentos sociais origina-se de diferentes conflitos ao longo da
história da humanidade. Na esfera mundial o germe de sua criação está em revoltas como: as
das populações escravas, seitas religiosas e os camponeses na Antiguidade Clássica e na Idade
Média, passando pelos motins no meio rural do séc. XVIII até no período posterior à
Revolução Industrial. (KAUCHAKJE, 2010).
No Brasil, os conflitos sociais estiveram presentes desde a época colonial tomando
novas configurações após a promulgação da República, dentre os quais se destaca a Guerra de
Canudos na Bahia, que mesmo com influências religiosas, foi um conflito originário na fome,
na miséria e das condições de vida subumanas no interior do sertão nordestino, que afetavam
um grupo social alijado de qualquer planejamento político em seu favor no novo sistema
político republicano. (BONETI, 2010).
Estes conflitos históricos, em sua maioria, foram marcados pela negação de direitos,
pela miséria e fome que a partir da Revolução Industrial foram se constituindo em
organizações política ganhando no séc. XX a denominação de movimentos sociais.
Contemporaneamente consistem em organizações políticas da sociedade civil em luta
pelo direito à resistência às experiências compartilhadas de exclusão, discriminação, violência
e destituição de recursos sociais de todas as ordens. Passaram a representar o espaço político
no interior da sociedade civil contra os efeitos perversos de um modelo sociocultural e
econômico pautado num tipo de sociedade subordinada às regras do mercado no qual o lucro,
o consumismo e o capital aparecem como figuras determinantes das relações sociais, em
detrimento dos seres humanos.
Para Bonetti (2010) estamos, hoje, diante de uma ordem mundial guardiã de um
projeto de produção econômica e organização política, que se apresenta ao mundo como um
padrão hegemônico e homogeneizador das relações sociais, sejam elas econômicas, culturais,
tecnológicas etc. Mas, também estamos vivenciando um novo direcionamento nas ações dos
movimentos sociais com respeito a sua relação com a esfera estatal. Para Kauchakje (2010):
Os movimentos sociais, especialmente no século XX, tiveram o Estado como
principal propulsor e, ao mesmo tempo, alvo de demandas. A interação entre eles e o
Estado é caracterizada, nesse sentido, pela mútua influência, negociação,
antecipação de demandas e antagonismo.
Por outro lado, os movimentos sociais contribuem para formatar a esfera estatal e
suas políticas; ao mesmo tempo, por outro lado, o Estado tem se relacionado com
movimentos sociais por meio de apoio, cooptação, contenção ou repressão. Essa
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dinâmica relacional influi na configuração e potencialidades de cada movimento
social e do próprio Estado.

Assim, movimentos sociais provocam modificações no interior do Estado, da cultura e de
relações societárias, e seu impacto social característico é a ampliação do espaço público.
(KAUCHAKJE, 2010, p.81).
Para Cohen e Arato (2000), os Movimentos Sociais Contemporâneos são atores de
mudanças no interior da estrutura social e têm modificado a sociedade civil reformulando
suas normas culturais, ao mesmo tempo em que promovem a democratização da sociedade
civil e da sociedade política a partir da criação e ampliação de direitos contribuindo para o
aumento da autonomia frente à colonização econômica e/ou administrativa. (COHEN,
ARATO, 2000).
Os movimentos sociais em luta pela Reforma Agrária estão cada vez mais criando
estratégias de inserção na institucionalidade estatal, por meio de demandas por políticas
públicas voltadas para o seu projeto político de democratização e emancipação da sociedade.
Mesmo mediante enfrentamentos constantes contra os mecanismos criados no interior do
próprio Estado para promover sua desmobilização e/ou cooptação política.
Para Melucci (2001) “Um movimento político exprime um conflito por meio da
ruptura dos limites do sistema político”. (MELUCCI, 2001:41-42) Admite-se que a
institucionalização do PRONERA, como representação da legitimação da Educação do
Campo e os diferentes desdobramentos sociais que dele decorrem, constitui um indicador do
rompimento dos limites previstos pelo sistema político da participação cidadã dos atores
sociais do campo.
Os movimentos sociais em luta pela educação do campo têm nestas ações um projeto
de sociedade em contraposição com círculo de ferro das forças sociais e políticas que estão a
serviço do novo capitalismo. Como muito bem explicitou Batista (2010):
A educação do campo vincula-se, organicamente, a um projeto de sociedade
ancorado em valores como cooperação, justiça social, valorização da cultura
camponesa, respeito ao meio ambiente. Ou seja, ela é parte da construção de uma
hegemonia dos setores subalternos que não pretende apenas mudar o modelo de
produção da agricultura, mas construir uma nova sociabilidade, fundada em valores
voltados para o humano, numa convivência com a natureza. Homens se
reencontrando como entes que se fazem humanos, convivendo e se entendendo
como parte da natureza. (BATISTA, 2010, p.183).

A educação do campo é fruto das ações políticas da sociedade civil organizada em
movimentos sociais em luta pela Reforma Agrária e de um projeto de sociedade calcado numa
nova perspectiva intelectual e moral (Gramsci, 2012) por entender que um Estado
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efetivamente democrático é gerenciado pelo princípio do diálogo, da interação e da
participação.
O PRONERA, enquanto esfera estatal pautou-se por um histórico de atuação juntos
aos movimentos sociais do campo, e vem atuando a partir de uma concepção de educação do
campo gestada no interior da sociedade civil empenhada em explicitar os fundamentos
constitutivos da educação que se pretende construir. Estes fundamentos, em grande medida,
encontram-se expressos nos setes volumes da Coleção Por uma Educação do Campo. Esta
coleção contém elementos que contribuíram para a reflexão sobre as perspectivas da educação
do campo no âmbito do PRONERA. Os 7 (sete) volumes da Coleção Por uma Educação do
Campo são, respectivamente, intitulados:1- Por uma educação básica do campo (memória); 2
- A educação básica e o movimento social do campo;3 - Projeto popular e escolas do
campo;4 - Educação do campo: identidade e políticas públicas;5 - Contribuições para a
construção de um projeto de educação do campo; 6 - Projeto político-pedagógico da
educação do campo - 1º Encontro do PRONERA na região Sudeste; 7-Campo-políticas
públicas e educação.
No presente capítulo buscaremos estudar os 7 (sete) volumes da Coleção Por uma
Educação do Campo elaborados pela Articulação Nacional por Uma Educação Básica no
Campo entre os anos de 1998- 2004 para compreender os significados contidos na construção
do papel da educação do campo e seus objetivos constitutivos.

2.1 PRONERA e a reflexão de novos paradigmas para uma educação na Reforma
Agrária

Destaquei no primeiro capítulo desta pesquisa o caráter tri-facetado do Estado
Democrático de Direito no Brasil que compreende a manutenção das formas oligárquicas
oriundas da fase colonial; o comprometimento com o capitalismo marcado pela configuração
da dependência histórica do país em relação aos interesses internacionais e a face democrática
que visa materializar os princípios constitucionais de ampliação dos direitos de cidadania. O
Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária – O PRONERA insere-se nesta terceira
face, principalmente, por ser originário do processo histórico de luta dos movimentos sociais
do campo pelo direito à educação.
O PRONERA consiste num Programa de educação para os sujeitos sociais do campo
no contexto de sua luta pela Reforma Agrária. Neste sentido, existe uma relação de
complementaridade e indissociabilidade entre a luta pela Reforma Agrária e a luta por nova
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concepção teórica e prática d e educação que responda aos interesses das mulheres e dos
homens que vivem “do” e “no” campo.
Uma pesquisa que busque recuperar a história institucional do PRONERA não pode
negligenciar a literatura produzida pelos seus parceiros. O PRONERA tem inicio e se
desenvolve em meio a uma ampla reflexão sobre o sentido, os desafios e as características de
uma educação que se faz no interior da luta pela Reforma Agrária entendida no sentido amplo
de construção de um projeto político-social para o Brasil calcado na justiça social e na
emancipação humana. Este foi o objetivo da Coleção por uma Educação do Campo, fruto de
diversos seminários e discussões conjuntas com educadores e educadoras do campo,
movimentos sociais e entidades parceiras como universidades e secretarias de educação.
Entre 1998 a 2004 foram publicados, por iniciativa da Articulação Nacional por uma
Educação Básica do Campo, 7 (sete) cadernos com diferentes enfoques para abranger a
complexidade do escopo da educação do campo. Consiste num conjunto de produções
acadêmicas de pesquisadores de diferentes universidades e educadores do campo com o
objetivo de refletir as perspectivas da educação do campo, em contraposição ao modelo de
educação institucionalizada por pálidas políticas educacionais conhecidas como educação
rural que remonta às estruturas de dominação do poder sócio econômico hegemônico. Esta
modalidade de educação estava calcada num modelo de modernização de caráter conservador
e limitada, que entendia apenas o urbano como símbolo de moderno,por considerar a
modernidade como sinônimo do fim da existência de um meio rural, e, conseqüentemente,
deduzia o fim de uma população cujo seu meio de vida, trabalho, cultura e desenvolvimento
humano se faz no e a partir do trabalho no campo.
O plano de desenvolvimento para o Brasil do pós-guerra, no meu entender, era tirar o
Brasil do atraso o que significava industrializar o país. Este era, por sinal, um discurso
corrente do então ex-presidente Getúlio Vargas. O campo e toda população que dele fazia seu
modo de vida foi estigmatizado como símbolo de um atraso indesejável, o que justificavam
uso de políticas educacionais com traços urbanoídes, cuja função era servir aos grandes
mandatários agrícolas, caudatários dos interesses internacionais, ou afastar do campo sua
população, transformando-a em mão-de-obra precária nossos “deformados” centros urbanos.
Esse ideário explica, em grande parte, o inchaço das grandes cidades e os processos de
favelização de uma população que se vê obrigada a se submeter à cidade pela falta de
condições de vida no campo. Em minha pesquisa de mestrado, trabalhei com associações de
favelas na cidade de Belo Horizonte que, em sua grande maioria, eram oriundas de famílias
vindas das regiões campesinas próximas às cidades e que, sem condições de vida e moradia,
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criaram suas comunidades, trazendo para elas elementos culturais tipicamente característicos
do campo.
Nos 7 (sete) cadernos Por uma Educação do Campo temos um registro importante da
força dos movimentos sociais em sua luta pelo direito social à educação, mais que isso, temos
a luta de um povo pelo direito a suas raízes culturais, pelo direito de permanecer no campo, e,
reafirmá-lo como um espaço legítimo de relações sociais e humanas e de construção de
subjetividades contrapostas ao modelo hegemônico da exploração do homem pelo homem e
da natureza.
Adotarei como metodologia interpretativa dos 7 cadernos a análise do discurso neles
contidos a partir da concepção de Norman Fairclaugh (2001). Fairclaugh (2001) entende o
discurso como uma prática social capaz de indicar uma luta pela mudança nas estruturas
reflexivas de uma sociedade por grupos e classes sociais que adquirem consciência de sujeitos
em condições de elaborar propostas contra hegemônicas; provocando mudanças na ordem do
discurso. Não é objetivo aqui o esgotamento de todas as questões contidas na Coleção, assim
alguns textos não serão diretamente mencionados devido à convergência das tematizações e o
compartilhamento das matrizes reflexivas.
Para fins analíticos, dividi os cadernos em três grandes eixos temáticos 1- a
construção de uma concepção de educação do campo; 2- a reflexão crítica das políticas
neoliberais no contexto agrário: o agronegócio; 3- o processo de institucionalização da
educação do campo.

2.1.1 A construção de uma concepção de educação do campo

A construção da concepção de educação do campo perpassa os 7(sete) cadernos, mas
são nos cinco primeiros cadernos que se pode apreciar uma maior contribuição ao tema.
Nestes cadernos encontram-se elementos que contribuem para uma mudança no tocante à
função social da educação, ao mesmo tempo em que detêm um caráter inovador e
transformador, por meio da recodificação não só do entendimento como também da práxis da
educação a partir de proposições de novos elementos culturais e metodologias de ação.
No primeiro caderno, por exemplo, publicado no ano de 1998, verifica-se reflexões
sobre a educação básica e os desdobramentos a ela vinculados a um projeto popular para o
Brasil. Intitulado “Por uma Educação Básica do Campo” o caderno 1(um) inicia com a
temática da exclusão social considerando-a fruto de uma profunda desigualdade manifesta
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pela excessiva concentração de riqueza e renda que faz do Brasil um dos países mais
desiguais do planeta, como reflexo um projeto conservador de desenvolvimento. A exclusão e
estigmatização dos “povos do campo” fazem-se acompanhar da discussão sobre a exclusão
gerada pelo desenvolvimento, em fase de consolidação, nos anos noventa do século XX, do
novo liberalismo marcado pela estandardização do mercado em detrimento das
responsabilidades sociais do Estado e da democracia. O objetivo principal é o de:
[...] ajudar a recolocar o rural, e a educação que a ele se vincula, na agenda política do país
[partilhando] da convicção de que é possível, e necessário, pensar/implementar um projeto de
desenvolvimento para o Brasil que inclua as milhões de pessoas que atualmente vivem no
campo, e de que a educação, além de um direito, faz parte desta estratégia de inclusão.
(ARTICULAÇÃO POR UMA EDUCAÇÃO NO CAMPO, 1998, p.05).

O projeto de desenvolvimento de que trata o documento implica numa concepção de
educação que tem como fundamento primeiro a formação humana que possibilite a criação de
valores capazes de dar existência a verdadeiros sujeitos sociais em condições de promover
intervenções na sociedade no tocante à promoção da justiça social.
O documento aprofunda, ainda, o primeiro artigo da nova LDB de 1996 quando este
determina que a educação deve estar fundamentada em processos formativos que incluem
família, convivência humana, movimentos sociais, organizações da sociedade e manifestações
culturais. Admite-se que a referência ao texto da LDB pode ser considerada como tentativa de
promover uma mudança discursiva pelo recurso intertextual.
Fairclough (2001) identifica a intertextualidade como elemento de mudanças
discursivas. Ele se vale das formulações de Bakhtin segundo as quais todos os enunciados são
partes, fragmentos de outros enunciados com novo tom avaliativo. (FAIRCOURGH, 2001,
p.134). Valer-se do texto legal torna-se, no documento, mais que um reconhecimento dos
novos direitos garantidos pela legislação, significa, sobretudo, retomar a memória da exclusão
do direito a participar da cultura socialmente produzida pela humanidade. A exclusão não é
apenas referida à educação em si, mas também à negação da legitimidade do conhecimento
produzido nas vivências de uma comunidade, capazes de possibilitar novas leituras do mundo
e novos comportamentos. Não é ao acaso que o texto faz uma análise crítica do entendimento
restrito da educação como escolarização. Sem deixar de reconhecer sua importância para uma
inserção mais igualitária no mundo atual, a escolarização, por si só, não seria capaz de
abranger o amplo sentido que possui a educação. Neste contexto, educar é mais que
escolarizar, pois:
A ênfase na questão da escolarização não deve implicar um fechamento à discussão
sobre as inúmeras experiências significativas de educação não formal, de caráter
popular, existentes no meio rural hoje. Muitas destas experiências representam focos
importantes de resistência e de recriação da cultura do campo, fundamentais na
própria formulação de uma proposta de escola do campo. Neste sentido estaremos
ampliando o conceito de Educação Básica, incorporando os aprendizados de outras
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práticas educativas, especialmente daquelas ligadas aos diversos grupos culturais
que vivem e trabalham no meio rural. (ARTICULAÇÃO POR UMA EDUCAÇÃO
NO CAMPO, 1998, p.08).

Trata-se de um texto que vincula as práticas pedagógicas às vivências cotidianas no
campo. Teorizar a educação e as práticas pedagógicas a partir das vivências do campo parece
ser uma análise mais adequada para um entendimento mais profundo da proposta do
documento, e uma resposta às limitações impostas pelo modelo de educação rural. A
educação rural que estandardizou a escola como lócus único do saber capaz de deslegitimar
outros conhecimentos existentes.
De acordo com Freitas (2012) uma teoria educacional busca formular uma concepção
de educação a partir de um projeto histórico em que estão presentes a relação entre educação,
a sociedade e o tipo de homem que se pretende formar, ou seja, diz respeito às finalidades da
educação. Ao passo que uma teoria pedagógica refere-se ao “trabalho pedagógico” por meio
da elaboração de princípios norteadores das práticas. O conjunto destas duas classes de teoria
Freitas (2012) a denominou de Organização do Trabalho Pedagógico. A Organização do
Trabalho Pedagógico, tal como desenvolveu o autor, inscreve-se em dois níveis: 1- o nível do
trabalho pedagógico em sala de aula; 2- o nível da organização geral do trabalho pedagógico
no âmbito da escola, ou seja, o projeto político-pedagógico da escola (FREITAS, 2012, p.93).
O documento sempre que analisa o processo de organização do trabalho pedagógico,
faz referência que apenas a existência da escola não é suficiente para se pensar a educação do
campo, mas também é necessário pensar um projeto político pedagógico que possua vínculo
com as causas, os desafios, os sonhos, a história e a cultura dos atores sociais do campo.
Assim, parte-se da perspectiva de que a educação, deve está articulada com a compreensão
dos reais aspectos constitutivos da realidade do campo.
A educação do campo é, então, refletida como uma possibilidade de desconstruir
visões pejorativas dos homens e mulheres do campo, bem como romper com a tradição
capitalista de dominação da cidade sobre o campo. É importante frisar que muitas passagens
dos 7(sete) Cadernos apontam para o caráter universalista da educação do campo que busca a
superação da dicotomia excludente entre campo e cidade, marcado pelas qualificações atraso
x modernidade.
Numa outra linha argumentativa o documento enfatiza a necessidade de se
aprofundar a reflexão sobre a função social da educação do campo. O descaso do Estado no
tocante a políticas públicas para as populações que vivem no campo levou algumas
organizações e movimentos sociais a reagirem a esta situação de exclusão buscando inserir,
na pauta do Estado, políticas públicas voltadas para a educação, e o fizeram buscando conferir
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uma identidade diferenciada às escolas do campo. Destas organizações e movimentos sociais
o documento cita: as Escolas-Família Agrícola (EFAs) que contavam, em 1998, com 200
centros educativos em alternância, em todo o país; o Movimento de Educação de Base (MEB)
com suas iniciativas de educação de jovens e adultos, o Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem-Terra (MST) com suas escolas nos acampamentos e assentamentos direcionadas à
formação de professores e de técnicos na área de produção e a experiência das escolas
itinerantes e o Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) com as escolas dos
reassentamentos. (ARTICULAÇÃO NACIONAL POR UMA EDUCAÇÃO BÁSICA DO
CAMPO 1998, p.23).
A integração entre educação do campo e Reforma Agrária é explicitada por meio da
reflexão das bases em que estariam fundamentadas a proposta para a educação básica do
campo. Tais bases ou fundamentos consistem numa profunda crítica sobre a vinculação entre
a educação do campo e as novas opções de desenvolvimento do país, qual seja a opção
neoliberal caudatária do capital financeiro. Mas, quando se vai tratar da realidade nacional
não são os elementos econômicos, mas elementos éticos, humanistas e culturais que são
tomados como o cerne da crise, “da época crítica”. Tratar-se-ia de uma crise de“autoestima",
valores, identidade diante de si e do mundo” Observa-se que os elementos elencados são
matéria de processos educativos em sentido amplo, ou seja, para além da escola
tradicionalmente aceita pela hegemonia dominante. Determinados processos educativos
podem promover a auto-estima, criar e transformar valores, produzindo laços identitários que
geram autoestima e a solidariedade. Ao fim, dizer que a crise é de valores é apontar para uma
postura contra a cultura hegemônica. A educação tem, portanto, suas bases em princípios
éticos e políticos podendo contribuir para a construção de um projeto de desenvolvimento
social:
[...] que inclua o povo brasileiro, mas todo o povo, como sujeito da construção de
novas alternativas que tenham como pilares a justiça social, a diminuição das
desigualdades e a construção de uma nova cultura, que ajude a repensar o nosso jeito
de ser país, de ser povo, de fazer história. (ARTICULAÇÃO NACIONAL POR
UMA EDUCAÇÃO BÁSICA DO CAMPO 1998, p.26)

O primeiro caderno (e todos os demais cadernos, como veremos neste capítulo) pode
ser interpretado como a fundamentação de um projeto, um projeto político construído
coletivamente com os movimentos sociais do campo, marcando os delineamentos
direcionadores da atuação do PRONERA, a partir de uma concepção diferenciada e contra
hegemônica de educação.
Cumpre-se também destacar, neste projeto, os princípios pedagógicos que devem
nortear as escolas do campo. Tais princípios aparecem no documento com a busca por
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transformações reais na concepção de educação a partir de alguns compromissos que a escola
do campo deve assumir como marca de sua função social. O compromisso com o caráter
ético/moral com cada participante, no tocante ao respeito às suas necessidades, interesses,
desejos, saberes, cultura por parte dos educadores e educadoras, das entidades e do governo.
(ARTICULAÇÃO NACIONAL POR UMA EDUCAÇÃO BÁSICA DO CAMPO 1998,
p.36). O compromisso com a intervenção social, seu papel no desenvolvimento regional e
com a formação para o trabalho, mas também com a cultura dos “povos do campo” por meio
de uma “educação pela memória histórica” e uma “educação para a autonomia cultural”.
Estes compromissos remetem à necessidade de transformar a gestão da escola. Esta
precisa ser democrática não só no tocante ao seu acesso, mas fundamentalmente no que se
refere à ampliação da participação nas tomadas de decisões a partir de uma compreensão de
escola como espaço da comunidade. Este aspecto aproxima-se das práticas do MST e sua
iniciativa de criar coletivos de educação por entender que a educação, a escola e a
organização do trabalho pedagógico, para lembrarmo-nos de Freitas (2012), é uma ação
conjunta dos membros da escola e da comunidade. A escola é pensada, então, como um
espaço público. A proposta de uma escola democratizada passa pela incorporação das lições
advindas da educação popular, permitindo novas formas de se conduzir os processos de
ensino-aprendizagem onde a escola seja capaz de interagir com os saberes do cotidiano vivido
pelos educandos e educandas.
Neste sentido, o currículo precisa ser repensado em direção a uma maior
flexibilidade no tocante aos conteúdos e metodologias. A noção de currículo precisa
transcender a concepção hegemônica de conteúdos estanques, necessitando estar sempre em
construção, sem negligenciar o valor da produção cultural histórica da humanidade, deve
reconhecer que esta produção subverte seu sentido se não estiver referenciada aos desafios
cotidianos vividos pelos sujeitos do aprendizado, do qual deve fazer parte o valor educativo
da memória. A memória possui uma presença importante na aprendizagem de caráter crítico,
na medida em que possibilita a compreensão de processo como uma ação humana no tempo
que provoca mudanças nas relações sociais e no homem enquanto homem. Quando a história
se separa da memória, o instituído fica naturalizado e os homens perdem sua percepção de
sujeito. A própria conquista de uma educação do campo, para ser compreendida em sua
dimensão político-cultural de criação humana, necessita da reconstrução de toda uma
memória de luta por direitos de inúmeros e históricos sujeitos políticos do campo, é este o
lugar que a memória precisa ocupar nos processos educativos e de aprendizagem.
O segundo caderno da coleção Por uma Educação do Campo foi editado em 1999 e
segue no aprofundamento da construção de uma nova concepção de educação básica, com a
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contribuição de Miguel Arroyo e Bernardo Mançano. Ficaremos com Arroyo já que seu texto
está diretamente relacionado ao primeiro item de nossa divisão analítica e voltaremos a
Mançano no item intitulado - a reflexão crítica das políticas neoliberais no contexto agrário:
o agronegócio.
Arroyo (1999) inicia sua exposição a partir da afirmativa da relação entre educação
do campo e movimentos sociais apontando seu caráter educativo. Tal relação ele associa às
práticas pedagógicas nos assentamentos, na educação de adultos, na educação indígena, a uma
revolução pedagógica de base democrática e de raízes populares. Aspecto importante que
perpassa a história do nascimento e constituição do PRONERA enquanto uma política pública
para educação no contexto da luta pela Reforma Agrária. Trata-se de pensar o significado da
educação como parte integrante de um processo maior de transformação da estrutura agrária
no país. É neste sentido que a concepção mesmo de educação do campo vem sendo construída
e pensada nas ações, parcerias e projetos do Programa. Também é nesta direção que Arroyo
(1999) indica a mudança de foco no tratamento da educação, desvinculando-a tanto das novas
tecnologias (que na época estava se consolidando no país com os primeiros projetos de EAD),
quanto do mercado. Neste momento o autor demarca o campo da educação do campo, como o
campo da luta política no interior da sociedade civil organizada em movimentos sociais.
Estamos querendo vincular educação com o movimento social, o que significa isso?
Significa que acreditamos que somente a educação se tornará realidade no campo se
ela ficar colada ao movimento social. (ARROYO, 1999, p.10).

Trata-se de pensar a educação do campo como um projeto, um projeto que remonta a
mudança social, de um novo modelo de relações sociais em que se educa para a formação
humana. Retomando Fairclough (2001) o discurso é composto por um quadro tridimensional
que envolve: texto, prática discursiva e prática social. Ou seja, podemos pensar numa teoria
social do discurso na qual a ação discursiva é um ato social e coletivo. Enquanto ato coletivo
e não individual as práticas discursivas indicativas de mudanças na ordem do discurso tendem
a provocar mudanças socioculturais.
A expressão “educação rural”, por exemplo, perdeu sua legitimidade entre os
educadores (as) e pesquisadores (as) e principalmente nos movimentos sociais do campo. O
que pode ser compreendido como uma conquista dos movimentos sociais do campo pela
ressignificação da educação do campo. Uma mudança discursiva por meio de práticas sociais
dos movimentos que colocou em questão a educação rural e todo o seu significado
excludente. Parece ser neste sentido que Arroyo (1999) trata da terra como produtora de
gente, gente que possui valores, cultura, modos de vida e saberes que devem entrar no projeto
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político e pedagógico das escolas do campo, a partir das vivências no campo. Vivências estas
que transcendem o próprio espaço da escola entendida como o único lócus possível de
produção do conhecimento. Esta é uma pauta importante assumida pelo PRONERA, na
medida em que busca fomentar cursos nos quais as metodologias educativas exorbitam o
espaço escolar, como é o caso da pedagogia da alternância, conforme explicitou Arroyo
(1999):
A escola é mais um dos lugares onde nos educamos. Os processos educativos
acontecem fundamentalmente no movimento social, nas lutas, no trabalho, na
produção, na família, na vivência cotidiana. E a escola, que tem a fazer? Interpretar
esses processos educativos que acontecem fora, fazer uma síntese, organizar esses
processos educativos em um projeto pedagógico, organizar o conhecimento,
socializar o saber e a cultura historicamente produzidos, dar instrumentos científicotécnicos para interpretar e intervir na realidade, na produção e na sociedade. A
escola, os saberes escolares são um direito do homem e da mulher do campo, porém
esses saberes escolares têm que estar em sintonia com os saberes, os valores, a
cultura a formação que acontece fora da escola (ARROYO, 1999, p.14).

Para além da educação escolar está o direito à cultura, não apenas a cultura dominante
hegemônica, mas a reconstrução da memória de luta dos sujeitos sociais do campo, bem como
saberes que preparam para a formação humana, para a emancipação, para justiça, para o trabalho e
o pleno desenvolvimento dos seres humanos. Estes são elementos que, no entender de Arroyo
(1999), necessitam ser parte integrante dos currículos e dos projetos das escolas do campo. Isso
significa afirmar que a escola do campo deve existir, atuando em conjunto com os movimentos
sociais do campo, eles precisarão constituir-se como a grande referência para os educadores e as
educadoras do campo, posto que a educação do campo é resultado de um luta política mais ampla,
que tem uma memória e uma história que devem aparecer em todos os processos de ensino
aprendizagem, compor os projetos e as práticas escolares. Em síntese, assim como “Terra é mais
que terra”, para os sujeitos do campo escola é mais que escola.
Nisto consiste, segundo Arroyo (1999), o humanismo pedagógico. O humanismo
pedagógico é para o autor a continuidade do vínculo da educação com a luta política, com a
saúde, com a Reforma Agrária, com a cooperação, com a cidadania, com a justiça e com a
emancipação humana. A escola do campo precisa ser uma escola humana, pautada nas raízes
humanas e no humanismo que ainda resta no campo (ARROYO, 1999, p.26).
Nota-se que os primeiros dois cadernos constituem uma reflexão sobre a educação básica
do campo e sobre outros elementos a ela vinculados, mas trata-se fundamentalmente de marcar
uma mudança discursiva no tocante à educação que se pretende construir para os territórios do
campo, pautam-se nas experiências dos próprios movimentos sociais que colocaram a educação
em sua pauta de luta. Assim, imprecisões metodológicas e conceituais aparecem nos textos, mas
estes podem ser trabalhados pelo seu valor histórico e seu valor político-ideológico no sentido de
uma tentativa de produzir uma nova cognição para a educação adequada aos interesses dos
sujeitos do campo.
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O volume 2 finaliza com a afirmação do compromisso político da Articulação Nacional
por uma Educação Básica do Campo de promover intervenções na esfera estatal das quais se
destacam a aproximação com os estados e municípios, a consulta popular como legitimação da
luta pela educação básica do campo e uma participação junto ao PRONERA com a finalidade de
divulgar e propor o debate no interior do Estado.
Aprofundando alguns aspectos sobre o projeto para o Brasil, tema do primeiro caderno,
e, retomando a questão da educação como movimento; o caderno 3 foi intitulado “Projeto
Popular e Escolas do Campo”.O caderno 3 é composto por dois textos, o primeiro elaborado por
César Benjamin com o título “Um projeto popular para o Brasil” e o segundo com o título “A
escola do campo em movimento” de autoria de Roseli Caldart.
Benjamin (2001) inicia seu texto tratando da noção de projeto. Para o autor, a noção de
projeto está conjunturalmente “deixada ao lado”, pois as novas configurações do capitalismo não
admitem a ideia de um projeto social, já que se inscrevem na égide do mercado caracterizado por
regras pré-definidas cujos efeitos dependem da produção e comercialização de produtos com
objetivos maximizadores de lucros e inovações A noção de projeto envolve, sobretudo,
cooperação e não competição como o que ocorre no mercado. Ou seja, a ideia de projeto (de
caráter social) não se alinha com as perspectivas da economia de mercado.
A noção de projeto proposta por Benjamin (2001) tem, portanto, um caráter contra
hegemônico, e, mais, a ideia de projeto implica uma perspectiva de mudança. Ela indica que todos
os seguimentos da sociedade devem ter o direito a projetar e lutar por um futuro e de agir para
construí-lo.

O projeto de que trata Benjamin (2001) é qualificado de popular. E para esta
qualificação ele elabora um gedankenexperiment para refletir a função social de diferentes
grupos existentes na sociedade:
Vamos à segunda questão embutida no título deste texto: por que esse projeto deve
ser "popular"?
Imaginemos uma situação absurda: todos os latifundiários resolvem subitamente
deixar o Brasil. Embarcam numa frota de navios e vão embora. Tentemos responder
à seguinte pergunta: poderia a nossa sociedade viver sem eles?
Vamos mais alto em nosso delírio. Imaginemos que uma frota um pouco maior
levasse também os banqueiros, ou os especuladores do mercado financeiro, ou os
que vivem de altas rendas, de comissões e intermediações. Poderia o Brasil viver
sem eles?
Por intuição, podemos responder, com segurança, que sim. Devidamente
reorganizada, nossa sociedade viveria muito bem sem a presença desses grupos
sociais.
Imaginemos agora outra situação, igualmente absurda. A frota de navios deixa aqui
os latifundiários e leva embora os trabalhadores rurais, aqueles que lavram a terra.
Poderia a nossa sociedade viver sem eles? De novo, vamos generalizar um pouco. E
se desaparecem, por exemplo, todos os mecânicos? Ou os professores, os faxineiros,
os médicos, os motoristas, os engenheiros, os operários têxteis, os artistas? Poderia a
sociedade continuar a funcionar? Desta vez, ainda por intuição, respondemos que
não. Quem plantaria o nosso alimento? Quem consertaria as máquinas? Quem
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garantiria a transmissão do conhecimento para as novas gerações? E a limpeza, o
cuidado com os doentes, os transportes, a construção de prédios e pontes, a
fabricação das roupas, a criação de livros e músicas — quem cuidaria dessas
atividades essenciais? (BENJAMIN, 2001, p.15).

Ele completa seu “experimento de pensamento” lembrando a forma como próprio
presidente da época, Fernando Henrique Cardoso, refere-se ao país: “mercado emergente”,
que o autor remete à ideia de competição, de lugar dos mais fortes, além de reforçar o caráter
de dependência histórica do país aos interesses externos. À deriva estaria uma população sem
perspectiva. Neste contexto, um projeto popular estaria vinculado à construção de novos
valores, à reconstrução da auto-estima da população, e, esta é a tarefa do próprio povo num
processo de luta para restituir o sentimento de comunidade, na qual a cidadania funcione e a
economia seja capaz de gerar empregos e oportunidades e não simplesmente estar refém dos
interesses econômicos internacionais. (BENJAMIN, 2001, p.15-16).
O projeto popular e de luta política para o Brasil do final do século XX e início do
século XXI, no entender de Benjamin (2001) requer não apenas alterações no campo da
política econômica, mas no sistema de poder hegemônico no Brasil. O elemento contra
hegemônico proposto pelo autor é a reinvenção do sentimento de comunidade que implicaria
cinco compromissos fundamentais:
1-

O compromisso com a soberania: a partir da autonomia decisória do Brasil;

2-

O compromisso com a solidariedade a partir na noção de direitos contra a

exclusão social e melhor distribuição de riqueza e de poder;
3-

O compromisso com o desenvolvimento: que implica novas alternativas à

“tirania do capital financeiro” e o reconhecimento do potencial latente no país;
4-

O compromisso com a sustentabilidade: a partir de outro sentido para a

concepção de desenvolvimento com modelos sociais mais justos e utilizações responsáveis
dos recursos naturais;
5-

O compromisso com a democracia popular: por meio do aumento da

participação e do controle social dos centros decisórios e de poder. (BENJAMIN, 2001).
No entender do autor o Brasil necessita passar por um amplo processo de
democratização em várias instâncias sociais: a democratização da terra compreendendo-a
como fonte de emprego, alimento e renda; democratização da riqueza pelo aumento de
financiamento em investimentos produtivos prioritários; a democratização da informação uma
vez que esta vem determinando concepções de mundo e valores tendo a importante função na
organização política e social. Democratização da cultura, posto que, segundo o autor, a cultura

62

63

de um povo expressa conceitos, sentimentos, colabora na luta por direitos e exercício da
cidadania. Benjamin finaliza afirmando que:
O projeto popular não economizará esforços para eliminar a incultura. Transformará
a disseminação do aprendizado em prioridade nacional, revitalizará a escola pública,
devolverá dignidade ao ofício de ensinar, revalorizará nossas raízes e incrementará
um processo intensivo de aprendizagem e difusão, para que os avanços mundiais da
ciência e da técnica sejam assimilados, reprocessados internamente e integrados em
um acervo nacional de conhecimentos e práticas. (BENJAMIN, 2001, p.20).

O projeto de que nos fala Benjamin (2001) converge para uma mudança, para um
convite à resistência em detrimento do conformismo que a hegemonia dominante aponta
como segurança e ordem. Um projeto popular pode ser interpretado como uma ação
estratégica, ou como afirmou Gramsci (2012) o tentar ser a força determinante. No entender
de Gramsci (2012) tornamos força determinante:
[...] quando se tem o espírito de iniciativa, se apreende o “momento bom”, se
mantém a vontade num estado contínuo de tensão de modo a ter a capacidade de
fazer a investida em cada momento escolhido [...]. (GRAMSCI, 2012, p.300).

A formulação de Gramsci (2012) ilustra bem a força determinante dos movimentos
sociais do campo quando insere a educação em sua pauta de luta e a transforma em política
pública. A coleção Por uma educação do campo pode, igualmente, ser interpretada como a
construção de uma força determinante, ao materializar a educação para os sujeitos sociais do
campo, que é tirada do “acaso” ou “natureza” transformando-se em efeito de uma atividade,
em efeito da vontade de transformação. (GRAMSCI, 2012).
É nesta perspectiva que o segundo texto do terceiro caderno trata a escola do campo,
como um movimento, uma força em busca de sua autodeterminação. Caldart (2001) inicia seu
texto afirmando que o campo está em movimento, um movimento que implica tensões, lutas e
movimentos sociais. A educação se inscreve e acontece no interior deste movimento com uma
nova prática de escola. A questão postulada é: que escola está sendo produzida no movimento
dos territórios do campo?
A autora traz à reflexão as experiências do MST. Um movimento social, que, em sua
luta pela Reforma Agrária descobre e inclui a educação como uma das suas frentes. Ocupar a
escola passa a ser determinante na medida em que crescem os assentamentos e os
acampamentos (conquistas das lutas por Reforma Agrária). A partir de um trabalho integrado,
o MST inicialmente buscou conquistar escolas para as comunidades assentadas e acampadas,
mas não se tratava apenas de escolas, as escolas e suas práticas necessitavam de uma
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organicidade própria em articulação com as lutas políticas do movimento. De acordo com a
autora, o projeto de educação do MST inicia-se com a luta pelas escolas de primeira a quarta
série, passa na seqüência pela alfabetização de jovens e adultos e pela educação superior.
Todo este processo faz-se acompanhar pela formação política da militância.
A escola do movimento foi pensada dentro da perspectiva da luta pela Reforma
Agrária e, neste sentido, ela precisa passar por uma transformação, tanto na forma quanto no
conteúdo, de maneira articulada com as necessidades dos educandos, ou seja, a escola adquire
novas finalidades sociais.
A relação do MST com a educação é, pois, uma relação de origem: a história do
MST é a história de uma grande obra educativa. Se recuperarmos a concepção de
educação como formação humana é sua prática que encontramos no MST desde que
foi criado: a transformação dos 'desgarrados da terra’ e dos 'pobres de tudo' em
cidadãos, dispostos a lutar por um lugar digno na história. É também educação o que
podemos ver em cada uma das ações que constituem o cotidiano de formação da
identidade dos sem-terra do MST. O Movimento é nossa grande escola, dizem os
sem terra. (CALDART, 2001,p.29).

Segundo Caldart, ainda que a escola tenha sido uma luta política do MST, o
movimento tem o entendimento de que a educação e a formação humana que a acompanha
precisam exorbitar o espaço escolar, pois o ato de educar ocorre em vários lugares, inclusive
nas ações políticas do movimento. Por isto, várias pedagogias precisam estar presentes no
processo educativo. Uma pedagogia da ação social, posto que os sem terra educam-se no
movimento de luta, enfrentamentos, conquistas, derrotas e aprendizados. Uma pedagogia da
organização coletiva, porque os vínculos e raízes são gestados no acampamento e nas
vivências de organização onde se percebe o movimento como necessidade. Uma pedagogia
da cooperação já que a educação nasce da luta pela Reforma Agrária. Uma pedagogia da
terra uma vez que é a terra o lugar da formação da subjetividade, o local de construção da
vida e de autoconstrução humana. Uma pedagogia do trabalho e da produção a partir da
busca de um novo sentido para o trabalho, onde se estabelece uma nova relação com o
processo produtivo e com a apropriação dos resultados do trabalho. O trabalho, segundo
Caldart, é fonte de produção de conhecimento, de criação de habilidades e formação de
consciência. (CALDART, 2012). Uma pedagogia da cultura, que se relaciona aos símbolos,
aos gestos e aos exemplos, daí a importância da escola reconhecer a legitimidade dos saberes
que se constroem nas ferramentas de trabalho e de luta. Uma pedagogia da escolha, a escolha
é o gesto de negação do conformismo, do desafio da mudança, e, principalmente da
responsabilidade com suas ideias e ações. Por fim, uma pedagogia da história, que diz
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respeito à permanência da memória de luta, do trabalho, das conquistas e derrotas, dos
aprendizados das ações, por fim, da consciência de ser sujeito da própria história.
Todas estas pedagogias devem habitar o espaço escolar e fazer parte dos processos
de aprendizagem, dos currículos e das práticas pedagógicas. O vínculo com a comunidade
deve ser estabelecido no processo mesmo de formação Neste sentido, a educação para os
sujeitos dos territórios do campo necessita possuir tempos diferenciados o tempo da escola
articulado ao tempo da comunidade:
Podemos pensar a escola atuando em regime de alternância ou pedagogia da
alternância. Para isso, podemos olhar e ou fazer a escola com dois momentos
distintos e complementares: a) O tempo escola, onde os educandos têm aulas
teóricas e práticas, participam de inúmeros aprendizados, se auto-organizam para
realizar tarefas que garantam o funcionamento da escola, avaliam o processo e
participam do planejamento das atividades, vivenciam e aprofundam valores,... b) O
tempo comunidade que é o momento onde os educandos realizam atividades de
pesquisa da sua realidade, de registro desta experiência, de práticas que permitem a
troca de conhecimento, nos vários aspectos. Este tempo precisa ser assumido e
acompanhado pela comunidade Sem Terra. (CALDART, 2001, p.34).

A escola do campo está, pois, vinculada ao projeto de transformação social, sua
função é propiciar a interpretação da realidade humana para transformar, (trans) formação
humana. Mas, para os movimentos sociais em luta pela Reforma Agrária, trata-se de um
trabalho coletivo que tem de envolver educadores, educadoras, educandos e educandas,
funcionários e comunidade, pois o próprio processo organizacional da escola é ele mesmo
pedagógico.
Na escola do campo, a participação é central. É pela participação que o educando se
torna sujeito que constrói uma subjetividade, também pela participação são construídas forças
determinantes contra a hegemonia dominante e opressora. Nesta perspectiva, é que podemos
inferir que a concepção de escola do campo inscreve-se na construção de uma nova ordem do
discurso sobre a educação. Uma educação comprometida com mudanças estruturais nas
práticas e na organização da instituição escola. Uma escola que assume uma nova função
social, a função coletiva da formação humana.
O quarto volume da “Coleção por uma educação do campo” foi editado no ano de
2002, um ano marcado por ideais e esperanças pela eleição do ex-presidente Luis Inácio Lula
da Silva, que em sua trajetória política como sindicalista sempre foi simpático à causa dos
movimentos sociais do campo. Também foi o ano de aprovação das Leis de Diretrizes
Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo (DOEBEC). O PRONERA já
contava com 3 (três) anos de existência e já havia atendido cerca de 120 educandos num total
de 3.380 assentamentos, segundo dados de avaliação do ano de 2003. (INCRA, 2003).
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O volume 4 inicia com uma nova matriz discursiva, uma matriz propositiva de ações
políticas mais efetivas para a continuidade e ampliação dos projetos e parcerias para a
educação do campo. O título da coleção é modificado, de Por uma educação básica do
campo, para Por uma educação do campo, indicando uma perspectiva mais abrangente para a
educação. As propostas são igualmente abrangentes e visam à ampliação das ações e parcerias
do PRONERA, desde a educação básica até a pós-graduação, mas também há proposta de
ampliação da institucionalização da educação do campo no sentido de torná-la
verdadeiramente uma política de Estado. Este aspecto fica visível na proposta de criação de
uma secretaria ou coordenação de educação do campo no interior do Ministério da Educação,
bem como o aumento de financiamentos que atendam às especificidades dos movimentos
sociais do campo e dos povos indígenas. Finalmente, propõe a institucionalização do
PRONERA, enquanto uma política pública para educação do campo com fundo específico.
A construção de uma concepção de educação do campo aparece em dois textos: o de
Caldart (2002) intitulado “Por uma educação do campo: traços de uma identidade em
construção” e outro elaborado por Molina (2002) “Desafios para os educadores e educadoras
do Campo”.
Caldart (2002) contribui para o entendimento da diferença entre educação no campo
e educação do campo. Para a autora, os sujeitos da educação do campo são sujeitos do campo
e, neste sentido, a educação necessita ser dos e não para os sujeitos do campo. Estamos diante
do que Fairclough (2001) considerou como um evento discursivo problematiza dor que traz
consigo contribuições para uma luta entre hegemonias. Se a educação é “no” campo, quer
dizer que os educandos são meros receptores da educação, ao passo que se ela for “do”,
significa que a educação deverá ser produzida conjuntamente com os educandos que dela
compartilham. Compartilhar, este é o termo significativo, dividir com, partilhar com, ou seja,
é uma educação que se compartilha por haver muitos saberes freqüentando a escola. Para
Caldart (2002), a educação do campo é feita com políticas públicas, mas é construída pelos
sujeitos de direito que as demandam, uma educação feita com os sujeitos do campo. E
completa:
Por isso este nosso movimento por uma educação do campo se afirma como um
basta aos ‘pacotes’ e à tentativa de fazer das pessoas que vivem no campo
instrumentos de implementação de modelos que as ignoram ou escravizam. Basta
também desta visão estreita de educação como preparação de mão de obra e a
serviço do mercado. Queremos participar diretamente da construção do nosso
projeto educativo; queremos aprender a pensar sobre a educação que nos interessa
enquanto ser humano, enquanto sujeitos de diferentes culturas, enquanto classe
trabalhadora do campo, enquanto sujeitos de transformações necessárias em nosso
país, enquanto cidadãos do mundo [...]. (CALDART, 2002).
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É também nesta perspectiva que Caldart (2002) reflete sobre a educação do campo
pela sua capacidade de percepção do princípio educativo das lutas sociais que originou o
próprio movimento pela educação.
Tratando dos desafios dos educadores e educadoras do campo, Molina (2002) aponta
12 tarefas:
1-

O constante estudo como meio de elaborar e reelaborar novas ideias;

2-

A transformação do conhecimento em ação, ou seja, o educador do campo

necessita contribuir nos processos de organização dos sujeitos sociais do campo;
3-

A transformação da ação em conhecimento, aprender com a práxis cotidiana e

com as lutas políticas dos movimentos sociais;
4-

A manutenção de um espaço aberto ao debate e à reflexão, a exemplo dos

Coletivos Pedagógicos do MST mantendo viva a autocrítica;
5-

O repensar sobre o desenvolvimento brasileiro, colocando-se como um projeto

social integrado com a cultura, a saúde, o meio ambiente, etc.;
6-

Inserção e fortalecimento da educação do campo nos espaços públicos, na

esfera estatal;
7-

Contribuição para a construção de um novo modelo de desenvolvimento

inserindo-se nos debates públicos sobre a educação seja no campo ou na cidade;
8-

Reforçar a institucionalização da educação do campo nas instâncias federais de

ensino, colocando-a na agenda de pesquisa e extensão das universidades;
9-

Reconstrução da relação entre campo-cidade a partir de articulações com

diferentes organizações da sociedade civil;
10- Estabelecimento de setores nos movimentos sociais em direção ao avanço da
inclusão da educação do campo nas pautas de luta política.
11-

Criação de articulações regionais e estaduais por meio da construção de

espaços de debates para ampliar a visibilidade pública do movimento aos órgãos públicos
parceiros.
12-

Desenvolvimento de espaços formativos e pedagógicos que transcendam a

escola, ou seja, nas diferentes manifestações políticas dos movimentos sociais. (MOLINA,
2002).
Molina (2002) introduz na pauta do movimento pela educação do campo a
construção de sua visibilidade pública, o que demarca a possibilidade de criação de
alternativas para pensar e fazer outro tipo de educação comprometida com um projeto social e
popular. Os 12 (doze) desafios inscrevem-se numa perspectiva contra hegemônica. Para
Gramsci o comando hegemônico ocorre apenas quando se estabelece certo consentimento, é
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necessária a persuasão moral e intelectual para se tornar dirigente, e, esta é, por si, uma ação
pedagógica.
O volume 4 (quatro) parece indicar o momento em que se busca consolidar a
legitimidade da educação do campo como uma nova modalidade de educar que envolve todas
as esferas das vivências sociais, não estando, portanto, confinado à educação escolar.
Do volume 5 (cinco), editado no ano de 2004, destacarei a contribuição de Caldart
(2004) e a conclusão a que chega Jesus (2004) para a compreensão do processo de construção
de uma concepção de educação do campo. Serão analisados o texto de Caldart– “Elementos
para a construção do projeto político pedagógico da educação do campo” e o ensaio de Jesus
(2004) “Questões paradigmáticas da construção de um projeto político da educação do
campo”.7
Caldart (2004) reflete o projeto político pedagógico a partir da questão do por que
educar? Na sua concepção, a educação do campo deve ter um sentido, um objetivo diferente
do que tem sido conferido à educação. A educação do campo tem sua matriz originária nas
lutas por Reforma Agrária, ou seja, nos movimentos sociais. Neste contexto, seus objetivos
devem compor o projeto político pedagógico de forma a não se distanciar do diálogo com as
teorias pedagógicas, tampouco deve deixar de ser crítica quanto às matrizes pedagógicas
opressoras; mas necessita igualmente do diálogo com a pedagogia do movimento e dela
extrair lições educativas dos movimentos sociais. Assim como as teorias pedagógicas nascem
para atender a um determinado projeto de sociedade, a educação do campo caracteriza-se por
princípios contra hegemônicos. Contra hegemônicos por ser originária das lutas políticas para
a construção de uma sociedade cujo motor não seja a exploração do homem pelo homem ou
do homem sobre a natureza, sua matriz é a emancipação humana, seja do seres do campo ou
da cidade. Neste aspecto, o projeto político pedagógico das escolas do campo intenta
reconhecer diferentes espaços educativos e contribuir para a humanização das pessoas a partir
de um processo de socialização para a cooperação, para valores de justiça e igualdade.
Privilegiando conteúdos de estudos com matrizes para o conhecimento e a reflexão crítica da
realidade. Caldart (2004) inclui, no projeto de uma escola do campo, o trabalho da autoestima como elemento impulsionador de “uma formação emancipatória dos sujeitos do
campo”.
Axel Honneth (1995) desenvolveu o conceito de reconhecimento social apontando
sua contribuição para a análise do aspecto psicossocial da formação humana dos grupos
sociais que vivenciam situações de injustiça. Segundo Honneth (1995) as motivações para a
7 A coleção “Por uma educação do campo” foi elaborada com cadernos temáticos, e, uma vez que os temas perpassam todos
os textos elaborados por autores diferentes, estarei priorizando os ensaios que acrescentam elementos para pensar a
construção da concepção de educação do campo, evitando, assim, enfatizar exaustivamente um mesmo aspecto.
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luta política adviriam das experiências sociais de sentimento de injustiça, privações de direitos
onde os movimentos sociais constituiriam uma instância de atuação política de grupos e
indivíduos atravessados pelo sentido de desrespeito social e moral. Os movimentos sociais
contemporâneos estariam assumindo a função de uma esfera de luta política capaz de conferir
um reconhecimento jurídico e a estima social de grupos atravessados por situações de
injustiças sociais e ávidos pelo seu reconhecimento enquanto seres sociais dotados do “direito
a ter direitos”.
A educação do campo, bem como a existência de uma política pública promotora de
uma educação para os atores sociais do campo, pode ser identificada como um elemento de
reconhecimento social de um grupo historicamente negligenciado em seu direito de participar
dos conhecimentos historicamente produzidos pela humanidade. Neste contexto, a construção
da auto-estima tornar-se-ia um elemento legítimo a ser incorporado nos projetos pedagógicos
das escolas do campo. (HONNETH, 1995).
Para Jesus (2004) a educação do campo é portadora de uma “reinvenção do social”
ao questionar mecanismos de manutenção da desigualdade e da exclusão reinventando novas
formas de intervenção. Para a autora, a educação do campo contém um caráter contra
hegemônico inovador, na medida em que traz para a organização curricular conteúdos que
sempre estiveram “fora dos conhecimentos escolares, tais como gênero, problemas
ambientais, democracia, justiça social e paz, conflitos étnicos, necessidades especiais dentre
outros” (JESUS, 2004, p.72).
Não só a sociedade é reinventada, mas também o Estado se vê obrigado a estabelecer
novos pactos e novas relações com a sociedade, na medida em que os sujeitos sociais
organizados em movimentos entendem-se como sujeitos de direitos, do direito de figurar na
agenda do Estado como cidadãos proponentes de políticas de caráter público.

2.1.2 A reflexão crítica das políticas neoliberais no contexto agrário: o agronegócio

A participação democrática requer a explicitação dos conflitos sociais e o livre
debate de alternativas. A questão agrária no Brasil sempre foi um conflito em que prevaleceu
a violência em detrimento do tratamento político de negociações. A relação entre a educação
do campo e a questão agrária perpassa quase todos os 7 (sete) volumes, mas são melhores
explicitadas nos volumes 2 (dois); 5 (cinco) e 6 (seis).
Passarei, então, à análise destes cadernos, iniciando pela segunda parte do volume 2,
com o texto intitulado “Por uma educação Básica do Campo”de Bernardo Mançano
Fernandes (1999) que aborda a educação do campo sobre o viés da questão agrária.
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Refletindo a “relação e integração cidade-Campo, Fernandes (1999) reconstrói a
história da modernização da agricultura no Brasil. Inicia citando o período que compreende as
décadas de 1960-1980 marcadas pela migração massiva da população rural para as cidades,
no qual cerca de 30 milhões de pessoas deixaram o meio rural. Para Fernandes (1999), este
processo terminou. O que se observa hoje é a migração das metrópoles para cidades de
pequeno e médio porte, em função da interiorização da indústria.
As transformações recentes da agricultura combinam a modalidade da agroindústria
com o cooperativismo, mas a opção do governo tem sido a agricultura capitalista contra a
expansão da agricultura familiar. O resultado desta opção foi o aumento do desemprego de
trabalhadores rurais sem acesso a terras o que, em parte, favoreceu a organização de
movimentos sociais em luta pela Reforma Agrária. O que redundou num conflito político
entre a agricultura familiar e agricultura patronal. Estas são duas modalidades de tratamento
da agricultura, a primeira voltada para uma agricultura sustentável em sintonia com o meio
ambiente e a segunda voltada para os interesses externos do capital caracterizada pela
monocultura e tecnologias predatórias do ciclo natural.
A agricultura sustentável é marcada pelo respeito ao meio ambiente, pela
diversificação de produções em sintonia com a diversidade ambiental que, muitas vezes, é
associado ao atraso e à baixa produtividade, ou seja, está na contramão da lógica do capital do
aumento da produção pela via da modernização tecnológica que não visa atender às
necessidades alimentares da população, mas tão somente garantir o aumento do valor
lucrativo, do capital.
Segundo Fernandes (1999) os processos de industrialização tem gerado a falsa ideia
de que o crescimento da urbanização provocaria gradual diminuição da população camponesa.
Sem dúvida [explicita Fernandes (1999)], a população camponesa vem diminuindo
no mundo inteiro, mas sua trajetória não está determinada, nem mesmo pelo fato do
número da população urbana superar a população rural. Esse é, até hoje, um
processo linear e assim o concebendo, podemos até ser convencidos da perspectiva
do fim do campesinato. Deste ponto de vista, é inquestionável que a tendência
mundial projeta cada vez mais um mundo de predominância urbana. Para o século
XXI, no princípio da terceira década, as estimativas indicam que mais de 60% da
população mundial irá concentrar-se nas cidades. Todavia, ainda viverão no campo,
pelo menos 3,2 bilhões de pessoas, das quais 3 bilhões serão das regiões mais pobres
do planeta, A América Latina terá uma população rural de 108 milhões de
habitantes. (FERNANDES, 1999, p.30-31).

Processos inversos às previsões do fim do campesinato podem ser explicados pelo
aumento do número de assentamentos que vêm recuperando a agricultura camponesa, gerando
impactos econômicos locais, como emprego, renda e segurança alimentar.
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É no interior da luta por uma agricultura sustentável que nasce e ganha importância a
educação do campo. A proposta de uma educação do campo está articulada a um novo
modelo de agricultura, o modelo da agricultura camponesa, ou seja, a defesa da agricultura
camponesa, sustentável e comprometida com a soberania alimentar faz parte da função social
da educação do campo e da escola do campo.
Ao criticar as perspectivas dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), Fernandes
(1999) observa que para o Estado a escola dos territórios campesinos está relegada ao
abandono e/ou a uma perspectiva do local em que as mesmas estão situadas, e, enfatiza que o
que está em questão é um projeto de escola, não sua localização geográfica.
Este é um aspecto importante para se pensar a educação do campo, ela não é do
campo por estar situada em territórios rurais, ela é do campo por ser portadora de uma
concepção de educação, que remonta valores contra hegemônicos aos valores burgueses, que
pensa outra forma de relações sociais e de trabalho, que valoriza e defende uma nova relação
entre homem e natureza. Numa palavra é uma educação comprometida com a questão agrária,
co o desenvolvimento rural e, consequentemente com um novo modelo de sociedade. Para
Fernandes, “não há como separar a escola da agricultura camponesa. É uma questão
estratégica de desenvolvimento e modernização. É uma condição essencial da democracia”
(FERNANDES, 1999, p.34).

No ano de 2004, é lançado o caderno 5 (cinco) da coleção, este caderno marca
algumas diferenciações significativas nas abordagens sobretudo com respeito às estruturas
conceituais e a uma relação mais ordenada entre a educação do campo em sua articulação com
a questão agrária.
No texto intitulado “O campo da educação do campo” Fernandes e Molina (2004)
traçam as linhas conceituais para compreender a educação do campo como um paradigma
diferenciado e com novas proposições em sua relação à educação rural.
Fernandes e Molina (2004) trabalham o conceito de território, ampliando-o. O
território é conceituado a partir de sua condição de espaço político de relações de ação e de
poder próprio das relações sociais. Trata-se de uma relação de força em que o agronegócio e a
agricultura camponesa; ocupam espaços, territórios e paradigmas diferenciados.
Para promover a compreensão do paradigma da educação do campo, Fernandes e
Molina (2004) retomam as reflexões da filosofia da ciência a partir de Thomas Kuhn (19221996). Thomas Kuhn (2003), refletindo sobre a estrutura das revoluções científicas, afirma
que toda mudança no campo da ciência implica uma crise paradigmática que coloca em
dúvida um paradigma que serve de base a uma dada pesquisa científica. A mudança
paradigmática, contudo, deve ter certa aquiescência da comunidade científica, num processo
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mesmo de “conquista” no dizer de Khun (2003) a partir de inúmeras argumentações sólidas
que vão sendo produzidas e multiplicadas.
A mudança paradigmática aproxima-se tanto do conceito de mudança discursiva de
Fairclough (2001), quanto da revolução intelectual e moral de Gramsci (1985; 2012). Ou
como escreve Fernandes e Molina (2004):

Indivíduos pensam e agem conforme paradigmas inscritos em sua cultura. Diferentes
paradigmas orientam a sociedade. Portanto, construir um paradigma significa dar
sentido às interpretações possíveis da realidade e transformá-la. Quem faz isso? São
todos os protagonistas desta realidade. Quem tem papel importante nesse processo
são os sujeitos produtores do conhecimento e os sujeitos que acreditam neste saber e
o utilizam para transformara realidade. (FERNANDES; MOLINA, 2004, p.33).

O

paradigma

do

agronegócio8

está

fundamentado

numa

concepção

de

desenvolvimento rural que dissemina a ideia segundo a qual o agricultor estaria em condições
de concorrer com o capitalismo se e somente se estiver equipado com aparatos tecnológicos
de produção.
De acordo com Fernandes e Molina (2004) esta forma de pensar a relação capitalista
na agricultura trouxe conseqüências nefastas para os trabalhadores que disponibilizaram suas
terras à produção em larga escala para a exportação, pois quando estas perdiam o valor para
os interesses internacionais, os investidores retiravam seus equipamentos sem as devidas
indenizações, deixando quase sempre as terras sem condições de cultivo. (FERNANDES;
MOLINA, 2004 p.35). A educação rural, por sua fez, é originária destes processos perversos
de exploração do latifúndio empresarial e se constitui numa perspectiva assistencialista.
(FERNANDES; MOLINA, 2004) A perspectiva assistencialista destitui o cidadão de sua
condição de sujeito, confinando-o a uma condição de cliente. Assim, ainda que seja tema
corrente associar políticas públicas à aquisição de direitos, existem políticas públicas que são
elaboradas para negar aos seres sociais sua condição de sujeito e de cidadão, como foi a
proposta de uma educação rural.
Do ponto de vista econômico, a educação do campo vincula-se à agricultura
camponesa, que possui uma função socioambiental comprometida com a diversidade
produtiva, o uso sustentável dos recursos naturais, além de possibilitar outro tipo de
sociabilidade mais cooperativa e humanizada (FERNANDES; MOLINA, 2004). O capital
8 Para Fernandes e Molina (2004) “Do ponto de vista econômico, a imagem do agronegócio foi construída para renovar a
imagem da agricultura capitalista, para "modernizá-la". E uma tentativa de ocultar o caráter concentrador, predador,
expropriatório e excludente para dar relevância somente ao caráter produtivista, destacando o aumento da produção, da
riqueza e das novas tecnologias. [...] O latifúndio efetua a exclusão pela improdutividade, o agronegócio promove a exclusão
pela intensa produtividade” (FERNANDES; MOLINA, 2004, p.41).Por isso, há uma construção ideológica que muda a
imagem latifundista da agricultura capitalista como algo bom e importante para a nação, independente da quantidade de
pessoas que são excluídas dela. Procura se legitimar como o espaço produtivo por excelência. (FERNANDES e MOLINA,
2004, p.34).
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tem sua importância na medida em que esta prática produtiva está inserida num sistema de
base capitalista, mas a cultura e os valores ali realizados distam das propostas do capital
enquanto sistema socioeconômico de relações sociais. Neste sentido, a agricultura camponesa
constitui-se numa ameaça aos avanços do agronegócio, da agricultura capitalista. Ocupações,
assentamentos, acampamentos e lutas pela terra ameaçam um construto social de exclusão que
remonta a era colonial escravista.
É neste sentido que Fernandes e Molina (2004) irão qualificar o campo não como o
espaço/território do negócio, mas como o espaço da cultura. Concluem o texto apresentando
um quadro comparativo dos dois territórios em embate: o território do agronegócio e o da
agricultura camponesa, reproduzido abaixo:

Tebela 1: O Território do Agronegócio e o da Agricultura Camponesa
Agronegócio
Monocultura- Commodities
Paisagem homogênea e simplificada
Produção preferencial para exportação
Cultivo e criação de espécies exóticas
Erosão genética
Tecnologia com insumos externos
Competitividade e eliminação de empregos
Concentração de riquezas
Êxodo Rural
Diminuição da população no campo
Decréscimo do Trabalho assalariado
Paradigma da Educação Rural
Perda da diversidade cultural

Agricultura Camponesa
Policultura- múltiplos uso dos recursos naturais
Paisagem heterogênea e complexa
Produção para o mercado interno e para exportação
Cultivo e criação de espécies nativas e de cultura
local
Conservação e enriquecimento da diversidade
biológica
Tecnologia apoiada no saber local e uso da
produtividade biológica primária da natureza
Trabalho familiar e geração de emprego
Democratização da riqueza e desenvolvimento
local
Permanência, residência na terra e migração
urbano-rural
Campo espaço social de vida e trabalho
Campo como espaço de trabalho familiar e
reciprocidade
Paradigma da Educação do Campo
Riqueza cultura diversificada: festas,
danças, poesia, música

Fonte: Fernandes; Molina, 2004, p.50-51 com adaptação da autora.

As diferenciações entre o agronegócio e a agricultura camponesa aparecem
novamente no texto elaborado por Fernandes (2008) no caderno 6 (seis): “Teoria e política
agrária: subsídios para pensar a educação do campo”. O autor retoma a atualidade de
questão agrária no Brasil a partir de uma digressão história da formação do campesinato.
Segundo as formulações de Fernandes (2008) o campesinato sempre esteve presente na
história da humanidade existindo em sociedades escravocratas, feudais, capitalistas e mesmo
no socialismo que aqui qualificarei de histórico. (FERNANDES, 2008, p.156). O problema
levantado pelo autor está na ordem do discurso que questiona a necessidade ou viabilidade de
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existência do campesinato no contexto do capitalismo. Fernandes (2008) indica três
paradigmas:
1-O paradigma do fim do campesinato;
2- O paradigma do fim do fim do campesinato;
3- O paradigma da metamorfose do campesinato.
O paradigma do fim do campesinato advoga a tese de que o campesinato perde sua
função social na passagem da agricultura camponesa para a agricultura do capital; já os que
defendem o fim do fim do campesinato baseiam-se numa espécie de recriação do campesinato.
O campesinato é pensado ou como arrendamento das terras dos capitalistas, ou pela aquisição
da terra. Fernandes (2008) explicita também que a ideia de fim reside igualmente no poder da
renda capitalista da terra que é gerada mediante o trabalho familiar.
O paradigma da metamorfose surge na última década do século XX e fundamenta-se
na concepção de que o camponês mantém sua existência na medida em que se metamorfoseia
em agricultor familiar. Trata-se de um paradigma que acaba por empalidecer a importância e
resultados das resistências dos movimentos sociais e do impacto social das ocupações,
promovendo, a negação da história de luta e resistência dos sujeitos sociais do campo.
Fernandes (2008) chama atenção para o fato de que o agricultor familiar é um
camponês, tal diferenciação é ideológica e remonta à ordem do discurso do capital, do
agronegócio que busca incorporar o agricultor familiar à sua estrutura de exclusão e
dominação, onde a estratégia da hegemonia dominante faz transparecer que a “produção
agrícola camponesa passa a ser contada como produção do agronegócio, de modo a parecer
que os camponeses nada produzem” (FERNANDES, 2008, p.162).
Na perspectiva contra hegemônica o autor analisa as ocupações do MST e as
políticas dos ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso (FHC) e Luiz Inácio Lula da Silva.
A ocupação é uma luta antiga no meio campesino, mas foi intensificada nos últimos vinte
anos em decorrência do aumento do número de famílias sem terra, e, conseqüentemente sem
os meios para seu trabalho. Afinal, para estas famílias a terra é muito mais que um local de
moradia, é, sobretudo, um local de trabalho, relações sociais e culturais. Fernandes (2008)
discorre, ainda, sobre os processos organizativos anteriores à ocupação. Estes têm início por
meio de uma meticulosa organização que consiste em contatar famílias nas periferias das
cidades para saber do interesse das mesmas na luta pela terra. Um levantamento feito por
meio de encontros de cunho político denominado, pelo autor, de “espaço de socialização
política” que ocorrem em escolas, paróquias, sindicatos. Uma vez decidido a ocupação, abrese um novo espaço que o autor chamou de “o espaço de luta e resistência”. Trata-se do
acampamento onde segundo Fernandes (2008):
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As famílias não estão mais dispersas, mas juntas em muitos barracos de lona preta.
Esta forma de organização espacial causa um impacto na paisagem, demonstrando
que aquelas querem mudar suas realidades. Agora, ninguém pode ignorar essas
pessoas. Elas estão juntas reivindicando condições dignas de vida. (FERNANDES,
2008, p.167).

Os conflitos são inevitáveis, posto que agora os trabalhadores sem direito à terra
construíram uma visibilidade pública de sua situação de exclusão. Este processo tem como
resultado o assentamento que, de acordo com o autor, abrangia cerca de quinhentas mil
famílias até o ano de 2008. A visibilidade pública resulta em manter a Reforma Agrária na
pauta política.
Os conflitos gerados pelas ocupações provocaram políticas de assentamentos mesmo
em governos que não tinham a Reforma Agrária em sua pauta de ação, ou mesmo eram
avessos a ela, como foi o caso do governo de FHC. Em decorrência dos escândalos
provocados em função dos massacres de Corumbiara (1995) e de Eldorado dos Carajás
(1996), no primeiro governo de FHC, ocorreu o maior número de assentamentos da história
de Brasil. (FERNANDES, 2008). Vale lembrar, novamente, que a própria instituição do
PRONERA inscreve-se na linha das políticas que ocorrem devido aos conflitos e às políticas
de créditos que acabaram por fortalecer o MST e aumentar os números de famílias que
aderiram aos “espaços de luta e resistência”, aspecto que levou FHC, no ano de 2001, não
apenas a diminuir as políticas de crédito, como a emitir medida provisória, criminalizando as
ocupações. Cada latifúndio ocupado passou a ser premiado com 2(dois) anos sem
desapropriação e em caso de reincidência ganhava-se quatro anos. Uma nova modalidade
utilizada pelo aparelho repressor do Estado para impedir a resistência dos trabalhadores em
luta pela terra, onde se cria processos de judicialização da luta pela Reforma Agrária. Os
processos de judicialização que cerceiam os poderes da sociedade civil de participar da
agenda estatal podem ser entendidos com uma exacerbação das atribuições do Estado de
direito em detrimento do Estado Democrático na medida em que mecanismos do poder
judiciário são utilizados para distanciar o Estado das demandas da sociedade civil. Esta foi
uma estratégia política utilizada no segundo governo FHC, estratégia, esta, fortalecida nas
mãos de setores conservadoras no interior do Estado e até mesmo da sociedade civil.
Com a vitória de Lula, no ano de 2002, as ocupações aumentaram em cinco vezes em
toda a história da luta pela terra. (FERNANDES, 2008).
Pesquisas de Carter e Carvalho (2010), analisando as atuações do MST, indicam que
as políticas governamentais são implementadas somente em situação de constantes pressões
dos movimentos sociais do campo, a exemplo do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA)
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instituído em 2003, por demanda do movimento, aspecto que expressa a ausência de políticas
voltadas à Reforma Agrária. (CARTER; CARVALHO, 2010). Se por um lado os movimentos
sociais mantêm a Reforma Agrária na pauta das discussões, o Estado não a inclui em sua
agenda o que explica a necessidade de pressões políticas permanentes por parte dos
trabalhadores rurais em luta pela Reforma Agrária.
Mesmo sobre a direção de um Partido de Trabalhadores, o Estado se colocou distante
das reais necessidades dos trabalhadores rurais, ou como explicitou Carter e Carvalho:
Apesar de suas promessas históricas em favor de uma Reforma Agrária progressista,
o presidente Lula manteve a inércia conservadora, atenuando-a só em parte. Essa
orientação se explica pelo fato de o governo Lula ter propulsado a expansão do
agronegócio no Brasil. A proteção política e a concessão de amplos financiamentos
para esse modelo de produção agroindustrial em grande escala, voltada para
exportação de commodities agrícolas, teve um profundo impacto na política agrária
no governo Lula.[...] A consolidação de um padrão de desenvolvimento rural
sustentado no agronegócio reforçou diversos mecanismos de exclusão social, os
quais acabaram limitando as possibilidades de redistribuição de terra, renda e poder.
(CARTER; CARVALHO, 2010, p.298).

Neste contexto, o assentamento torna-se cada vez mais um espaço de luta e de
instituição de uma comunidade. Um território de luta política pela sistematização cultural,
pela produção econômica sustentável, e, fundamentalmente de construção permanente da
subjetividade sociopolítica de pertencimento. Um terreno fértil para práxis educativas contra
hegemônicas que cultivam o reconhecimento e a dignidade dos trabalhadores rurais.
A entrevista de Carter e Carvalho (2010) a um assentado em Viamão no Rio Grande
sul, no ano de 2003, atesta este sentimento de pertencimento, de reconhecimento e dignidade:
O Movimento hoje é minha família. Claro, que a gente também gosta muito da
família biológica. Hoje meus pais e irmãos têm uma visão bem diferente do
Movimento. Eles admiram nós ter ido acampar, ter participado de uma luta, ter
ganhado terra, e hoje nós estar vivendo bem, com dignidade. (CARTER, 2010,
p.288).

Numa palavra, os acampamentos e assentamentos têm fortalecido os laços
sociopolíticos e culturais dos Movimentos e aberto novos horizontes de relações sociais e
humanas, sendo um dos responsáveis pela luta pelo direito social à educação, uma educação
fundada em novos paradigmas, que no limite buscam expressar as experiências e vivências
compartilhadas nos assentamentos e acampamentos. Disto também se depreende que as
conquistas de institucionalização da educação do campo só foram possíveis a partir da
construção deste “espaço de socialização política” que são os acampamentos, assentamentos
e demais comunidades das áreas de Reforma Agrária.
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2.1.3 O processo de institucionalização da educação do campo.

Antes de iniciar a análise do último volume da “Coleção por uma educação do
campo”- intutilado Campo-políticas públicas-educação – tratarei, a título de exemplo, da
estrutura organizativa do MST pelo seu pioneirismo no reconhecimento da importância da
educação para a Reforma Agrária, e, por entender que a perspectiva de institucionalização da
educação do campo pode ser melhor compreendida a partir da conquista dos assentamentos e
da própria organização política dos movimentos sociais do campo. Por este motivo, passarei a
tratar dos assentamentos e sua importância nos processos de institucionalização da educação
do campo, ou seja, na transformação do PRONERA em uma política pública de Estado.
Carter e Carvalho (2010) elaboram uma minuciosa pesquisa sobre os assentamentos
a partir de seu entendimento como a passagem da “luta pela terra” para a “luta na terra”. A
educação do campo faz parte desta passagem, na medida em que se estrutura a partir da “luta
na terra”, momento em que as famílias assentadas ampliam o escopo da luta pela Reforma
Agrária. O assentamento inaugura uma nova forma organizativa do MST que serviu de
inspiração para outros movimentos sociais do campo, a partir de duas características: 1- a
manutenção do ativismo político expresso na continuidade das ações de pressão e negociação
com o Estado; 2- a criação de vários coletivos voltados para a formação política e a formação
técnica dos seus quadros (CARTER; CARVALHO, 2010).
A conquista dos assentamentos, da “luta na terra”, marca o início de uma nova
modalidade de luta política. A luta pelas condições fundamentais de vida nestes novos
territórios, o que fez o movimento redirecionar seu foco para a instituição de políticas
públicas.
A grande maioria dos assentamentos vem de uma situação de extrema pobreza. Por
isso, a legislação agrária e as normas administrativas do INCRA, órgão federal
responsável pela Reforma Agrária, prevêem uma assistência aos novos assentados a
fim de facilitar condições mínimas de qualidade de vida e de produção. Esses
recursos governamentais são indispensáveis para suprir as carências imediatas e
começar a gerar algum tipo de renda agrícola. Numa situação ótima, a consolidação
de um assentamento exigiria no mínimo cinco anos de apoio direto e constante por
parte do Estado. [...] A omissão do Estado na destinação de créditos e recursos para
a habitação, educação, saúde, saneamento, energia elétrica, estradas, aquisição de
máquinas e outros equipamentos agrícolas forçou o MST e outros movimentos a
pressionar o governo federal para concretizar a execução dessas políticas públicas.
(CARTER; CARVALHO, 2010, p.295).

As condições adversas dos assentamentos contribuíram para gerar uma nova
organicidade para o movimento, ou seja, a luta por políticas públicas que possibilitem fazer
do assentamento um espaço de trabalho e de vida colocou novos desafios organizacionais ao
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MST. O assentamento é, assim, um ponto de partida para novas demandas e intensificação da
participação política do movimento. A própria lentidão do Estado em responder demandas
essenciais para a constituição de uma vida digna no assentamento fez o MST reorganizar-se
em coletivos temáticos como forma de construção de um projeto integrado para os
assentamentos e para a luta pela Reforma Agrária. Em 1988, cria-se o setor de Formação por
meio de cursos, para lideranças, promovido pela Comissão Pastoral da Terra (CPT), época
também em que o MST envia seus militantes para os cursos de formação política da Central
Única dos Trabalhadores (CUT). O setor de Educação foi criado no Rio Grande do Sul no ano
de 1988 com o Primeiro Encontro de Educadores do MST, seu objetivo era a luta por políticas
públicas para educação do campo com ações que incluem as cirandas infantis (uma
redefinição das tradicionais creches), escolas de ensino fundamental, médio, educação de
jovens e adultos e cursos universitários. Em 1989 foi criado o setor de Frente de massa
responsáveis pelas táticas de mobilização tendo como principal função conduzir as
negociações de terra com o setor público. No mesmo ano cria-se o setor de Finanças como
objetivo de construir uma auto-sustentação financeira do movimento e o setor de projetos
encarregado de captar recursos internacionais e nacionais para a luta pela Reforma Agrária.
Em 1992, com o intuído de viabilização da produção nos assentamentos a partir de práticas
voltadas à agricultura sustentável é criado o setor de Produção, cooperação e meio ambiente.
O setor de relações internacionais foi criado, em 1993, com o objetivo de manter o MST em
contato com grupos simpatizantes, com destaque para a via campesina, a Coordenadoria
Latino-americana de Organizações do Campo (CLOC) e o Fórum Social Mundial. Em 1995,
cria-se o setor de direitos humanos a partir de coleta de dados sobre a violação dos direitos
humanos no campo, com a função de promover assessoria jurídica aos movimentos sociais do
campo por meio da Rede Nacional de Advogados Populares (RENAP), que promovem cursos
de formação para advogados e trabalhadores rurais. O setor de comunicação foi criado em
1997 com objetivo de produzir uma informação contra hegemônica em relação à grande mídia
e colaborar na maior inserção do movimento na sociedade. Um ano depois, 1998, é criado o
setor de saúde com o apoio de Pastoral de saúde como meio de criar condições para a práticas
de medicina alternativa e demandas por políticas públicas voltadas a fitoterapia. No ano de
2000, cria-se o setor de cultura e gênero, o primeiro objetiva a criação de uma linguagem
artística vinculada às lutas do movimento e o segundo tem por intento o fomento da igualdade
de gênero e novas relações familiares, além de ampliar a participação das mulheres no
movimento. O coletivo dos jovens foi criado em 2006 visando o estímulo à formação de
jovens nos acampamentos e assentamentos, este setor também congrega os movimentos de
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jovens nas favelas e periferias dos grandes centros urbanos do país. (CARTER; CARVALHO,
2010).
Os coletivos do MST são importantes na medida em que representam pontos frágeis
dos movimentos que são trabalhados nos acampamentos e assentamentos como
fortalecimento da luta por Reforma Agrária, além de indicar a ampliação do escopo da luta,
incluindo seu caráter educativo e de formação política no próprio movimento. Carter e
Carvalho (2010) elaboram a trajetória da histórica do setor de educação do MST:
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Tabela 2: Trajetória do Setor de Educação do MST
ANO
1982

ACONTECIMENTO
É criada a primeira escola de sem-terra no acampamento de Nova Ronda Alta,
Rio Grande do Sul.

1987

Primeiro Encontro Nacional de Educadores do MST em São Mateus, Espírito Santo.

1988

É organizado o Setor de Educação.

1989

O MST participa na criação da Fundação de Desenvolvimento, Educação e Pesquisa da Região
do Celeiro (FUNDEP) em Três Passos, Rio Grande do Sul, junto com a CUT- Rural e outros
movimentos populares.

1990

É instituído o primeiro curso de magistério para educadores do MST, em Braga,
Rio Grande do Sul.

1990

O movimento se aproxima de intelectuais da educação e começa a produzir seus próprios
materiais didáticos.

1990

Estabelece-se o Centro Nacional de Formação em Caçador, Santa Catarina.

1991

É feita a primeira experiência de educação de jovens e adultos, com assentados do
Rio Grande do Sul.

1993

É criado o curso Técnico em Administração de Cooperativas (TAC), em Braga,
Rio Grande do Sul.

1995

É fundado o Instituto Técnico de Capacitação e Pesquisa da Reforma Agrária (ITERRA) e o
Instituto de Educação Josué de Castro, em Veranópolis, Rio Grande do Sul.

1995

Começam os primeiros cursos de magistério para membros do MST em parceria com
universidades. A primeira com a Universidade Federal do Espírito Santo
é seguida, em 1998, por um convênio com a Universidade Federal da Paraíba.

1995

O MST recebe o prêmio Itaú/UNICEF “Educação e Participação”.

1996

O MST assina um convênio com o Ministério da Educação e a Universidade de Brasília
para treinar 7.000 agentes de alfabetização de adultos.

1997

Primeiro Encontro Nacional de Educadores e Educadores da Reforma Agrária,
celebrado em Brasília, promove a criação do Programa Nacional de Educação
na Reforma Agrária (PRONERA).

1997

O Ministério de Reforma Agrária assume o PRONERA, mas só financia uma pequena parte do
prometido.

1997

É criada a primeira Escola Itinerante, no Rio Grande do Sul.

1998

É celebrada a Conferência Nacional “Por uma educação do campo”, em Luziânia, Goiás.
Este evento impulsiona o MST a se preocupar com a construção de um novo projeto
nacional para a educação rural.

1998

Inicia-se o primeiro Curso Superior em Pedagogia em parceria entre o ITERRA
e a Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (UNIJUÍ)

1999

Primeiro Encontro Nacional de “Sem Terrinhas”, em Porto Alegre.

1999

É realizado o Primeiro Encontro Nacional de Educadores do Ensino Fundamental,
em Esteio, Rio Grande em parceria com a Secretaria de Educação do governo estadual.

2000

Começam os trabalhos para a construção da Escola Nacional Florestan Fernandes (ENFF), em
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Guararema, São Paulo.
2000

O governo Cardoso suspende financiamentos ao PRONERA, em represália à
pressão pela Reforma Agrária e às críticas políticas do MST.

2002

As diferentes organizações da Via Campesina se integram aos cursos de pedagogia
oferecidos pelo ITERRA e participam do Seminário Nacional “Por uma educação do campo”,
realizado em Brasília.

2003

O governo Lula retoma o PRONERA e aumenta o orçamento de modo substancial.
O MST assina parcerias com várias universidades.

2005

São inauguradas as instalações da Escola Nacional Florestan Fernandes, em Guararema,
São Paulo. A Escola facilita a realização de cursos de formação com grupos nacionais e
internacionais da Via Campesina.

2006

É realizado o Primeiro Encontro da Região Nordeste e Norte de
Educadores de Jovens e Adultos do MST, em Caruaru, Pernambuco.

2006

A pedido do MS, o Ministério da Educação promove a Licenciatura em Educação do Campo e
estabelece convênio com sete universidades.

2007

É lançada uma nova Campanha Nacional de Alfabetização de Jovens e Adultos durante o quinto
Congresso Nacional do MST, em Brasília.

Fonte: CARTER; CARVALHO, 2010, p.309-310.

Ademais das ações elencadas acima por Carter e Carvalho (2010), o coletivo de
educação do MST elaborou, no ano de 1996, um conjunto de princípios filosóficos e
pedagógicos para orientar as práticas pedagógicas do movimento, marcando uma nova
concepção de educação, ou seja, demarcando uma nova função social para o ato de educar.
Os princípios filosóficos e pedagógicos elaborados pelo MST constituem uma
proposta não apenas para atuação dos educadores do campo nos acampamentos e
assentamentos, como também para a formação dos educadores e educadoras do campo, e
neste contexto, eles precisam estar afinados com a execução das políticas públicas voltadas
para a educação de populações em situação de Reforma Agrária.
No Caderno de Educação nº 08 de 1996, documento elaborado pelo Coletivo
Nacional de Educação do MST são definidos 5 (cinco) princípios filosóficos que dizem
respeito à visão e às estratégias do trabalhado educativo: 1- Educação para a transformação
social; 2- Educação para o trabalho e a cooperação; 3- Educação voltada para as várias
dimensões da pessoa humana; 4- Educação com/para valores humanistas e socialistas; 5Educação como um processo permanente de formação/transformação humana.
A consecução dos princípios filosóficos da Pedagogia do Movimento requer
processos educacionais e metodológicos em concordância com 13 (trezes) princípios
pedagógicos norteadores dos diferentes níveis do processo educativo, o nível das práticas
pedagógicas, o nível da organização e gestão escolar, o nível dos conteúdos, o nível da
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formação dos educadores, o nível da pesquisa e das relações sociais: 1- Relação entre prática
e teoria; 2- Combinação metodológica entre processos de ensino e de capacitação; 3- A
realidade como base da produção do conhecimento; 4-Conteúdos formativos socialmente
úteis; 5- Educação para o trabalho e pelo trabalho; 6- Vínculo orgânico entre processos
educativos e processos políticos; 7-Vínculo orgânico entre processos educativos e processos
econômicos; 8- Vínculo orgânico entre educação e cultura; 9- Gestão democrática; 10- Autoorganização dos/das estudantes; 11- Criação de coletivos pedagógicos e formação permanente
dos educadores/das educadoras; 12- Atitudes e habilidades de pesquisa; 13- Combinação entre
processos pedagógicos e coletivos individuais.
Em julho de 1996, o Coletivo Nacional de Educação elabora o Caderno de Educação
n°08 onde são explicitados os princípios da educação do MST. O documento constitui um
direcionamento para pensar as bases filosóficas e pedagógicas da educação do campo. Tem
por objetivo constituir um ponto de referência estruturado e estruturante das práxis
educacionais, ao mesmo tempo em que sistematiza as experiências adquiridas das primeiras
tentativas de pensar suas práticas educativas nos “espaços de luta na terra”. Quatro anos antes
de sua elaboração, 1992, o MST publicou o Boletim da Educação n°01 no qual estavam
explicitados como deveria se constituir a escola do campo. O Caderno n°08 constitui uma
revisão e uma atualização do Boletim n°01 na medida em que, mais que repensar a estrutura
da escola, coloca as bases, os princípios da educação do campo e da educação em geral,
contribuindo, também, para a construção de um perfil profissional para os educadores do
campo. O Caderno n°08 começa por uma ressignificação da educação rural ao reconhecer que
a educação:

[...] precisa assumir as tarefas que lhe cabem [no] processo de fortalecimento da [...]
organicidade [do movimento] e [...] do [seu] projeto político [...] de construção
prática e cotidiana de uma sociedade da justiça social e da dignidade humana, em
nosso país, em concomitante, no mundo (MST, 1996, p.159).

O documento não perde a materialidade das lutas do MST, na medida em que
relaciona a noção de justiça social e a luta pela Reforma Agrária ao ideário de uma educação
de qualidade para todos. Este “para todos” é a referência de um projeto maior de
transformação social, de uma reforma intelectual e moral fundadora de uma contra hegemonia
centrada na emancipação humana. Mas, fundamentalmente, o Caderno n°08 consiste num
direcionamento para a formação dos profissionais que irão atuar nas escolas do campo.
São 5 (cinco) os princípios filosóficos da educação: A educação para a
transformação social é entendida, pelo movimento, como a busca pela construção de uma
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nova ordem societal caracterizada pela justiça social e pelos valores democráticos, humanistas
e socialistas. Sua base é a educação em sentido amplo que abrange o compromisso com a
formação da consciência da classe trabalhadora, o direito universal à educação, a educação
como meio de desenvolvimento de consciências organizativas capazes de intervir na realidade
e a noção de uma educação aberta à disseminação de novos valores para as relações sociais. A
educação para o trabalho e a cooperação: diz respeito à educação para o trabalho
cooperativo que não se confunde com a concepção capitalista de mercado de trabalho, o
trabalho e a cooperação vinculam-se à permanência no campo e a melhora da qualidade de
vida, na direção de um ethos social humanista e cooperativo. A educação voltada para as
várias dimensões da pessoa humana retoma a formação omnilateral priorizando o ser humano
em suas múltiplas dimensões: a formação organizativa, a formação político-ideológica, a
formação técnico-profissional, a formação cultural e estética, a formação do caráter ou moral,
a formação afetiva e a formação religiosa. A educação com/para valores humanista e
socialistas é explicitada a partir de um tipo de função criticista da educação aos valores
vigentes por ter no humano o foco da transformação social. A educação como um processo
permanente de formação/transformação humana se remete à capacidade de transformação do
ser humano e suas relações sociais. Junto aos princípios filosóficos estão os princípios
pedagógicos que marcam os direcionamentos metodológicos para a práxis dos/as
educadores/as do campo, bem como a função social da educação. São eles:
1-Relação entre a prática e a teoria, que diz respeito à articulação entre teoria e
prática como o primeiro princípio para educar sujeitos com base numa nova concepção de
desenvolvimento para o campo, o que requer um educar para a ação transformadora. Isso
implicará numa articulação integrada entre os conteúdos escolares e a vida cotidiana tais
como: o trabalho, a militância e as relações interpessoais. Em contraposição ao modelo
vigente de escola guardiã do conhecimento teórico que separa a teoria de sua aplicabilidade
preconiza-se que a prática social dos educandos e educandas sejam a base em que se
constituirá o processo formativo. Neste sentido, o ato de educar necessita ser o lócus
privilegiado das práticas e vivências trazidas pelo educando em conjunto com os
conhecimentos já produzido pela historia da humanidade. Tal concepção implica, ainda, uma
reorganização do currículo. Este precisa abranger metodologias que contenham respostas
práticas para os estudantes possibilitando, aos mesmos, meios para relacionar os conteúdos
teóricos com os saberes vindos das famílias e das diferentes realidades vividas.
2-Combinação metodológica entre processos de ensino e de capacitação: O ensino é
considerado pelo movimento como os saberes teóricos (saber),ao passo que a capacitação
estaria na esfera dos saberes práticos (saber-fazer),ou seja, refere-se às habilidades e
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capacidades

em

(saber-ser)

que

dizem

respeito

aos

comportamentos,

atitudes,posicionamentos.(MST,p.167).
Uma implicação prática importante deste princípio: em nossas escolas ou em nossos
cursos podemos/devemos estabelecer, não só a lista de conteúdos a serem
dominados pelos/pelas estudantes, mas também as metas de capacitação, ou seja, as
habilidades ou competências a serem desenvolvidas numa determina disciplina, ou
uma etapa, ou numa série [...] Isto implicará, certamente, toda uma reformulação dos
métodos tradicionais de avaliação, que costumam estar voltados só para apreensão
de conteúdos [...] (MST, 1996, p.167-168).

Neste contexto, a escola é pensada como uma “oficina de alternativa” capaz de
promover aos educandos e educandas um aprendizado que conduz a transformações sociais,
bem como a criação de novos comportamentos, atitudes pessoais em relação ao coletivo e à
cooperação. (MST, 1996, p.167). Interessante perceber a resignificação feita no que concerne
à concepção de capacitação, capacita-se não apenas para servir a um projeto exterior, como a
busca de inserção no mercado, por exemplo, capacita-se para novos valores, para a
cooperação e para uma forma integral, omnilateral onde todas as capacidades e habilidades
contidas no sujeito do conhecimento devem ser matéria do processo de ensino e aprendizagem
escolar. Nelas estão os saberes e conteúdos socialmente produzidos ao longo da história e os
saberes oriundos de diferentes vivências e lutas políticas constitutivas das experiências diárias
dos educandos. A educação estaria, portanto, na escola, nas relações interpessoais, no
trabalho, na luta política, nos saberes trazidos pelos educandos.
3-A realidade como base da produção do conhecimento, que traz o fundamento
segundo o qual o conhecimento se produz por meio de uma meticulosa compreensão da
realidade vivida pelos seres humanos em diferentes momentos de sua história. É o entender
como as coisas se constituem; se consolidam e podem se transformam. Mas, para além do
entendimento geral,mais amplo da realidade que se nos apresenta, seria necessário, segundo o
MST, tomar como ponto de partida também a realidade mais próxima posto que:
[...] para entender a situação da agricultura no país hoje, fica mais fácil se
começarmos discutindo como está a situação da produção no assentamento. Porque
se consegue partir dos conhecimentos que os/as estudantes já têm e ir ligando com
novas informações, estudos e discussões que chegando à realidade nacional e até
internacional, vão acabar ajudando a entender melhor a própria situação do
assentamento. Ou seja, se conhece transitando constantemente do particular para o
geral (MST, 1996,p.168).

4-Conteúdos formativos socialmente úteis, crítica ao conteúdo pelo conteúdo, ao
afirmar os conteúdos como instrumentos objetivos ligados ao ensino e à capacitação. A
questão seria, então, definir quais conteúdos contribuem para este sentido mais amplo do
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educar, já que os conteúdos de maneira geral implicam uma escolha, e, tal escolha está
referenciada a uma visão de mundo, ou seja, não é neutra e, portanto, possui algum propósito
determinado pelo grupo, sociedade ou época histórica; indicando uma posição política e/ou
interesses sociais. A definição dos conteúdos para as escolas do assentamento (ou para as
escolas em geral, já que o compromisso de luta política do MST é com a emancipação
humana) necessita estar articulada aos princípios filosóficos e pedagógicos apresentados pelo
movimento. Os princípios filosóficos e pedagógicos precisam se constituir num parâmetro de
análise e de construção do currículo.
5- Educação para o trabalho e pelo trabalho, parte de uma concepção ampliada de
trabalho. O trabalho é entendido não apenas como produção de riquezas, mas também como
meio de identificação de classe, de relações sociais e formação de consciência coletiva e
pessoal. É no trabalho que se constrói uma subjetividade na e para a ação social
transformadora, uma cultura da mudança. O trabalho também é concebido como um meio de
construção de relações igualitárias, o que demandaria o reconhecimento e prática do trabalho
como um método pedagógico, a partir do qual se produz o conhecimento sobre a realidade,
além de possibilitar a construção de relações sociais fundamentadas na cooperação, em
relações mais horizontalizadas e, portanto, democráticas. O valor pedagógico do trabalho é
tema recorrente na pedagogia russa, na qual a construção do conhecimento implicaria a
interação entre o fazer e o saber no sentido de que o conhecimento se faz pelas vivências com
a realidade concreta e pelo trabalho socialmente significativo, especialmente com Pistrak
(2003). Mas, é em Gramsci que encontramos a relação entre o trabalho e a organização da
cultura. Para Gramsci todo trabalho, mesmo que mecânico exige um mínimo de qualificação
técnica, ou de “atividade intelectual criadora”. As atividades manuais e intelectuais existem
conjuntamente em qualquer espécie de trabalho, “posto que não existe atividade humana que
possa excluir toda intervenção intelectual”(GRAMSCI, 1985, p.7). Gramsci nos leva a pensar
sobre o porquê da separação do homo faber do homo sapiens, ou seja, a separação entre o
intelectual e o manual marca da organização da cultura de um tipo de sociedade, no caso a
capitalista, que utiliza o conhecimento como matéria de poder entendido como
dominação/subordinação. A organização da cultura e do conhecimento que confere
legitimidade apenas ao saber intelectual é uma estratégia de dominação da hegemonia
dominante para garantir seu poder sobre os modos de construção e elaboração do
conhecimento. E todo saber que não se insere nos seus cânones de legitimidade é premiado
com a invisibilidade. A construção de uma contra hegemonia estaria vinculada à criação de
um novo intelectual como estratégia para se quebrar as estruturas hegemônicas de concepção
do conhecimento legítimo. Nesta perspectiva é que Gramsci afirma que:
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O modo de ser do novo intelectual não pode mais constituir na eloqüência, motor
exterior e momentâneo dos afetos e das paixões, mas num imiscuir-se ativamente na
vida prática [...] Uma das mais marcantes características de todo grupo social que se
desenvolve no sentido do domínio é sua luta pela assimilação e conquista que são
tão mais rápidas e eficazes quanto mais o grupo em questão elaborar
simultaneamente seus próprios intelectuais orgânicos (GRAMSCI, 1985, p.09).

6-Vínculo orgânico entre processos educativos e processos políticos, através do qual
o MST reconhece a relação entre a vida social e a política por entender os processos políticos
como o modo de dirigir e governar a vida social, envolvendo relações de poder no interior de
uma sociedade podendo estar na direção de transformação ou conservação de uma
determinada estrutura organizativa. Neste sentido a política está presente no conjunto da
sociedade na medida em que se estabelecem constantes disputas pelo poder. A educação é,
portanto, uma prática política responsável pela transformação ou manutenção da sociedade.
Negar a relação entre a escola e a política aos estudantes do MST é o mesmo que reprovar sua
participação no Movimento e na luta pela Reforma Agrária, neste sentido a educação deve
estabelecer um vínculo com a política ao:
a)

Tratar injustiças e indignidade humana, despertando o compromisso com a

mudança social;
b)

Estimular a participação política dos educandos em situações concretas,

educando para a solidariedade;
c)

Desenvolver a reflexão critica e autocrítica no âmbito coletivo e pessoal;

d)

Cumprir a meta de promover o aprendizado político por meio da compreensão

da importância de pertencer a uma organização

7- Vínculo orgânico entre processos educativos e econômicos é o sétimo princípio
que traz a ideia de que escola do campo necessita estar comprometida em aproximar os
estudantes do funcionamento do mercado, promovendo entendimento dos processos
produtivos. Também precisa estabelecer a relação dos estudantes com o mercado
possibilitando-os produzir bens e serviços para serem utilizados por outras pessoas, precisa
mostrar aos educandos que eles podem educar-se com uma função social significativa.
8- Vínculo orgânico entre educação e cultura, no qual o movimento compreende a
educação como um “processo de produção e socialização da cultura”, mas também como um
instrumento de transformação cultural, a partir do reconhecimento das lutas culturais como
portadoras de transformações sociais. A vinculação entre a educação e a cultura colabora para
uma cultura da mudança:
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[...] uma cultura da mudança, que tem o passado como referência, o presente como
a vivência que, ao mesmo tempo em que pode ser plena em si mesma, é também
antecipação do futuro, nosso projeto utópico, nosso horizonte (MST, 1996, p.173).

9- Gestão democrática, no qual o documento parte da proposta de que os/as
educandos/as precisam vivenciar um espaço de participação democrática, devem ser educados
“pela e para” a democracia social, o que implica na sua participação na gestão da escola para
que possam aprender a tomar decisões, respeitar as decisões tomadas pelo conjunto, executar
as decisões e avaliar os resultados das ações coletivas.
10- Auto-organização dos/das estudantes, é um princípio fundamentado na
pedagogia de Pistrak (2003), pelo qual o MST defende a construção de espaços de autonomia
decisórios para os educandos que os possibilitem discutir e deliberar sobre questões próprias,
como também sobre o coletivo maior da gestão da escola. O objetivo deste princípio é
destacar o desenvolvimento da consciência organizativa dos/as educandos/as.
11- Criação de coletivos pedagógicos e formação permanente dos educadores/das
educadoras, com o qual se destaca a necessidade de organicidade dos processos educativos.
Partindo das formulações de Makarenko (1976), segundo as quais os educadores não podem
atuar individualmente, o MST instituiu a prática dos coletivos de educação cuja função é
sistematizar conjuntamente as práticas educativas dos assentamentos e acampamentos a fim
de garantir o caráter orgânico de suas ações. Liga-se igualmente à concepção de autoformação
permanente por meio da reflexão e discussão coletiva de suas práticas.
12- Atitudes e habilidades de pesquisa, no qual a pesquisa é aqui entendida como um
aprofundamento dos conhecimentos sobre a realidade por meio da investigação
problematizadora da realidade e sua solução por meio das investigações históricas, originárias
de uma situação atual. Consiste num método de análise da realidade para nela intervir, numa
ação em que se conjuga teoria e prática adequadas aos diferentes níveis cognitivos e de
desenvolvimento de cada educando/a.
13-Combinação entre processos pedagógicos coletivos e individuais, que destaca o
caráter individual e coletivo da aprendizagem, pois ainda que a aprendizagem ocorra na
pessoa, ela se faz por meio da interação entre pessoas, no coletivo. Processos pedagógicos
coletivos auxiliam os indivíduos a administrar os conflitos, a reconhecer a legitimidade das
diferenças e a elaborar a crítica da realidade e a autocrítica de sua inserção nesta realidade.
Esse longo preâmbulo para entrarmos no debate contido no sétimo e último volume
da coleção Por uma educação do campo, fez-se necessário para marcar a importância do
PRONERA como uma política pública que tem o entendimento de que as áreas de Reforma
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Agrária constitui uma sociabilidade viva, fator que justifica a institucionalização da educação
como um direito social de cidadania dos sujeitos sociais do campo.
Entendo por institucionalização processos instituintes de mudanças sociais e culturais
que redirecionam as matrizes discursivas de uma dada sociedade. Para Baremblitt:
Instituinte é o processo mobilizado por forças produtivas desejante-revolucionárias,
que tende a fundar instituições ou a transformá-las, como parte do devir das
potências e materialidades sociais. No transcurso do funcionamento do processo de
institucionalização, o instituinte inventa instituídos e logo os metamorfoseia ou
cancela, de acordo com as exigências do devir social (BAREMBLITT, 1996, p.178).

O caderno 7 (2008), última publicação da Coleção por uma educação do campo,
trata da temática: Campo, Políticas Públicas – Educação. O caderno se organiza em parte
como um balanço dos 10 anos de atuação do PRONERA, apontando a necessidade de
transformar a educação do campo numa política de Estado. Trata-se do que apontamos no
início deste capítulo, identificando a tendência dos movimentos sociais contemporâneas de
buscarem uma aproximação com as políticas estatais pela via da institucionalização de suas
demandas.
Na introdução do volume, estão indicadas as possibilidades de instituição de ações
públicas a partir da existência dos assentamentos. Os assentamentos e acampamentos,
enquanto uma fração da comunidade humana constituída de sujeitos sociais requer o
atendimento de direitos fundamentais tais como: renda,condições de produção,moradia digna,
infra-estrutura sustentável, acesso ao conhecimento e à escolarização. Neste contexto, o
PRONERA, enquanto um Programa de educação para sujeitos das áreas de Reforma Agrária
propõe-se a entender os processos de escolarização de uma forma ampliada que remonta às
condições de vida, de visões de mundo próprios do território do campo, no sentido indicado
por Fernandes (2004) no volume 5. Deste sétimo volume destacou-e os textos: “A
constitucionalidade e a Justicibilidade do direito à educação dos povos do campo” de autoria
de Mônica Molina e a elaboração coletiva que registra os resultados e as perspectivas do
PRONERA intitulado respectivamente “Balanço Político e Linhas de Ação do PRONERA
Rumo aos 10 anos” e “Elementos do Balanço Político-Pedagógico”.
Molina (2008) em “A Constitucionalidade e a Justicibilidade do Direito à Educação
dos Povos do Campo” inicia, anunciando uma mudança de foco na reflexão sobre educação
do campo. Segundo a autora, nos seminários anteriores o debate principal foi sobre o campo
da educação do campo em que predominaram as questões das práticas pedagógicas. Neste
seminário, o foco se inverte para um viés informativo, para o conjunto da sociedade, sobre os
fundamentos legais, jurídicos e filosóficos de uma política pública para educação na Reforma
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Agrária. Neste contexto três aspectos são incluídos no debate: a questão do Estado
Democrático de Direito a partir dos fundamentos do direito e da democracia; o
reconhecimento da educação como um direito social a partir do debate sobre a justicibilidade
do direito à educação dos povos do campo, finalmente, a elaboração de uma proposta para
materialização dos direitos sociais através de políticas públicas.
Para a autora um direito não se inscreve na ordem das carências, por se tratar de um
princípio universal e ter o objetivo de garantir a dignidade humana, conforme reza o primeiro
artigo da Constituição Federal de 1988 (CF-88)9. Isso traz algumas implicações jurídicas tais
como a impessoalidade e a responsabilidade representativa dos governos democráticos frente
à sociedade. Uma vez que sociedades em regime democrático devem ter nos conflitos a base
de sua transformação por meio da criação de novos direitos, materializado em políticas
públicas.
Neste contexto, podemos inferir que as políticas públicas devem se constituir como
materialização dos direitos sociais de cidadania. Segundo Molina (2008), apesar da existência
de correntes interpretativas defensoras do caráter impreciso dos direitos sociais, o fato de os
mesmos serem reconhecidos constitucionalmente, como ocorre na CF-88, constitui a garantia
para que se possa exigir do Estado políticas públicas para ofertá-los. A autora questiona a
legitimidade de processos de judicialização de ações do PRONERA, visando impedi-lo de
cumprir seu objetivo de fomento de políticas públicas de educação para os sujeitos em
situação de Reforma Agrária, como o que ocorreram com ações civis públicos impetrados
contra os cursos de Agronomia e Direito ofertados pelo PRONERA. Um terceiro ponto
destacado pela autora refere-se à importância das políticas públicas para educação do campo a
partir da uma concepção de educação como um bem público, e que como tal constitui um
direito de todos os cidadãos e completa dizendo que:
Se quisermos disputar frações do Estado, ainda que no regime capitalista, [...] é
preciso avançar na compreensão do papel que a luta por políticas públicas
específicas pode significar em termos de perspectiva do avanço do direito à
educação. Lutar por políticas públicas significa lutar pelo alargamento da esfera
pública, lutar para que a educação não se transforme como querem muitos hoje, em
mercadoria, em um serviço, que só tem acesso quem pode comprar quem pode
pagar. Lutar por políticas públicas para Educação do Campo significa lutar para
ampliar a esfera do Estado, para não colocar a educação na esfera do mercado
(MOLINA, 2008, p.27).

9

Refiro-me ao “Parágrafo único.Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou
diretamente, nos termos desta Constituição” (BRASIL, 2010).
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Para Molina (2008), a igualdade de direitos deve transcender as igualdades jurídicas
formais dos liberais para a igualdade de resultados. As políticas públicas, ou ainda, a
institucionalização da educação do campo deve promover uma igualdade que reconheça a
legitimidade das diferenças, uma igualdade que leve em conta a diversidade dos sujeitos de
direito, que possuem bases “sócio-históricas” com matrizes culturais diferenciadas,
demandando políticas públicas específicas. Isto porque as realidades vivenciadas numa
sociedade marcada pelo conflito de classe são diferenciadas, específicas e prenhe de
diversidades que não podem ser negligenciadas pelas políticas implementadas pelo Estado.
Ao fim, estamos numa sociedade de desigualdades:
Apenas para ilustrar o tamanho dessas desigualdades, é importante apresentar os
dados da pesquisa da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) que
indicam que a escolaridade média da população de 15 anos ou mais, moradora em
zonas rurais (3,4anos), é metade da estimada para a população urbana (7 anos).
Estudo do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP ) ressalta
que se for mantido esse padrão de evolução, sem nenhuma forte intervenção por
parte do Estado, a população rural levará mais de 30 anos para atingir o atual nível
de escolaridade da população urbana (MOLINA, 2008, p.29).

O volume 7, conforme indicado acima, também apresenta uma balanço dos
resultados do PRONERA em seus dez anos de existência. O texto que trata do balanço da
atuação do PRONERA inicia, explicitando o objetivo geral do Programa que consiste na
coordenação de projetos educacionais com metodologias específicas para os acampamentos e
assentamentos visando contribuir para o desenvolvimento sustentável. Suas ações abrangem
desde o ensino fundamental e a alfabetização até a pós-graduação, bem como a edição de
materiais didático-pedagógicos e encontros regionais, nacionais e internacionais para
fortalecimento da educação do campo.
No ano de 2008, o Programa contava com 60 mil jovens e adultos participando de
cursos em diversos níveis. (SANTOS, 2008).
No que concerne aos elementos político-pedagógicos, o PRONERA, na sua primeira
década de atuação, ampliou seus convênios com instituições públicas e universidades; tornouse referência nacional em educação do campo; integrou-se ao Instituto Nacional de
Colonização de Reforma Agrária (INCRA), e vem atuando junto a secretarias de educação;
ampliou o diálogo com a universidade quanto às especificidades da educação do campo;
potencializou a criação de fóruns de educação, comitês e fortaleceu as discussões em torno da
reabertura de escolas técnicas e cursos voltados a atender as especificidades das realidades do
campo.
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No tocante à relação com as universidades, o documento registra o enriquecimento
do processo de formação dos estudantes mediante a criação de currículos voltados para novas
formações agroindustriais, por fim, indica as possibilidades da criação de uma nova área
acadêmica – Educação do Campo – nas instituições universitárias. Quanto aos sujeitos do
campo, o documento afirma que o PRONERA alcançou não apenas a criação de um espaço de
diálogo entre as universidades e os sujeitos do campo, como também vem garantindo a
autonomia dos movimentos sociais nos processos de formação. Indica, igualmente, a
possibilidade de ampliação dos currículos, incluindo discussões com respeito a gênero, etnias
e questões raciais, bem como a possibilidade de construção da autonomia nas escolas do
campo.
O documento também aponta ações transformadoras nas práticas educativas tais
como o desenvolvimento de currículos pautados na pedagogia da alternância10; a gestão
compartilhada nos processos de elaboração e execução pedagógica; a produção de materiais
didáticos, produção e socialização dos conhecimentos produzidos no tempo escola e no tempo
comunidade.
O volume 7 da Coleção por uma educação do campo finaliza apontando os
principais desafios a serem alcançados pelo PRONERA. Dos desafios elencados no
documento o discurso predominante é o da institucionalização da educação do campo por
meio da transformação do PRONERA em uma política de Estado e não apenas num Programa
de governo. Podemos dizer que todo o volume convergiu, em suas discussões e reflexões,
para um direcionamento propositivo da necessidade de institucionalizar a educação do campo,
não apenas pelos resultados já auferidos até o período, mas pelo caráter cidadão de um
Programa de governo gestado a partir das demandas da própria sociedade organizada em
movimentos sociais pela Reforma Agrária e pela garantia dos direitos de cidadania dos povos
do campo.
Dos desafios elencados destacam-se: o interesse no estabelecimento de uma parceira
como Ministério da Educação (MEC) para a construção de uma rede de escolas voltadas à
educação do campo e os recursos necessários ao funcionamento das mesmas; a diversificação
das ofertas dos cursos considerando o desenvolvimento sustentável do campo; regularização
dos cursos voltados para a educação do campo nas universidades, bem como a contratação de

10

Para Lerrer (2012) trata-se de “um método educativo baseado na alternância de tempos de estudo e tempos na comunidade
tem por origem a Pedagogia da Alternância, criada na França em uma experiência que deu origem às Maisons Familiales
Rurales, movimento associado à Igreja católica, que se difundiu pelo mundo e que no Brasil é conhecido como Casas
Familiares Rurais. Baseando-se na literatura existente sobre a Pedagogia da Alternância, Marlene Ribeiro cita como sua
origem a conversa entre o pai agricultor, Jean Payrat, seu filho Yves e o pároco de uma aldeia na França, o padre Granereau,
que tentavam contornar a falta de vontade do garoto de continuar indo à escola, “porque o ensino que lhe era oferecido não
proporcionava nenhuma forma de articulação com o modo de vida e de trabalho camponeses” (LERRER, 2012, p.468).
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profissionais especializados nas áreas, professores e técnicos e a ampliação dos cursos de
residência agrária.
Dando continuidade aos desafios atinentes às parcerias, é indicada a necessidade e
garantia da autonomia dos movimentos sociais na gestão dos recursos (mesmo com a
institucionalização do Programa enquanto política de Estado), o que indica a demanda do
Programa pela manutenção e intensificação da participação e diálogo com os movimentos
sociais.
Dentre os desafios postos pelo Programa, também está o fortalecimento das escolas
do campo. As proposições oscilam desde ações voltadas à permanência e acesso às escolas,
contratação de professores com formações específicas; projetos de formação continuada dos
professores, currículos com conteúdos inclusivos das especificidades do campo, boas
condições de funcionamento da escola como condição para diminuir a evasão e a rotatividade
de educadores, até a criação de uma Coordenação de Educação e Cidadania dentro do
Programa para atender às demandas dos cursos de residência agrária e a proposta de criação
de incentivo a leitura nos assentamentos. E, finalmente, a garantia de gestão coletiva e
democrática da educação do campo, incluindo a participação das instituições parceiras.
A preocupação com a pesquisa e a visibilidade pública das experiências do Programa
também foi colocada como um desafio a partir de criação de um banco de dados com
informações sobre o Programa; a ampliação da pesquisa em educação do campo nas
universidades; divulgação das conquistas auferidas nas ações executadas; ampliação de
seminários e encontros nacionais envolvendo os movimentos sociais, as instituições parceiras,
universidades e pesquisadores e o governo. A instituição de uma política de publicação entre
o PRONERA e o MEC; criação de revista eletrônica do PRONERA e a criação de grupos e
núcleo de estudos e pesquisa, com financiamento para a difusão de conhecimentos no campo
da educação e das questões agrárias.
O documento finaliza explicitando a necessidade de uma disputa pela aceitação
social da educação do campo por meio da manutenção e intensificação dos espaços de debate,
sobretudo no que tange aos confrontos sobre questões jurídicas, para conferir visibilidade
pública das conquistas do Programa e da sua função social no tocante aos direitos sociais,
civis e políticos dos sujeitos sociais do campo. Bem como, a superação das resistências
existentes ao acesso dos educando do campo nas principais instituições educacionais
(universidades, escolas técnicas, secretarias etc.); a afirmação das conquistas científicas na
esfera do desenvolvimento sustentável; o fortalecimento de políticas públicas para os egressos
da educação do campo; por fim a consolidação da educação do campo como um veículo de
luta política e debate sobre a questão agrária.
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Vimos que os sete volumes da coleção Por uma Educação do Campo consistem num
conjunto de reflexões que serviram de base de atuação do PRONERA, como também autoreflexão sobre suas ações e desafios futuros. Neste contexto, a coleção é parte constitutiva da
história institucional do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, bem como da
reflexão dos fundamentos da educação do campo; motivo pelo qual se buscou incluí-lo na
presente pesquisa. Também podemos considerar a coleção como a sistematização das
perspectivas da educação do campo sobre a ótica dos movimentos sociais, enquanto
proponentes de uma redefinição da função social da educação. Na introdução ao Gründrisse,
Marx (2011), ao tratar dos temas: produção, consumo, distribuição e troca, considera o
indivíduo como uma categoria estruturante da sociedade do capital. Ao separar os homens de
sua produção material pela alienação dos meios de produção, dos valores da produção e de
seu resultado, o mundo do capital cria uma aparência de que a sociedade não é produzida
pelos indivíduos e com ela não há laços naturais a serem estabelecidos.
Nessa sociedade de livre concorrência, o indivíduo aparece desprendido dos laços
naturais, etc. que, em épocas históricas anteriores, faziam um acessório de um
conglomerado humano determinado e limitado. [...] Visto que o indivíduo natural,
conforme sua representação da natureza humana, não se origina na história, mas é
posto pela natureza. Até o momento essa tem sido uma ilusão comum a toda nova
época (MARX, 2011, p.39-40).

No trecho acima Marx (2011) critica a categoria indivíduo fazendo visível alusão aos
teóricos do Estado de Natureza para os quais a sociedade nasce de um contrato entre homens
naturais, não se tratando de laços naturais históricos, mas de uma abstração que subverte a
construção histórica dos indivíduos, ou seja, do homem enquanto ser genérico.
Pode-se inferir que a própria descrença no caráter mobilizador e contra hegemônico
dos movimentos sociais reside, em certa medida, na crença neste indivíduo descolado da
história do homem. Ou seja, as experiências historicamente compartilhadas dos indivíduos,
dos seres humanos sociais são descaracterizadas em favor de um indivíduo competitivo na
economia das relações sociais em que estão inseridos. Trata-se da ideia ainda difundida de
que um movimento social nasce a partir de uma luta específica, por algum interesse
individual, e, que uma vez satisfeito – ainda que parcialmente – perdem sua capacidade
instituinte deixando, assim, de existir, aspecto que não pode ser aplicado ao Programa
Nacional de Educação na Reforma Agrária diante de seu histórico de luta para a manutenção
do seu diferencial de uma política pública gestada no interior da participação política e
democrática da sociedade civil organizada em movimentos sociais em luta pela Reforma
Agrária.
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3 PRONERA: UMA POLÍTICA PÚBLICA ENTRE OS CONFLITOS SOCIAIS E AS
GARANTIAS CONSTITUCIONAIS
Num Estado Democrático de Direito a livre expressão dos conflitos sociais ocupam
fundamental importância para a compreensão do caráter da relação entre o Estado e a
sociedade. Isto porque estes conflitos são frutos das possibilidades que tem a sociedade civil
de compor parte agenda estatal por meio do exercício de seus direitos políticos de cidadania.
Admite-se que o estudo ou análise das políticas públicas implementadas pelo Estado requer a
compreensão do nível de aproximação da esfera estatal com os conflitos sociais. Esta é uma
das principais condições para a materialização de políticas públicas.
O Programa Nacional de Educadores na Reforma Agrária (PRONERA) corresponde a
uma ação do Estado gestada a partir de sua tensa relação com a sociedade civil organizada em
movimentos sociais, movimentos estes em luta pela terra como local de trabalho e vida. O
primeiro Encontro Nacional de Educação na Reforma Agrária (ENERA), enquanto ação
política da sociedade civil em defesa da materialidade do direito à educação para os povos do
campo, tem o significado de publicizar a responsabilidade do Estado com os direitos sociais
de cidadania a muito negligenciado à população do campo. Consiste, igualmente, num marco
histórico do exercício dos direitos políticos de cidadania e da luta pelo status político dos
sujeitos sociais do campo.
Foi durante a realização do I ENERA, que os educadores do Movimento dos Sem
Terra realizaram uma reunião com os integrantes das universidades que
participavam do Encontro, a fim de possibilitar a troca de experiências e uma maior
integração entre as universidades que já trabalhavam com o tema da educação e da
Reforma Agrária. Nesta reunião, o Movimento dos Sem Terra lançou o desafio às
instituições de ensino superior presentes para que assumissem a tarefa de construir
uma rede nacional entre as universidades visando enfrentar o problema do
analfabetismo nos assentamentos, uma das grandes dificuldades encontradas pelas
educadoras e educadores da Reforma Agrária. Começou-se a montar a estrutura do
que seria o PRONERA [...] (MOLINA, 2003, p.51).

O capítulo que se segue tem por objetivo discorrer sobre o funcionamento do
PRONERA a partir da análise dos Manuais de Operações que regulamentam suas ações.
Buscarei analisar os Manuais naquilo que eles poderão revelar do PRONERA como uma
política educacional centrada na gestão participativa em interação com os movimentos sociais
e sindicais dos trabalhadores rurais, universidades e diferentes organizações sociais pelos
direitos de cidadania dos povos do campo. Também fará parte do texto breve reflexão sobre o
Acórdão 2653/2008 que determinou a limitação da participação dos movimentos sociais. No
primeiro subitem do texto, intitulado O PRONERA no contexto do Estado Democrático de
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Direito, enfatiza-se a materialização das garantias constitucionais presentes em seu modus
operandi. No segundo, intitulado PRONERA entre a materialização de direitos e os
impedimentos legais, buscou-se descrever e analisar a determinação nº 9.4.3.1, que modifica o
instrumento de execução dos projetos do PRONERA, e a nº 9.4.3.2 que obriga a inibição, por
meios legais, da participação de movimentos sociais ligados à Reforma Agrária no
planejamento, acompanhamento, execução e avaliações dos cursos ofertados pelo
PRONERA.

3.1 O PRONERA no contexto do Estado democrático de direito

No preâmbulo do artigo 205 da CF-88, que regulamenta o ensino no território nacional,
a educação é tratada como um direito e um dever do Estado com a colaboração da sociedade:
Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho (BRASIL, 2010).

Os artigos 2 e 3 da LDB, que regulam os princípios e fins da educação nacional,
acrescentam e complementam o artigo 205 da CF-88 colocando como inspiração para o ato de
educar a liberdade e a solidariedade humana com base em princípios que vão desde a
igualdade de acesso e permanência até reconhecimento do valor educativo das atividades
extraescolares:
Art. 2º. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de
liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno
desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho.
Art. 3º. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a
arte e o saber;
III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas;
VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos
sistemas de ensino;
IX - garantia de padrão de qualidade;
X - valorização da experiência extraescolar;
XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais (grifos
nosso).

Nos compromissos constitucionais acima descritos, na forma da lei, residem elementos
que autorizam a materialização dos direitos sociais de cidadania (o direito à educação), bem
como os direitos políticos de cidadania na medida em que a gestão da educação deve ser
democrática, o que implicaria ampla participação da escola, dos educandos e da comunidade.
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O exercício da cidadania que a CF-88 coloca como um dos objetivos da educação é
complementado com a LDB-96 quando esta institui a igualdade de condição e acesso à escola
e a liberdade de aprender como princípios da educação nacional. Ao mesmo tempo, garante a
gestão democrática como forma de legitimar o direito à diferença entre os cidadãos, entendido
como o reconhecimento das necessidades específicas aos seus modos de vida e cultura pela
valorização dos saberes extraescolares. Os princípios fundamentais da educação do campo
vão ao encontro destes compromissos constitucionais, na medida em que reforçam a
responsabilidade estatal e constituem as bases nas quais estão alicerçadas as ações do
Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA).
No decorrer de sua história, o PRONERA contou, desde sua institucionalização, com a
parceria dos movimentos sociais em luta pela Reforma Agrária. Pautaram suas concepções de
educação em práticas destes movimentos, como é o caso do MST e seus coletivos de
educação, para os quais a função social da educação está na preparação para o exercício da
cidadania. Não ao acaso que a participação político-democrática é presença marcante nas
ações do Programa.
Para analisar o PRONERA no contexto do Estado Democrático de Direito, dando
continuidade à reconstrução da história institucional do Programa pela pesquisa documental,
buscar-se-á um estudo dos seus Manuais de Operações, documentos que normatizam seus
projetos educacionais.
Trata-se de um importante empreendimento por permitir a compreensão de como se
processa a participação política no interior do próprio Estado. Igualmente permite uma
reflexão crítica sobre a própria condição em que se faz a gestão participativa proposta pelos
protagonistas do Programa Nacional de Educação na Reforma agrária, uma reflexão crítica
capaz de se converter numa autocrítica. O termo crítica deriva da palavra “Kritikos” cujo
significado é a capacidade julgar as ações dos homens por meio de uma consciência reflexiva
ou auto-reflexiva. Um julgar interessado no conhecer. Platão foi o filósofo que fez a distinção
entre a doxa (opinião ou entendimento sem base nas causas) e a epistéme (o conhecimento
caracterizado pelo raciocínio causal). Admite-se que os diferentes enfretamentos pelos quais
tem passado o PRONERA, bem como as práticas políticas das classes subordinadas no Brasil
carecem desta epistéme na medida em que se olvida aprofundar nas causas primeiras que fez
do país uma sociedade autoritária e descomprometida com seus conflitos sociais. Em que se
olvida colocar em pauta do exercício dos direitos políticos de cidadania o elemento
escravocrata, excludente e violento em que se formou a sociedade no Brasil, vivendo na doxa
da existência de uma democracia em pleno desenvolvimento no país.
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Ao longo de sua atuação o PRONERA contou com 5 (cinco) Manuais normalizadores.
O primeiro editado no ano de sua criação, 1998. O segundo publicado no ano de 2001 em
função de sua incorporação ao INCRA. O terceiro, data do ano de 2004, e foi marcado pela
ampliação do Programa, dado os impactos do governo do ex-presidente Luís Inácio Lula da
Silva que duplicou a dotação orçamentária do Programa. O quarto manual foi publicado em
2011, em atendimento às determinações do TCU, fruto de ações judiciais contra um dos
cursos do Programa, bem como as atualizações legislativas que instituiu e regulamentou o
PRONERA como uma das políticas públicas de educação do campo. O quinto foi reeditado
no ano de 2014 numa versão abreviada do Manual 2011. O estudo dos Manuais do
PRONERA tem sua relevância na medida em que nos ajuda a compreender o funcionamento
do Programa, ao mesmo tempo em que nos leva à descoberta de fatos marcantes que
representaram dificuldades e avanços, como é o caso de intervenções judiciais e fiscalizadoras
contra alguns de seus cursos.
De um modo geral, todos os Manuais se dividem em partes que tratam da história do
Programa, sua organização, seus princípios, objetivos e operacionalização, bem como as
orientações metodológicas para cada modelo de ensino ofertado pelo PRONERA. Trata-se,
basicamente, de um guia para entidades interessadas em propor projetos voltados à educação
do campo. Para fins desta pesquisa percorreremos os itens referentes aos objetivos, princípios,
fundamentação, estrutura administrativa e operacionalização do Programa.
O movimento histórico de implementação do PRONERA evidencia a terceira face do
Estado brasileiro, a face democrática, conforme explicitado no primeiro capítulo desta
pesquisa. Ainda que estivessem presentes características oligárquicas e neoliberais do Estado
no momento de sua criação, o PRONERA representa a materialização da faceta democrática
do Estado brasileira, pode-se observar um transitar entre as faces oligárquicas, neoliberais e
democráticas.
Na Tabela 3 elenquei as principais características do PRONERA especificadas nos
cincos manuais, em caráter comparativo. Observou-se, por exemplo, as mudanças de
nomenclatura tais como: “público alvo” (que no Dicionário Aurélio significa Grupo de
pessoas a que se dirige determinado produto, serviço ou mensagem); “população
participante”, (conjunto de habitantes de um determinado local que toma parte de uma ação) e
“beneficiários” (que obteve benefício de inventário ou legado de instituição de previdência)
(AURÉLIO online, 2014).
Ainda que aparentemente irrelevantes mudanças na nomenclatura, em documentos
oficiais, podem significar não apenas um redirecionamento das matrizes discursivas, podendo
incidir sobre os rumos de ações.
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Do ponto de vista da análise textual e discursiva, variações em nomenclaturas para
caracterizar ações idênticas no interior de um mesmo Programa, podem sinalizar tendências
de recuo dos verdadeiros compromissos estabelecidos em sua formulação; que no caso do
PRONERA poderia ser os seus princípios de uma política pública orientada por uma gestão
participativa e compartilhada.
Observa-se que apenas o Manual de 2004 a referência dos membros parceiros do
PRONERA aparece como “população participante” o que do ponto de vista semântico já
explicita a participação como uma das atribuições do público atendido pelo Programa.
Percebe-se que um dos aspectos unívocos em todos os manuais diz respeito à parceria,
um dos princípios fundamentais que rege a execução das ações desta política pública ampliase com o Manual do ano de 2001 e mantêm uma regularidade nos Manuais subseqüentes.
Outro aspecto a se considerar é que apenas no Manual de 2004 temos um item
referente ao acompanhamento e avaliação dos projetos onde aparecem com amplas discussões
sobre os sentidos das atribuições dos movimentos sociais parceiros, aspecto indicativo do seu
diferencial quanto a especificações mais detalhadas do funcionamento do Programa se
comparado aos demais documentos. Além de uma explícita inclusão do elemento
participativo na operacionalização das ações dessa política pública.
No que se refere aos projetos, observamos um visível crescimento das modalidades e
ações, assinalando uma ampliação do escopo da atuação do Programa, o que pode em parte
explicar sua continuidade em quatro mandatos governamentais até o alcance de seu status de
política de Estado ocorrido no ano de 2010.
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Tabela 3: Manuais de Operações do PRONERA
Manual de Operações
1998
Motivação
Caracterização do
PRONERA

Manual de Operações 2001

Manual de Operações
2004

Manual de Operações
2011

Criação do PRONERA

Vinculação do PRONERA
ao INCRA

Ampliação das ações do PRONERA

Atualizações legais

Política
Pública
do
governo
federal
para
desenvolver e coordenar
projetos de Educação em
assentamentos

Programa de educação de
trabalhadores rurais em
projetos de Assentamento de
Reforma Agrária.

Programa articulador de vários
ministérios, de diferentes esferas do
governo; de instituições e movimentos
sociais e sindicais de trabalhadores
(as) rurais para a qualificação
educacional dos assentados da
Reforma Agrária.

O PRONERA é uma
política
pública
de
Educação do Campo,
instituída pelo decreto
nº7. 352, de 04 de
novembro de 2010. Visa
desenvolver projetos de
educação formal para
beneficiário

Manual de
Operações
2014
Versão resumida do
Manual de Operações
2011
PRONERA é uma
política pública de
Educação do Campo,
instituída pelo Decreto
n.º 7.352, de 04 de
novembro de 2010.
Objetiva desenvolver
projetos educacionais
de caráter formal a
beneficiários do Plano
Nacional de Reforma
Agrária (PNRA), do
Crédito Fundiário, e
dos projetos feitos
pelos órgãos dos entes
federados, desde que
reconhecidos
pelo
INCRA.
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Objetivos

Fortalecer a educação nos
assentamentos de Reforma
Agrária, com metodologias
específicas, para contribuir
com o desenvolvimento
sustentável.
(EJA,
produção de
material
didático
e
formação
continuada de educadores).

Fortalecer os Projetos de
educação nos assentamentos
estimulando,
propondo,
criando, desenvolvendo e
coordenando projetos com
vistas a contribuir para o
desenvolvimento
sustentável. (EJA, formação
técnico-profissional;
produção
de
material
didático,
formação
continuada a educadores
no nível médio e superior).

População
Participante
Beneficiários

Fortalecer os Projetos de educação nos
assentamentos estimulando, propondo,
criando, desenvolvendo e coordenando
projetos com vistas a contribuir para o
desenvolvimento sustentável. (Garantir
alfabetização,
formação
de
educadores; formação profissional e
técnico-profissional de nível médio e
curso superior em diversas áreas do
conhecimento, promover encontros,
seminários estudos e pesquisa).

Oferecer
educação
formal aos jovens e
adultos do Programa
Nacional de Reforma
Agrária(PNRA)
em
todos os níveis e áreas do
conhecimento; melhorar
o acesso à educação dos
beneficiários do PNRA;
proporcionar melhoria
no desenvolvimento dos
assentamentos através
da
qualificação
profissional e técnica.

Idêntico ao Manual
de Operações 2011

Jovens e adultos dos projetos de
assentamento do INCRA ou órgãos
estaduais m parceria formal com o
INCRA
Diretos - Trabalhadores rurais
jovens
e
adultos
dos
assentamentos
Indiretos – comunidades
assentados
e
arredores;
movimentos sociais.

Diretos- jovens e adultos
moradores de Projetos de
assentamentos; analfabetos ou
com escolarização incompleta.
Indiretos
–
comunidades
assentados e arredores;

População jovem e adulta
das famílias beneficiárias do
Programa
Nacional
de
Crédito Fundiário (PNFC);
os beneficiários titulares
(homens ou Mulheres) e
seus dependentes; alunos do
curso de especialização em
Residência
Agrária
e
Educação
do
Campo;
estudantes
egressos
da
graduação
que
tenham
desenvolvido
estágio,
pesquisa ou extensão nos
assentamentos. Professores e
educadores
em
assentamentos e entorno em
atendimento a
famílias
beneficiárias, com vinculo
efetivo ou temporário com
secretarias municipais e
estaduais
de
educação.

Este item não sofreu
alterações.
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Demais famílias cadastradas
pelo INCRA.
Público Alvo

Princípios
Básicos/Princípios
do PRONERA

Princípios
Teóricos
metodológicos
Princípios
Políticos
Pedagógicos
Princípios
Operacionais/
Operacionalizaçã
o

Princípios
Operacionais
metodológicos

Jovens e adultos moradores de
assentamentos de Reforma
Agrária criados pelo INCRA e
Órgãos Estaduais da Terra com
parceria formal com INCRA
Caráter
Interativo,
multiplicador e participativo.

Relação indissociável entre
educação e desenvolvimento
sustentável por meio da:
inclusão,
participação,
interação,
multiplicação;
parceria;
gestão
participativa,
construção
coletiva orientadas pela
prática do princípio do
diálogo, princípio da práxis,
princípio
da
transdisciplinaridade,
princípio da equidade.

Item sem alterações

Caráter
Interativo,
multiplicador e participativo.
Inclusão; participação;
multiplicação.

interação;

Parcerias como princípio e
base de desenvolvimento do
PRONERA.

Convênio,
termo de Convênio; Termo de
cooperação; contrato.
Execução
Descentralizada;
Termo de Fomento.
Instrução
Normativa/INCRA n.º
75, de 19 de novembro
de
2012,
que
regulamenta
pagamento de bolsas.
Parceria como condição das ações do
PRONERA, por meio de uma gestão
participativa,
com
mútua
responsabilidades
e
construção
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Parcerias

Instituições de Ensino
Superior;
Movimentos
Sociais; ONGs, Igrejas e
Cooperativas.

Estrutura
Administrativa/
Gestão

Conselho
Deliberativo
Nacional;
Coordenação
Nacional;
Comissão
Executiva;Pedagógica
e
Administrativa; Conselhos
e Coordenações Estaduais
e Locais.

Instituições
de
Ensino
Superior;
Movimentos
Sociais
rurais;
Superintendências Regionais
do INCRA, Prefeituras,
Governos
Estaduais
e
Secretarias Municipais e
Estaduais de Educação,
Agricultura,
Saúde
e
Instituições Afins.
Gestão Nacional composta
por uma Direção Executiva;
um colegiado Executivo,
uma comissão pedagógica.
Gestão Estadual composta
por um Colegiado Executivo

Projetos de
Educação

Acompanhamento
e Avaliação dos
Projetos
Projetos
atendido/apoiados

Projetos de Educação de
Jovens e Adultos

EJA,
capacitação
e
monitores;
formação
continuada de professores
dos Assentamentos nos
níveis médio e superior;

coletiva
na
elaboração,
acompanhamento e avaliação.
Movimentos sociais e sindicais de
trabalhadores (as) rurais, o INCRA,
instituições públicas de ensino,
instituições comunitárias de ensino
sem fins lucrativos e os governos
municipais e estaduais.

Gestão Nacional composta por uma
Direção Executiva; um colegiado
Executivo, uma Comissão Pedagógica
Nacional. Gestão Estadual composta
por um Colegiado Executivo

As propostas pedagógicas com base a
diversidade
cultural,
a
gestão
democrática tendo como princípios
orientadores das práticas os princípios
do diálogo, da práxis e da
transdisciplinaridade.
Ocorrerá por intermédio de exames de
relatórios parciais, relatório final de
atividades e reuniões locais dos
parceiros do projeto.
Alfabetização e escolarização de
jovens
e
adultos
no
ensino
fundamental;
capacitação
de
educadores
para
o
ensino
fundamental; formação continuada

Instituições de ensino,
pesquisa e extensão,
públicas e privadas sem
fins
lucrativos
e
fundações de apoio;
secretarias municipais e
estaduais de educação;
movimentos sociais e
sindicais do público
beneficiário.
Gestão
Nacional
composta por
uma
coordenação geral; uma
divisão de educação do
campo (DDE1); uma
comissão
pedagógica
nacional.
Gestão
Estadual
composta
por
um
colegiado
executivo
estadual.

Item sem alterações

Alfabetização
e
escolarização de jovens e
adultos
no
ensino
fundamental e médio;
formação profissional de

Alfabetização
e
escolarização de jovens
e adultos no ensino
fundamental e médio;
capacitação
e

Sem alterações
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formação
técnico
profissional e escolarização
fundamental e médio de
jovens e adultos.

Princípios da
Educação do
Campo

para educadores na modalidade
normal e nível superior por meio de
licenciaturas; formação profissional
de nível médio e superior em
diferentes áreas do conhecimento
para a promoção do desenvolvimento
sustentável no campo.

nível
superior
e
especialização
em
Residência Agrária e
Educação do Campo;
formação
inicial
e
continuada de professores
de nível médio, na
modalidade normal ou
superior
através
de
licenciaturas; produção,
edição e organização de
material
didático
pedagógico; realização de
estudos,
pesquisas,
seminários, debates.

escolaridade
de
educadores para o
ensino fundamental
nas áreas de Reforma
Agrária;
formação
inicial e continuada de
professores que não
possuem
formação,
sendo nível médio, na
modalidade normal, ou
em nível superior, por
meio das licenciaturas;
formação de nível
médio,
concomitante/integrada
ou não com ensino
profissional;
curso
técnico profissional de
nível médio;formação
profissional de nível
superior
e
pósgraduação,
especialização
em
Residência Agrária e
Educação do Campo,
de âmbito nacional,
estadual e regional em
diferentes áreas do
conhecimento.
Respeito à diversidade,
incentivo a projetos
pedagógicos,
valorização
da
identidade e formação
de
professores
resguardando
as
especificidades
das
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escolas do campo; com
controle da qualidade
pela comunidade e
movimentos sociais e
sindicais
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No intento de construir uma descrição mais detalhada de alguns dos aspectos
elencados na tabela acima, enfatizando elementos constitutivos da gestão democrática e
participativa, passarei a discorrer sobre cada Manual.
O primeiro Manual de Operações foi editado por meio da Portaria nº. 10/98, época em
que o PRONERA estava vinculado ao Gabinete do Ministro do Ministério Extraordinário de
Política Fundiária. Está dividido em três partes: a primeira que trata do Programa
propriamente dito; a segunda que faz referência à EJA, carro chefe inicial do Programa e a
terceira e última onde estão contidos os critérios para elaboração dos projetos por parte das
entidades parceiras.
Na apresentação do Manual de 1998, é explicitado o motivo das ações do Programa
com propostas de ações voltadas para Educação de Jovens e Adultos (EJA), opção atribuída
aos resultados do Primeiro Censo da Reforma Agrária do Brasil (1998), a partir do qual se
constatou o alto índice de analfabetismo entre a população assentada, chegando a 70% em
alguns estados e com média nacional de 43%. O PRONERA teria, pois, como objetivo
primeiro, reverter este quadro, utilizando metodologias adequadas às especificidades da
população assentada.
Ademais dos índices de analfabetismo apontado nas pesquisas, outra justificativa
apresentada no documento foram as “exigências do mercado agrícola cada vez mais
tecnificado e globalizado” (BRASIL, 1998, p.5). Atesta ainda que, em documento da
Presidência da República, a Reforma Agrária passa pela construção da viabilidade econômica
do assentamento (BRASIL, 1998, p.5-6).

Numa análise exegética deste trecho, pode-se

inferir que a viabilidade econômica, como projeto da Reforma Agrária passa pela adaptação
dos assentados ao mercado agrícola cada vez mais “tecnificado e globalizado”. A educação,
mais especificamente a alfabetização, estaria a serviço das exigências econômicas mundiais.
Isso assemelha-se ao que Ball (2011) considerou como o surgimento de uma nova economia
moral, fundamentada na concepção segundo a qual a distribuição pública dos recursos sociais
(no caso a educação) obedeceria às regras do mercado:
Com a introdução da forma de mercado na provisão pública, não só um novo
mecanismo de alocação e distribuição de recursos é alcançado, mas também a
criação de um novo ambiente moral, tanto para consumidores quanto para
produtores. Provedores públicos estão sendo introduzidos no que Plant (1992, p.87)
denomina uma “cultura dos interesses do self”. O mercado celebra a ética do que
Nagel (1991) chama “ponto de vista pessoal” – interesses pessoais e desejos
individuais – e obscurece e deprecia o igualitarismo relacionado ao “ponto de vista
impessoal”. O que Nagel denomina “dualidade de pontos de vista” e vê como base
para a ética prática e a estabilidade moral – isto é o nexo entre a equidade e
parcialidade – é, então, colapsado. Isso é parte do que Bottery denomina a
“pauperização das concepções morais na esfera pública” (1992, p.23). A ideia de
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deliberar e planejar almejando o “bem comum” torna-se sem sentido (Ball, 2011,
p.26).

As considerações de Ball (2011) são um indicador do quanto é necessário afastar-se de
análise lineares e reducionistas das políticas públicas em educação, posto que elas são
influenciadas pela conjuntura. Com o PRONERA, não foi diferente, mesmo sendo um
Programa que contém uma proposta de educação diferenciada e em construção, o momento
histórico de sua implementação retrata um ambiente sócio-político e cultural bem distante das
propostas apresentadas na conferência que o idealizou. Aspectos conjunturais do cenário
econômico mundial (nova ordem mundial, neoliberalismo e encolhimento das funções do
Estado) convivem, não sem tensões e diversidades, com um Estado que se coloca democrático
e de direito e que, constitucionalmente, instituiu novas bases para a educação. Na própria CF88 e na LDB a educação é regulamentada pelo seu papel de colaborar com o exercício de
cidadania e posteriormente para o trabalho, indicando uma sobreposição de valores entre os
direitos políticos de cidadania11 e os direitos civis de cidadania, uma vez que o primeiro
constitui como garantia do segundo.
A referência ao documento presidencial, feita no Manual de Operações 1998 para
indicar os propósitos governamentais para a Reforma Agrária, não parece estar na direção de
compreender a Reforma Agrária e nem a educação como um direito. Tão pouco tem o
propósito de atacar o problema da propriedade e do trabalho como um direito civil de
cidadania, nem mesmo entender, como um direito, o acesso aos conhecimentos socialmente
produzidos, nos quais se inclui a alfabetização.
Na apresentação do Manual de Operações 1998 o enfrentamento do analfabetismo
parece destacar a centralidade da iniciativa estatal em detrimento da participação política da
sociedade civil por meio dos movimentos sociais do campo, estes são citados ao final e com a
nomenclatura de “movimentos sociais rurais, reminiscência histórica da educação rural”.
Para atacar este problema, [analfabetismo] aproveitando a rica experiência advinda
entre o Gabinete do Ministro Extraordinário da Política Fundiária – MEPF, o
instituto de Colonização e Reforma Agrária – INCRA e o Conselho de Reitores das
11

Estou utilizando aqui os conceitos de cidadania de TH Marshall (1967) em seu texto Cidadania, classe social e status no
qual ele faz uma análise histórica do surgimento do conceito de cidadania como o conjunto de três direitos: Os direitos civis
que dizem respeito à liberdade, à propriedade, à igualdade perante a lei, garantem o direito de ir e vir, de escolher seu
trabalho, por fim vinculam-se à garantia da liberdade individual. Os direitos políticos são aqueles que garantem aos cidadãos
a participação no governo da sociedade, por meio da capacidade de votar e ser votado, de organização política, ou seja, são
direitos que tem por finalidade garantir a legitimidade da organização e participação política da sociedade. Os direitos sociais,
por sua vez, consistem garantia do bem-estar social e na redução dos níveis excessivos de desigualdade, expresso no direito à
educação, à saúde, ao salário justo, à aposentadoria etc. Tem como princípio fundamental a justiça social. (MARSHALL,
1967).
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Universidades Brasileiras – CRUB, o Ministro Extraordinário da Política Fundiária
conclamou as universidades e os movimentos sociais rurais a assumirem, em
parceria com o governo federal, o desafio de erradicar o analfabetismo nos
assentamentos de Reforma Agrária em todo país (BRASIL, 1998, p.6).

A apresentação do documento finaliza especificando as entidades parceiras do
Programa, quais sejam: Instituições púbicas e/ou sem fins lucrativos de Ensino Superior (IES)
em parcerias com os Movimentos Sociais, ONGs, igrejas, cooperativas são indicados com
proponentes-executores dos projetos por meio de capacitação presencial e a distância de
monitores dos assentamentos para a realização do projeto. Nenhuma referência à metodologia
educacional é explicitada ou descrita detalhadamente como orientação para os projetos de
alfabetização em consonância com os princípios da educação do campo, aparecendo alguns
indicadores metodológicos na parte que consta as orientações e formulários para elaboração
do projeto.
No item que define o PRONERA e expõe seus objetivos pode-se observar uma ainda
tímida indicação de um projeto maior a ser construído. “Estimular”; “propor”, “criar”,
“desenvolver” e “coordenar” são verbos utilizados para marcar os objetivos do PRONERA
em sua tarefa de promover a educação nas áreas de Reforma Agrária. Com exceção do verbo
coordenar, função operacional do Programa, todos os demais verbos indicam a pretensão de
ampliação do escopo suas atividades.
Das frentes de atuação inicial do Programa o destaque é para a EJA, porém numa visão
prospectiva foi indicada a formação continuada e escolarização dos educadores do ensino
fundamental nos níveis médio e superior; a formação técnica profissional na área de
administração rural; e a produção de material didático-pedagógico, segundo as demandas de
cada frente de trabalho. Colocar na pauta de atuação do PRONERA o fomento da produção de
material didático para implementação dos seus projetos pode indicar não apenas a ausência de
material didático, mas a ausência de material didático compatível com os novos princípios de
educação do campo alternativos à proposta contida na educação rural. Pode sinalizar,
igualmente, uma parceria entre o Estado e a sociedade civil na qual essa não aparece apenas
como cliente-beneficiário da política pública, mas também como agente e proponente dos
direcionamentos das ações estatais. O que não significa como explicitou Jesus (2004):
Destituir o Estado de seu papel, mas transformá-lo de regulador para coordenador, que se
organiza de modo conflituoso, no qual os bens públicos até agora produzidos, tais como a
legitimidade, bem-estar econômico e social, segurança, identidade cultural, sejam objetos de
disputa e negociação permanentes. É preciso entender o Estado não mais como uma
materialidade institucional e burocrática, mas como um campo de luta política menos regulada
pela luta política convencional. Essa luta política se dá pela representatividade dos sujeitos e
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pela participação social em todas as instâncias, por uma democracia distributiva em todos os
sentidos (JESUS, 2004, p.98).

Observa-se que a estrutura organizacional do PRONERA na época de sua fundação era
bastante diversificada e democratizada, pois contava com um Conselho Deliberativo que
abrangia diferentes entidades da sociedade civil tais com: o MST, a Associação Brasileira das
Organizações Não-Governamentais (ABONG), CONTAG, UNESCO, UNICEF, UNE,
CNBB, Fórum Nacional contra a Violência no Campo (FNVC); Fórum Nacional pela
Reforma Agrária (FNRA) e a Comunidade Solidária.
Tal estrutura nos leva a inferir que, mesmo com as contradições apontadas a partir do
texto do Manual de 1998, ele foi fruto de ampla participação de diferentes entidades
marcando seu caráter democrático participativo, segundo Molina (2003):
Os objetivos, os princípios básicos e os pressupostos teóricos metodológicos foram debatidos
em diversas reuniões que ocorreram na Universidade de Brasília, e que contaram com a
participação dos representantes das universidades que compõem a Comissão Pedagógica, dos
integrantes do Setor Nacional de Educação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra
e de membros da Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais na Agricultura, Contag. A
participação dos movimentos sociais na elaboração do Programa foi muito significativa e
trouxe importantes contribuições para o Estado, que historicamente vinha menosprezando as
demandas e as especificidades educacionais do campo. Foram nestas reuniões que ocorreram
no período de 28 de janeiro a 2 de fevereiro de 1998 que foi elaborada o primeiro Manual de
Operações do PRONERA, cuja vigência foi até agosto de 2001 (MOLINA, 2003, p.54).

No ano de 2001, o PRONERA foi incorporado ao Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária (INCRA), pela a Portaria do INCRA nº 837 e um novo Manual de
Operações é reeditado. O Manual de Operações de 2001 é apresentado pela prioridade da
Reforma Agrária para o governo federal e sua vinculação com a melhoria da qualidade de
vida das famílias assentadas; o que demandaria outras políticas públicas e justificaria a
continuidade do PRONERA. Também nesta apresentação temos uma rápida exposição dos
fundamentos do Programa:
O PRONERA fundamenta-se na descentralização das ações e na participação efetiva das
instituições públicas e privadas envolvidas com a questão educacional, bem como do público
beneficiário, por meio de suas organizações representativas, as quais, ao promover a educação
nos projetos de assentamento, contribuem para o progresso sócio econômico dos assentados e
seus familiares (BRASIL, 2001, p.7, grifo nosso).

Neste Manual, os objetivos do Programa com respeito à formação continuada no nível
médio e superior foi melhor especificado, indicando a intencionalidade de ampliar projetos no
campo da educação superior. Porém, a terminologia assistencialista aparece com respeito aos
atendidos pelo Programa, que são referenciados com “público beneficiário” semanticamente
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entendido como público “que obteve benefício de inventário ou legado de instituição de
previdência” e não como sujeitos proponentes das ações do Programa (AURÉLIO ONLINE,
2014).
Novo item foi acrescentado no sentido de explicitar os princípios operacionais do
PRONERA, focando na parceria como princípio e base de seu desenvolvimento. Novo órgão
é citado com a atribuição de promover a “aprovação de diretrizes, avaliações e propostas de
redirecionamentos necessários ao PRONERA no âmbito federal”. Trata-se do Conselho
Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável

12

– CNDRS e dos Conselhos Estaduais de

Desenvolvimento Rural Sustentável – CEDRS.
Ao longo do documento, pode-se observar uma preocupação com a orientação de cada
projeto passível de execução pelo PRONERA, com destaque para o item que trata dos
projetos de formação continuada para professores dos assentamentos, mediante o
oferecimento de cursos Normais de Nível Médio e cursos superiores de Pedagogia e
Licenciatura. O oferecimento dos cursos superiores de formação de professores teria como
público alvo inicial os professores leigos com ensino médio completo.
É neste período também que é instituída a Lei de Diretrizes Operacionais para Educação
Básica nas Escolas do Campo (DOEBEC), que acaba por garantir o direito social à educação
para os povos do campo, além de se constituir um marco legal que fortalece os princípios de
gestão participativa no âmbito das ações do Programa Nacional de Educação na Reforma
Agrária.
O Art.9 da DOEBEC, por exemplo, trata da ação participativa dos movimentos sociais
no subsídio de componentes estruturantes das políticas educacionais, sinalizando o caráter
coparticipativo na gestão das políticas educacionais para a educação do campo. Em seguida,
no Art.10 ficar estabelecido o art. 14 da LDB que garante a gestão democrática como meio
privilegiado de relacionamento entre a escola e a comunidade local, incluindo os movimentos
sociais, os órgãos normativos do sistema de ensino e demais segmentos da sociedade
(BRASIL, 2001).
O Art. 11 dá sequência ao tema da gestão democrática fazendo menção à CF-88 ao
tratá-la como meio de consolidação da autonomia das escolas e fortalecimento dos conselhos
sendo entendido como um projeto de desenvolvimento para a construção de uma vida digna
12

O decreto 3.508 de 14 de junho de 2000 institui O Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável - CNDRS,
“órgão colegiado integrante da estrutura regimental do Ministério do Desenvolvimento Agrário, tem por finalidade deliberar
sobre o Plano Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável - PNDRS, que se constituirá das diretrizes, dos objetivos e das
metas dos Programas Nacional de Reforma Agrária, Fundo de Terras e Reforma Agrária - Banco da Terra, de Fortalecimento
da
Agricultura
Familiar
e
de
Geração
de
Renda
do
Setor
Rural”
In:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3508.htm. Acesso em: 14 set.2014.
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para a população do campo. A gestão democrática teria, ainda, a função de promover o
exercício da cidadania por estimular abordagens solidárias e coletivas dos problemas do
campo, bem como promover a autogestão pela avaliação das propostas pedagógicas
elaboradas pelas instituições de ensino parceiras (BRASIL, 2002).
O último artigo das Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do
Campo estabelece a responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios no atendimento às modalidades de Educação Básica, considerando as
especificidades do campo no tocante às condições matérias tais como: materiais didáticos;
equipamentos, laboratórios, deslocamento. Como também a remuneração digna, planos de
carreira, formação continuada aos profissionais da educação.
Neste período o PRONERA alcança uma maior legitimidade de suas ações, além de
contar com o INCRA como um novo parceiro, fato que levou à elaboração do Manual de
2001
Em 2004, foi publicado pela Portaria/INCRA/nº 282 de 16/04/2004 o terceiro Manual
de Operações13.Este Manual contém um conteúdo mais detalhado, não só com respeito aos
objetivos do PRONERA, como em relação aos seus aspectos operacionais. Possui, ainda, uma
fundamentação mais consistente dos seus propósitos, princípios e abrangência de atuação.
Logo em sua introdução é formalizada a atuação do PRONERA na execução de projetos
em todos os níveis educacionais. Termos como melhoria das condições de vida e de
ampliação da cidadania para os sujeitos do campo aparecem como estratégias de ação.
Também é apontado, no documento, o reconhecimento das especificidades do campo e a
necessidade de tipos específicos de educação em acordo com a identidade cultural e social das
populações do campo. Com base nestas considerações, o PRONERA é referenciado neste
Manual como:
[...] o executor das práticas e de reflexões teóricas da Educação do Campo (no âmbito do
INCRA), que tem como fundamento a formação humana como condição primordial, e como
princípio a possibilidade de todos e todas serem protagonistas de sua história (BRASIL, 2004,
p.13).

Em relação aos manuais anteriores, o do ano de 2004 apresenta algumas inovações. Nos
objetivos específicos do Programa, está expressa uma intenção de continuidade e

13

O Manual de Operações de 2004 apresenta-se como o mais bem organizado na exposição das funções, objetivos e a
estruturação organizacional e operacional do PRONERA, além de deixar bem explicitado os princípios fundamentais da
educação do campo, aspecto que me levou a me deter mais detalhadamente sobre o mesmo, o considerando como um modelo
em relação aos demais documentos.
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fortalecimento das ações já existentes como a alfabetização, ensino fundamental, EJA,
formação inicial e continuada dos educadores nas regiões de Reforma Agrária. A novidade
destes objetivos ficou a cargo da proposição de promoção de encontros, seminários, estudos e
pesquisas abrangendo um caráter nacional e internacional com o intuito de fortalecer o debate
sobre a Educação do Campo. Esta é uma preocupação que esteve sempre presente no
PRONERA, ou seja, as reflexões sobre suas práticas e concepções de educação. Uma reflexão
que se faz também em parceria com diferentes entidades da sociedade civil e do Estado.
Os fundamentos da execução do Programa foram divididos em princípios políticos
pedagógicos e operacionais.
Estruturados a partir de associação entre o desenvolvimento territorial e a educação, os
princípios pedagógicos abrangem quatro grandes temas, como a inclusão, participação,
interação e multiplicação:
Inclusão – cuja meta é a ampliação do acesso à educação entendida como um direito
social de cidadania, o que requer projetos construídos na participação de todos os
parceiros nos processos de elaboração, execução, acompanhamento e práticas
teóricas metodológicas.
Participação– a partir da qual os projetos têm como proponentes as comunidades
das áreas de Reforma Agrária e sua execução, acompanhamento e avaliação deverá
ser uma ação conjunta entres os parceiros.
Interação: enfatiza a responsabilidade de diferentes agentes parceiros criando uma
interação permanente entre eles pela via da educação continuada e
profissionalizante;
Multiplicação: tem por objetivo não só de ampliar os números de pessoas com
acesso à educação em seus diferentes níveis, como também multiplicar o número de
educadoras e educadores, de técnicos e técnicas e agentes mobilizadores/as nas áreas
de Reforma Agrária. (BRASIL, 2004, p.18)

Os princípios operacionais destacam a peculiar característica do PRONERA como um
Programa que tem suas ações impulsionadas pela proposição de diferentes entidades da
sociedade civil organizada pela ampliação do acesso à educação para as áreas de Reforma
Agrária.
Os principais parceiros são os movimentos sociais e sindicais de trabalhadores
rurais, o INCRA, as instituições públicas de ensino, as instituições de ensino sem
fins lucrativos e os governos municipais e estaduais (BRASIL, 2004 p.18).

A execução dos projetos do PRONERA foi regulamenta a partir de uma concepção de
uma gestão participativa com responsabilidades compartilhadas numa construção coletiva
abrangendo desde a elaboração dos projetos, passando pela execução, acompanhamento e
avaliação.
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No tocante à estrutura organizacional do PRONERA, o Manual de 2004 apresenta
pequenas modificações em relação aos regulamentos anteriores, pode-se observar apenas a
especificação da abrangência da Comissão Pedagógica, agora referida como uma instância
nacional. No documento, a estrutura organizacional é composta por uma Gestão Nacional
representada pela Direção Executiva e pela Comissão Pedagógica Nacional.
A Direção Executiva estaria sediada em Brasília sendo responsável pela administração e
gestão do Programa, tendo por competência planejar, avaliar, implementar, supervisionar,
integrar os parceiros do Programa. Também lhe é atribuída à função de mobilizar e articular
as ações do PRONERA com diferentes ministérios do poder público. Segundo consulta aos
gestores do Programa in loco, o formato atual composto por uma Coordenação Geral de
Educação do Campo e Cidadania passou a vigorar no ano de 2005.
No meu entender, a mudança de nomenclatura de Conselho Deliberativo Nacional para
Gestão Nacional e finalmente Coordenação Geral pode ser significativa, posto que mesmo
que uma nova nomenclatura não indicie necessariamente em mudanças nos direcionamentos
das ações, ela pode representar certo prejuízo no entendimento futuro da operacionalização de
uma política pública. Coordenar não é o mesmo que deliberar, ainda que a ação
coordenadora possa ser motivada por deliberações diversas, o termo exclui, como linha de
frente de ação, o princípio deliberativo entendido como a capacidade de decisão conjunta,
discutida, compartilhada e deliberada por um conjunto de pessoas, órgãos ou entidades com
interesses próximos e posições diferenciadas. Uma vez que se pode coordenar uma ação que
foi decidida por um grupo apenas, sem necessária vinculação com as diversidades e as
diferenças saudáveis da participação deliberativa e democrática.
A Comissão Pedagógica Nacional se encarrega de orientar e definir as ações políticopedagógicas. Dentre suas atribuições, destacam-se a função de coordenar as atividades
didático-pedagógicas, definir indicadores de desempenho e avaliação; desenvolver, avaliar e
divulgar metodologias e instrumentos pedagógicos afins aos propósitos do Programa.
Também está sob sua responsabilidade o apoio e orientação dos colegiados executivos
estaduais e a mobilização e articulação junto a outros ministérios e poderes públicos; sendo
composta por doze membros e coordenada pela Diretoria Executiva (e após o ano de 2005
pela Coordenação Geral de Educação do Campo e Cidadania):
1- 3(três) representantes da coordenação nacional;
2- 5(cinco) membros representantes das universidades, correspondendo à
representação das 5(cinco) regiões do país.
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3- 2(dois) membros dos movimentos sociais e sindicais dos trabalhadores
rurais;
4- 1(um) membro do Ministério da Educação;
5- 1(um) representante do Ministério do Trabalho e Emprego.
A coordenação nacional tem autonomia para convidar outros membros profissionais
especializados para contribuir com a Comissão Pedagógica, emitindo pareceres sobre projetos
que exorbitam as especialidades profissionais de seus membros (BRASIL, 2004, p.19-20).
Considerando o caráter heterogêneo das regiões do país e as necessidades de uma
administração mais descentralizada, o PRONERA tem suas ações pautadas nas
especificidades regionais. Assim, possui uma Gestão Estadual composta por um Colegiado
Executivo Estadual com a função mobilizar, dinamizar, orientar e avaliar o andamento das
atividades de alfabetização, formação técnica profissional de nível médio e o ensino superior.
Assim estruturado, os projetos desenvolvidos pelo PRONERA caracterizam-se por seu
caráter coletivo onde cada parceiro desempenha funções específicas de acordo com as
demandas locais, devendo seguir protocolos próprios com formulários específicos para cada
nível educacional.
O Manual de 2004 elenca como parceiros do Programa: os movimentos sociais e
sindicais dos trabalhadores rurais, as instituições de ensino públicas e/ou sem fins lucrativos.
Aos movimentos sociais e sindicais cabem as atribuições de identificar as demandas por
educação nas áreas de Reforma Agrária, participar da elaboração e execução dos projetos, a
participação nos processos seletivos de capacitação de educadores e acompanhar o processo
pedagógico colaborando para as adequações curriculares e metodológicas dos cursos. Bem
como, discutir e avaliar a aplicação dos recursos e a execução do plano de trabalho proposto
no projeto. (BRASIL, 2004, p.22-23).
Com atribuições semelhantes, sobretudo no que concerne ao acompanhamento,
avaliação e estruturação metodológica, as Instituições de Ensino devem conter uma
coordenação pedagógica a ser exercidas por um (a) professor (a) da instituição responsável
pela implementação, acompanhamento e controle técnico-operacional do projeto, com
apresentação periódica de relatórios parciais e um relatório ao final das atividades executadas.
Todos os projetos devem ser fundamentados segundo três pressupostos teóricometodológicos em sua execução:
1- O Princípio do diálogo: com o objetivo de garantir o respeito à cultura
dos grupos envolvidos, promover a valorização dos saberes e a produção
coletiva do conhecimento.
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2- O Princípio da Práxis: com o entendimento do processo educativo a
partir da tríade ação-reflexão-ação, trata-se do entendimento freiriano da
educação como função política transformadora.
3- O Princípio da transdisciplinaridade: que destaca o caráter universal a
que deve está direcionado a ação educadora por meio da inter-relação de
saberes locais, regionais e globais a partir de uma concepção ampla da
educação capaz de abranger múltiplos aspectos: sociais, culturais, políticos,
econômicos, de gênero, geração e etnia.
Os princípios acima requerem práticas pedagógicas problematizadoras e participativas
com o objetivo de interagir com situações concretas de vida e experiências dos educandos, a
partir das quais estariam estabelecidos os eixos temáticos estruturantes dos currículos,
forjando novas metodologias para o ato de educar. Assim considerando, a escola deixa de ser
compreendida como figura determinante dos conteúdos dos saberes e das práxis de educar,
pela compreensão de que o conhecimento ocupa vários espaços e habitam diferentes esferas
culturais. Pode-se até mesmo afirmar a existência de um não-lugar para a produção do
conhecimento.
Para Certeau (2002) a noção de “não lugar” indica a mobilidade, as mudanças e
retrocessos do tempo, não as mudanças impulsivas desertadas de finalidades e objetivos, mas
um movimento capaz de captar possibilidades, identificando as falhas do que está instituindo
para ocupar espaços que ninguém esperava. A isso Certeau (2002) chamou de astúcia, a
astúcia de adentrar no universo das possibilidades.
O ano de 2004 representou, ainda, um avanço no tocante ao crescimento e ampliação
das ações do PRONERA, para Santos (2010):
No ano de 2004, pela força e amplitude de suas ações, o PRONERA passou a
integrar o Plano Plurianual (PPA) do governo federal, instrumento por meio do qual
é assegurada a inclusão de ação específica no Orçamento Geral da União (OGU).
Assim, a partir do OGU de 2005, o PRONERA passou a integrar o orçamento da
União com previsão de recursos para a execução de suas ações, o que constituiu
mais um avanço na perspectiva do planejamento das ações, uma vez expressa a
publicidade e o compromisso do governo em executá-las (SANTOS, 2010, p.631).

O Manual de Operações de 2004 teve sua vigência até 31 de maio de 2011, data em que
foi publicado o Manual 2011, em função de atualizações legislativas que conferiram novos
contornos aos processos de execução das ações do PRONERA, como o Decreto nº 7.352/2010
que regulamentou o Programa como uma política pública de educação do campo.
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De um modo geral, o Manual de 2011, em relação aos anteriores, tem o mérito de
explicitar a história e os resultados auferidos pelo Programa até o ano de 2010. Contudo,
mudanças legais tais como as determinações do Acórdão TCU – Plenário n.º 3.269/2010, que
tratarei na segunda sessão deste capítulo, e o Decreto n.º 7.352/2010 que institui o PRONERA
como uma política pública para educação do campo; ampliando a caracterização dos povos do
campo e das áreas de Reforma Agrária trouxeram novidades quanto a três itens do Manual: o
da operacionalização, o da regulamentação legal e do capítulo segundo que trata dos projetos
atendidos pelo PRONERA e dos seus critérios de aprovação.
O item que trata da operacionalização do PRONERA faz referência ao art. 14 do
Decreto 7.352/2010 que institui que os instrumentos de execução das ações do Programa a ser
celebrado junto ao INCRA ocorrerão na modalidade contrato, convênios, termo de
cooperação e deixa em aberto outras possibilidades de instrumentos que couberem às
instituições de ensino públicas e privadas sem fins lucrativos, bem como órgãos e entidades
públicas.
Também especifica as condições de cada instrumento: o convênio deve demonstrar o
interesse recíproco e mútuo de colaboração entre o INCRA e a instituição de ensino
proponente. O termo de cooperação, por sua vez, necessita da transferência de crédito de
órgão da administração pública federal sejam elas diretas, autarquias, fundações públicas “ou
empresa estatal dependente para outro órgão ou entidade federal da mesma natureza”. O
contrato é tratado como um instrumento possível nos casos de ausência de mútua cooperação
ou quando a instituição de ensino ofertar cursos com turmas especiais e que não estejam
previstos financiamentos da parte pedagógica, pelo Programa, sendo utilizados para serviços
simples e regidos pela Lei nº 8.666/93 que trata das licitações. Por serviços simples entendese: hospedagem, alimentação, transporte, material didático. Contudo, não “poderá ser
utilizado para compra de vagas ou cobertura de custos dos estudantes avulsos em turmas já
existentes nas instituições” (BRASIL, 2011, p.16-17).
O item seguinte trata da fundamentação legal:
Constituição da República Federativa do Brasil, notadamente nos art. 205, 206 e
207; 2. Plano Nacional de Educação – Lei n.º 10.172, de 09/01/2001; 3. Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n.º 9.394, de 20/12/1996),
regulamentada pelo Decreto n.º 2.208, de 17 de abril de 1997; 4. Lei n.º
11.947/2009, art. 33º; 5. Decreto 7.352/2010, de 04 de novembro de 2010, que
“Dispõe sobre a política de Educação do Campo e o Programa Nacional de
Educação na Reforma Agrária”, art. 11-18; 6. Decreto n.º 6.170/2007; 7. Decreto n.º
6.672, de 02.12.2008, art.1º, § 1º.; 8. Portaria Interministerial MP/MF/MCT n.º
127/2008; 9. Resoluções do Conselho Nacional de Educação relativas às normas
para o ensino superior no Brasil, normas para os cursos técnicos de nível médio e
graduação tecnológica; 10. Resolução CNE/CEB n.º 01/2002 – Diretrizes
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Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo; 11. Resolução
CNE/CEB n.º 01/2006 – relativo à Pedagogia da Alternância
(BRASIL, 2011, p.18).

A inclusão de um elenco de legislações parece indicar uma forma de o Programa
publicizar as garantias legais que respaldam suas ações enquanto política pública de educação
no interior do Ministério de Desenvolvimento Agrário. Ou seja, suas ações estariam
respaldadas segundo a legislação nacional de educação, não havendo com isso divergência
e/ou conflitos legais, além de enfatizar os marcos legais que garantem o direito à educação
para os sujeitos sociais das áreas de Reforma Agrária. Aspecto importante para obstaculizar
motivações judiciais contra as ações do Programa.
Finalmente, no item que trata dos critérios para aprovação dos projetos foi incluído uma
observação relativa ao Acórdão TCU – Plenário n.º 3.269/2010 e suas determinações quanto
aos projetos dos cursos a serem executado pelo PRONERA.
No capítulo quarto que versa sobre as parcerias restou aos movimentos sociais e
sindicais as atribuições de indicar as demandas por educação nas áreas de Reforma Agrária e
acompanhar e avaliar o processo pedagógico dos cursos. Numa breve comparação com o
Manual de 2004, pode-se dizer que o PRONERA acaba por empalidecer o caráter deliberativo
da participação dos movimentos sociais e sindicais. No Manual de Operações de 2004, os
movimentos sociais e sindicais além de indicarem a necessidade de projetos, acompanharem e
avaliarem sua execução e participava da elaboração dos projetos educacionais. Como também
da busca de infraestrutura, junto às instituições públicas de ensino e dos governos estaduais e
municipais, necessária ao adequado funcionamento do Programa; participavam, igualmente,
da seleção e capacitação dos educadores das áreas de Reforma Agrária; acompanhavam todo
o processo pedagógico desenvolvido pelos (as) educadores (as) e coordenadores (as) locais,
com o objetivo de contribuir com uma melhor adequação curricular, metodológicas e formas
de participação. Por fim, participavam da discussão, acompanhamento e avaliação do Plano
de Trabalho e do Projeto. (BRASIL, 2004, p.23).
Tomando como base o quesito participação nos dois Manuais supracitados, pode-se
inferir que: se o Decreto 7.352/2010 representou um marco legal importante ao
institucionalizar o PRONERA como uma política pública para/com os/as trabalhadores (as)
rurais garantindo-lhes o direito à educação, já o Acórdão TCU – Plenário n.º 3.269/2010
representou um retrocesso no que há de democrático no Estado Democrático de Direito, ao
reforçar os princípios liberais de uma cidadania restrita e meramente delegatória.
Principalmente se considerarmos a quebra da autonomia não apenas da participação dos
movimentos sociais, mas também das instituições de ensino, em especial as universidades,
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cuja função social é de produzir conhecimentos promovendo a criticidade e o livre transitar
das diversidades de pensamentos, ideias.
Em agosto do ano de 2014, é publicado o quinto Manual de Operações do PRONERA.
Segundo gestores do Programa, o Manual de 2014 consiste numa versão mais resumida do
Manual de 2011, com o objetivo de conferir mais objetividade ao texto evitando possíveis
interpretações que possam ser alvo de processos judiciais equivocados.
Os quatros capítulos referentes aos princípios, fundamentos legais e operacionalização
do Programa foram reduzidos a apenas dois capítulos no interior de uma primeira parte
intitulada “O Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária” Sendo o primeiro
capítulo (intitulado “Princípios, Objetivos, Metodologia e Ações”) subdividido em cinco
subitens respectivamente: 1- Fundamentação Legal; 2- Princípios do PRONERA; 3Objetivos do PRONERA; 4- Projetos Apoiados; 5- Beneficiários do PRONERA.
O capítulo 1 (um) inicia-se com a exposição da fundamentação legal do Programa. Em
relação ao manual anterior o destaque é a referência à:
Instrução Normativa/INCRA n.º 75, de 19 de novembro de 2012, que estabelece
normas, regulando o procedimento e os critérios para a concessão e a manutenção de
bolsas a professores das redes públicas e a estudantes beneficiários do PRONERA e,
suas alterações (BRASIL, 2014, p.9).

Nenhuma menção foi feita ao Decreto nº 6.170/2007 que regulamenta os convênios,
contratos de repasse e termos de execução descentralizada14 celebrada pelos órgãos e
entidades da administração pública dos entes federados. (BRASIL, 2007).
O item seguinte trata dos Princípios do PRONERA. Neste item houve acréscimo do
princípio da Democratização do acesso à educação, marcando o compromisso de oferta de
uma educação pública de caráter democrático, de qualidade e isenta de discriminação para
jovens e adultos que vivem nas áreas de Reforma Agrária. (BRASIL, 2014, p.9).
Também consta neste item a explicitação dos Princípios da Educação do Campo.
Segundo o documento, são princípios da Educação do Campo: I- o respeito à diversidade
sociocultural, econômica, ambiental, política, de gênero, raça e etnia. II- Incentivo à
elaboração de projetos político-pedagógicos afinados com as escolas do campo. Criação de
espaços públicos que favoreçam a investigação e articulação de experiências para “o

14

O termo de execução descentralizada,consiste num instrumento de ajuste da descentralização de crédito entre órgãos e/ou
entidades integrantes dos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social da União, com o objetivo de gerir recursos para
execução de ações de interesse da unidade orçamentária descentralizadora e consecução do objeto previsto no Programa de
trabalho, respeitada fielmente a classificação funcional programática (BRASIL, 2007).
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desenvolvimento social, economicamente justo e ambientalmente sustentável, em articulação
com o mundo do trabalho”, bem como:
III- Desenvolvimento de políticas de formação de profissionais da educação para o
atendimento das escolas do campo, considerando-se as condições concretas da
produção e reprodução social da vida no campo; IV. Valorização da identidade da
escola do campo por meio de projetos pedagógicos com conteúdos curriculares e
metodologias adequadas às reais necessidades dos alunos do campo, bem como
flexibilidade na organização escolar, incluindo adequação do calendário escolar às
fases do ciclo agrícola e às condições climáticas; e V. Controle social da qualidade
da educação escolar, mediante a efetiva participação da comunidade e dos
movimentos sociais e sindicais do campo (BRASIL, 2014, p.12).

A segunda parte do documento trata da operacionalização do Programa, versando sobre
os instrumentos de execução das parcerias. Mantêm-se os convênios e excluiu-se o termo de
cooperação presentes no Manual 2011, incluindo os instrumentos Termo de Execução
Descentralizado e o Termo de Fomento. O primeiro trata-se de um:
[...] instrumento por meio do qual é ajustada a transferência de crédito de órgão da
Administração Pública Federal Direta, Autarquia, Fundação Pública, ou Empresa
Estatal dependente, para outro órgão ou entidade federal da mesma natureza. O
TERMO DE FOMENTO instrumento pelo qual são formalizadas as parcerias
estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil,
selecionadas por meio de chamamento público, para a consecução de finalidades de
interesse público propostas pelas organizações da sociedade civil. Os instrumentos
de parceira com as instituições terão como base um padrão custo aluno/ano, a ser
definido pelo INCRA por Norma de Execução, cujo valor será regionalizado e
deverá atender despesas com: hospedagem, alimentação, transporte, deslocamento,
diárias, material didático e bolsas para o pagamento de coordenadores, supervisores,
monitores, professores e estudantes, desde que atendidos os critérios estabelecidos
na legislação sobre bolsas (BRASIL, 2014, p.12).

Do ponto vista comparativo, tem-se que o Manual 2014 constitui uma versão mais
resumida e simplificada do Manual 2011, não cabendo aqui discorrermos mais
detalhadamente sobre ele.
Uma comparação entre os 5 (cinco) Manuais regulamentadores do Programa
observamos mudanças significadas nos conteúdos das nomenclaturas que classificam a
estrutura organizacional do PRONERA, a população alvo do Programa e seus princípios
fundamentadores.
No Manual 1998, por exemplo, a administração do Programa se fazia por meio de um
conselho deliberativo nacional. Do ponto de vista da análise política, deliberar tem o
significado de criação de espaços coletivos de decisões políticas sobre a gestão de uma
determinada política pública. Implica uma gestão compartilhada entre o Estado e a sociedade
civil, e neste sentido diz respeito ao nível elevado de democratização do Estado em questão.
118

119

Por sua vez, o Manual 2001 faz referência a uma Gestão Nacional, podendo semanticamente
ser compreendida como gerenciamento, administração que tanto pode ser de uma empresa de
caráter privado, quanto de uma instituição pública. Esse aspecto, no meu entendimento, não
está, necessariamente, vinculado ao princípio democrático da participação da sociedade nas
ações do Estado, mas encontra-se, primordialmente, relacionado à eficiência da empresa ou
instituição privada ou pública. Historicamente, nem sempre a eficiência esteve ligada à
qualidade dos serviços prestados; mas à quantidade de atingidos pelos serviços, já que se trata
de uma terminologia própria das teorias da administração de empresas de caráter privadas
subservientes aos ditames do mercado e do lucro.
Nos manuais posteriores a administração do Programa fica a cargo da Coordenação
Nacional de Educação do Campo e Cidadania. Em consulta a alguns gestores do PRONERA
fui informada de que o PRONERA é composto por duas divisões: a primeira com atribuição
específica para questões relacionadas à Educação do Campo e a segunda divisão com a
atribuição de registrar e averiguar denúncias de trabalho escravo no campo.
Contudo, o termo coordenar consiste num processo de delegação de autoridade, na
intervenção para correção de eventuais problemas, captação de recursos etc., para manter a
viabilidade de um determinado projeto. Pode-se coordenar um projeto pela via da gestão
participativa, mas isso não se faz matéria necessária. Ou seja, o ato de coordenar numa
instituição pública ou privada não garante uma gestão participativa, já que isso passa a ser um
ato discricionário de cada coordenador em particular.
O público que se valerá das ações do Programa foi ao longo dos manuais classificados
como público alvo (Manuais 1998, 2001), população participante, (Manual 2004) e
beneficiários (Manuais 2011,2014).
Público alvo tem o significado de identificar o seguimento particular de uma dada
população que se pretende servir, trata-se, prioritariamente, de um conceito utilizado na
seleção de mercado para um determinado produto que se intenciona comercializar. É,
portanto, mais uma terminologia própria de empresas privadas e que vem sendo utilizada nos
setores públicos aos moldes da reforma gerencial do Estado que aproxima as técnicas da
administração de empresa às atribuições da administração pública pela via “abstrata” da
eficiência administrativa. (CHIAVENATO, 2006).
Considerar os parceiros como população participante aproxima-se mais da perspectiva
de gestão participativa e compartilha, na medida em que o Manual 2004 deixa bastante
abertura interpretativa, ao longo de seu texto, mesclando o sentido da expressão população
participante do Programa. Podendo aquela população ser a que usufrui das ações do Programa
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e ao mesmo ser uma parceira que participa ativamente das decisões e do planejamento dos
projetos executados por meio de ações conjuntas e compartilhadas.
Nos Manuais subseqüentes (2011 e 2014) o termo predominante para se referir aos
grupos que utilizam os serviços prestados pelo Programa é “beneficiários”15. Semanticamente
o termo beneficiário designa indivíduo ou conjunto de indivíduos que obtém um benefício,
uma ajuda ou possui algum privilégio usufruindo de algum serviço ou vantagens. Um
beneficiário, não necessita de propor ações ou planejá-las, ele apenas recebe um determinado
bem e dele se beneficia. Um termo bastante adequado para políticas públicas de cunho
assistencialistas e por demais inapropriados para uma política pública oriunda das demandas
diretas de organizações políticas e atuantes da sociedade civil. Este aspecto levou-me a
recordar algumas reflexões de Nestor Canclini (1999) em seu clássico Consumidores e
Cidadão. Canclini (1999) discute neste texto os processos de globalização fundamentados nas
políticas de desregulamentação econômica e diminuição das funções de Estado, as políticas
neoliberais, que fortaleceram os meios de comunicação de massa como fonte de consumo
criando uma identidade de consumidor forte, em detrimento da identidade de cidadão. Para
Canclini (1999) o alargamento das fronteiras nacionais veio desacompanhado do exercício
global e pleno de cidadania. Ao contrário, contribuiu para o desinteresse pelo espaço público
e consequentemente para a desvalorização da política que passa a ser percebida pelas regras
do mercado para a população em geral, ficando a participação política efetiva a cargo de uma
elite técnico-econômica, que detém os espaços públicos de decisão, rebaixando a grande
massa à condição de mero cliente. (CANCLINI, 1999, p.28).
Cito Canclini (1999), a com o fito de provocar uma reflexão sobre possíveis prejuízos
para uma política pública que nasceu da força do exercício dos direitos políticos de cidadania
referir-se a seus atendidos como meros clientes e não como cidadãos investidos de direitos
construídos em meio a uma luta contra um sistema hegemônico opressor.
Ao longo de sua trajetória considera-se que o lugar do PRONERA no contexto do
Estado Democrático de Direito tem sido, fundamentalmente, de buscar mecanismos de
materialização das garantias constitucionais do direito social à educação para uma população
historicamente atravessada pela negação deste direito fundamental; e no interior de uma
sociedade permeada por conflitos e tensões na qual pobreza é sinônimo de crime, ou ainda, a
pobreza é transformada em crime, ora para justificar a ausência de materialização de direitos,
ora para enfraquecimento dos direitos conquistados.
15

Ainda que a terminologia “beneficiário” seja utilizada no âmbito das ações do INCRA, o manual de 2004 referia-se aos
movimentos sociais, sindicais e demais organizações sociais em luta pela Reforma Agrária como população participante
marcando um grau de horizontalidade destes sujeitos em sua relação com PRONERA.
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Entretanto, se tomarmos como referência as modificações em seus documentos
regulamentadores, o PRONERA e seus parceiros (movimentos sociais) parecem ter deixado a
desejar quanto o fortalecimento e ampliação de sua fundamental característica, qual seja, de
ser uma política pública que se institui pelo princípio democrático da participação política da
sociedade organizada em movimentos sociais. No item seguinte tratarei, em grandes linhas,
do desenrolar do processo de uma das intervenções judiciais fiscalizadora do PRONERA
junto ao Tribunal de Contas da União que redundou no Acórdão 2356/2008 e seu reexame
Acórdão 3269/2010, como mais um dos marcos da criminalização do exercício dos direitos
políticos de cidadania das classes subordinadas.

3.2 PRONERA: entre a materialização de direitos e os impedimentos legais

A compreensão das razões da reedição do manual de operações editado no ano de 2011
demanda o entendimento da trajetória que lhe deu origem, ou seja, as ações fiscalizadoras do
Tribunal de Contas da União no ano de 2008 e sua determinação de reedição do manual do
PRONERA conforme veremos a seguir.
Para Santos (2008) os países latino-americanos têm passado por uma contra-revolução
jurídica que tomou a forma de um ativismo judiciário, provocando a neutralização, por meio
de intervenções judiciais, de avanços democráticos conquistados pelas vias constitucionais.
Este ativismo judicial ocorre, segundo o autor, por diversas vias, tais como conflitos
individuais que estão vinculados a conflitos coletivos sobre a distribuição do poder e recursos
sociais. Santos (2008) chamou nossa atenção para uma espécie de naturalização de um
ativismo judiciário que cria um retrocesso no Estado Democrático de Direito, especialmente,
em sua função de distribuição do poder social e político para o conjunto dos cidadãos,
criando, ampliando e universalizando direitos fundamentais de cidadania.
Para Barroso (2009) o ativismo judiciário consiste em:
[...] uma atitude, a escolha de um modo específico e proativo de interpretar a
Constituição, expandindo o seu sentido e alcance. Normalmente, ele se instala em
situações de retração do Poder Legislativo, de um certo descolamento entre a classe
política e a sociedade civil, impedindo que as demandas sociais sejam atendidas de
maneira efetiva (BARROSO, 2009, p.5)

O impedimento da efetivação e continuidade das demandas sociais, no caso da educação
para as áreas de Reforma Agrária, foi o que ocorreu no PRONERA no ano de 2008.
Denúncias (de caráter sigiloso) foram feitas ao Tribunal de Contas da União, a respeito
de possíveis irregularidades do INCRA em convênio com FAESPE (Fundação de Apoio ao
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Ensino Superior Público Estadual) e a Universidade Estadual do Mato Grosso (UNEMAT)
para a realização do “Curso Superior de Agronomia com Ênfase em Agroecologia e Sócio
Economia Solidária” para 60 (sessenta) jovens e adultos de assentamentos de Reforma
Agrária dos estados do Mato Grosso, Rondônia, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul,
Distrito Federal e Paraná, quase levando à suspensão do Programa. Trata-se do Acórdão Nº
2653/2008- TCU-Plenário.
Do conjunto das denúncias duas se destacam por afetar diretamente a estrutura de
funcionamento do PRONERA. A primeira delas diz respeito aos repasses dos recursos dos
convênios do Programa para profissionais da instituição conveniada:
[...] realizado pagamentos com recursos do convênio a professores da UNEMAT
para proferirem aulas no âmbito do Projeto CAMOSC – Curso de Agronomia para
os Movimentos Sociais do Campo, em desacordo com o que preceitua o art. 167, X,
da Constituição Federal, bem como o art. 25, §1º, III, da lei Complementar nº
101/2000”(BRASIL, 2008, p.9).

O art. 167, X, da Constituição Federal mencionado na denúncia dispõe sobre a
transferência voluntária de recursos e antecipação de receita para pagamento de pessoal
ativos, inativos e pensionistas do governo federal e dos entes federados estaduais e
municipais. (CF, 1988). Ao passo que o art. 25, da lei Complementar nº 101/2000,
regulamenta as normas financeiras públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal,
veda as transferências voluntárias entendidas como os recursos correntes ou de capital a outro
ente federado a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira não decorrente de
determinação constitucional e legal. (Brasil, 2000).
Desta denúncia gerou a determinação pelo Acórdão nº 2653/2008 do TCU com respeito
à modalidade do instrumento a ser firmado com a entidade encarregada da execução do objeto
(ou seja, dos cursos) seja feita por meio de contrato em substituição aos convênios.
O convênio consiste num acordo entre partes, órgãos, entidades da administração e
organizações particulares que se caracterizam pela convergência de objetivo, estando
fundamentado na cooperação mútua sem exigibilidade licitatória. Ao passo que no contrato os
interesses são divergentes, exigindo sempre a contraprestação o que o leva a ser
impreterivelmente precedido de processos licitatórios. Numa palavra, os convênios implicam
cooperação e os contratos competição. (DI PIETRO, 1995).
Essa determinação do TCU gerou severos impactos nas ações do PRONERA
impedindo-o a dar continuidade a convênios já aprovados e criando obstáculos aos repasses
de recursos para os convênios em andamento. Além, é claro, de obstaculizar a autonomia do
Programa com respeito à gestão dos projetos executados e a celeridade de suas ações.
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A segunda determinação do TCU ao INCRA foi com respeito à participação de
entidades da sociedade civil organizada em movimentos sociais do campo. Ficou determinado
a criação de normas para inibir quaisquer possibilidades de entes estranhos à administração
pública participarem dos processos de execução, acompanhamento, avaliação e demais fases
do curso ofertado, especialmente os movimentos sociais ligados à questão agrária. (BRASIL,
2008, p.1).
A denúncia que gerou a determinação do TCU com respeito ao impedimento da
participação dos movimentos sociais na execução dos cursos afirma que foi:

[...] realizado a contratação de professores para ministrarem aulas no âmbito do
Projeto CAMOSC – Curso de Agronomia para os Movimentos Sociais do Campo
sem a realização de licitação ou processo seletivo simplificado, permitindo que os
docentes fossem indicados por organização externa à administração pública
(MST), em afronta aos princípios da impessoalidade e da moralidade (art. 37,
Constituição Federal), bem como, descumprindo orientação desta Corte de Contas
(Acórdão TCU nº 1070/2003 – Plenário) e o artigo 27 da Instrução Normativa STN
nº 01/1997, no sentido de que a contratação com recursos federais recebidos por
Estados e Municípios em sede de convênio devem ser obrigatoriamente licitada, nos
termos da Lei 8666/93 (BRASIL, 2008, p.4, grifo da nosso).

Do ponto de vista do Estado Democrático de Direito e da CF-88 a determinação do
TCU constitui um obstáculo à ampliação da cidadania naquilo que ela prevê de participação
da sociedade civil no direcionamento das ações do Estado, como também trata-se de uma
medida inconstitucional, se tomarmos como referência o inciso segundo do art. 204 da
Constituição Federal. No inciso segundo do referido artigo está prevista a participação da
população, por intermédio de organizações representativas, na formulação e controle das
políticas públicas das ações de administração pública em todos os níveis. O caráter geral e
irrestrito da determinação feitos pelo TCU ao INCRA lesa os princípios constitucionais que
confere legalidade à participação das organizações representativas da sociedade civil.
Art. 204. As ações governamentais na área da assistência social serão realizadas com
recursos do orçamento da seguridade social, previstos no art. 195, além de outras
fontes, e organizadas com base nas seguintes diretrizes (EC no 42/2003).
II – participação da população, por meio de organizações representativas, na
formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis (BRASIL,
2010, grifo nosso).

As determinações judiciais feitas ao INCRA redundaram numa série de manifestações
deste órgão público, bem como de entidades parceiras do PRONERA. Aspectos que podemos
observar em vários documentos institucionais do Programa, com destaque para uma petição
de reexame das decisões do TCU.
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A mudança de instrumento de execução dos projetos foi, por exemplo, uma das
dificuldades mencionada no Relatório de Gestão do PRONERA nacional do ano de 2009,
consta no relatório que:
Também em 2009, o Tribunal de Contas da União envia ao Incra o Acórdão
2.653/08, por meio do qual, determina ao Instituto que para a execução do
PRONERA, em vez de convênio, valha-se de contrato, precedido de procedimento
licitatório. Tal determinação levou a que a Procuradoria Jurídica do Incra e a
Presidência do Incra enviasse, respectivamente, aos Procuradores e Superintendentes
Regionais a desautorização para a realização de novos cursos do PRONERA por
meio de convênio. A determinação não desautoriza outros instrumentos, como
Destaque Orçamentário, no caso das instituições federais de ensino.
Por conseguinte, com este fato novo, houve uma nova paralisação na execução das
atividades do Programa, pois desde sua criação, cerca de 90 % das parcerias são
realizadas por meio de convênio, e mudar o instrumento, a ser utilizado visando a
implantação de novos cursos levará um determinado tempo para adequar à dinâmica
do Programa” (BRASIL, 2009, p.144).

Ao décimo dia do mês de março do ano de 2009 foi protocolada, junto ao Tribunal de
Contas da União, uma petição do INCRA cujo conteúdo solicitava revisão das duas
determinações do Acórdão nº 2653/2008 – TCU.
Consta no texto do documento o questionamento da inconstitucionalidade referente à
mudança do instrumento de execução dos projetos e dos repasses de recursos que se fazia com
a modalidade bolsa, para pagamento das atividades dos profissionais atuantes nos convênios.
O argumento utilizado foi que os convênios, por serem instrumentos de cooperação estão de
acordo com o Art.167 da CF-88 que veda a contraprestação aos órgãos públicos sejam eles do
Governo Federal, Distrito Federal, Estados e Municípios. Mas, não proíbe a cooperação entre
os órgãos. A petição faz menção às obrigações dos convenientes do Termo de Convênio
nº008/2005 (UNEMAT/FAESPE), relembra as responsabilidades de remunerar professores e
garantir outros recursos humanos e de materiais indisponíveis. Nestes termos é apresentada
discordância:
Com o devido respeito, discorda-se de que o contrato seja o instrumento adequado
para o “oferecimento de cursos” em tela, pois há a mútua cooperação em busca de
um objetivo comum e não interesses contrapostos como nos que se encontram nos
contratos (BRASIL, 2009a, p.8).

Importante destacar que, além de exaustiva fundamentação por meio da doutrina do
direito sobre os convênios e dos contratos, o documento cita trechos de um parecer do jurista
Fábio Konder Comparato, especificamente, destinado à análise do Acórdão:
Frisa-se, desde logo, que o Incra não oferece isoladamente cursos a ninguém, mas, de acordo
com o PRONERA – Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, atua sempre e
necessariamente em parceria com os “movimentos sociais e sindicais de trabalhadores e
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trabalhadoras rurais, as instituições públicas de ensino, as instituições comunitárias de ensino
sem fins lucrativos e os governos municipais e estaduais. Ora se assim é, não pode o Incra, à
toda evidência, atuar em seus Programas educacionais senão mediante convenio; pois; como
ninguém ignora e o próprio Acórdão do Tribunal de Contas da União reafirma, o convênio
reúne partes que atuam em regime de comunidade de interesses (...) ao passo que os contratos
administrativos tem natureza sinalagmática, isto é, reúnem partes em interesses contrapostos
(BRASIL, 2009a, p.12).

No que concerne à proibição da participação dos movimentos sociais ligados à Reforma
Agrária nos cursos, argumenta-se a importância da participação destes movimentos para o
sucesso do Programa. Também é citado o Manual de Operações 2004, vigente na época,
trecho que dispõe sobre as parcerias como condição para a execução das ações do
PRONERA, por se tratar de uma política administrada e operacionalizada por uma gestão
participativa, principalmente pela construção coletiva dos processos de elaboração,
acompanhamento e avaliação dos projetos. Foram também destacadas as garantias jurídicas
de participação da sociedade organizada na gestão das políticas do Estado. Da CF-88 foi
citado o art. 205 que trata da cooperação da sociedade e da gestão democrática do ensino
público. Também a LDB prevê que os processos formativos podem ser desenvolvidos nos
movimentos sociais e nas organizações da sociedade civil. Finalizam-se as argumentações
com as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica do Campo de 2002 que autoriza as
parcerias sem prejuízos de exigências adicionais que as regulamentem e reconhece as
demandas dos movimentos sociais como componentes estruturantes das políticas
educacionais. Nela também fica garantida a gestão democrática como meio de promover a
interação entre a escola e a comunidade, movimentos sociais e demais setores da sociedade.
O documento ainda procura diferenciar educação de instrução ao citar o jurista
Alexandre de Moraes quando este afirma que:
O conceito de educação [...] é mais compreensivo e abrangente que o de mera
instrução. A educação objetiva propiciar a formação necessária ao desenvolvimento
das aptidões, das potencialidades e da personalidade do educando. (...) O acesso à
educação é uma das formas de realização concreta do ideal democrático devendo a
qualidade do ensino ser analisada a partir dos fatores internos de avaliação e dos
externos, pela análise da compatibilidade com a necessidade e os padrões da
comunidade (BRASIL, 2009a, p.18).

Finalizam-se as argumentações, explicitando a impropriedade da denúncia já que os
movimentos sociais jamais participaram da execução de nenhuma ação do Programa, mas tão
somente dos processos de planejamento, acompanhamento e avaliação. Posto que os projetos
são executados por meio das parcerias entre o INCRA e Instituições de ensino únicas
competentes a realizar ações voltadas à educação formal.
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Uma segunda petição/apelação ao TCU fora enviada ao terceiro dia do mês de agosto de
2009, visando aferir esclarecimentos sobre a continuidade das ações do Programa, uma vez
que àquela altura vários convênios tiveram seus recursos restritos e/ou suspensos e novos
convênios estavam no aguardo de sua execução, em decorrências das determinações de 2008.
O documento de agosto solicita, ainda, esclarecimento sobre a resposta preliminar do
TCU ao pedido de reexame pela Decisão 188/9516que confere efeito suspensivo provisório até
o julgamento do recurso, sem autorizar quaisquer práticas ou providências que contrarie o teor
da decisão. A dúvida apresentada pelo INCRA corresponde à possibilidade ou não de
assinatura de convênios para oferecer cursos no âmbito do PRONERA com a participação dos
movimentos sociais, durante o processo de julgamento final da petição de reexame. (BRASIL,
2009b, p.2).
O texto da apelação segue esclarecendo que a função dos movimentos sociais não
corresponde à execução, mas tão somente à participação nos trâmites de planejamento,
acompanhamento e avaliação dos convênios do PRONERA, enfatizando o objetivo de
Programa de garantir aos trabalhadores e trabalhadoras do campo o direito constitucional à
educação. O documento é finalizado com alusão aos princípios fundamentais da
administração pública com um implícito apelo ao princípio da continuidade dos serviços
públicos
Cumpre observar que a não permissão da Autarquia de praticar os atos impugnados
prejudica sobremaneira o alcance das metas físicas e orçamentárias do PRONERA.
O que acaba, por fim, prejudicando o Estado em sua obrigação de oferecer o direito
social da Educação (BRASIL, 2009b, p.5).

Entende-se que o apelo do INCRA, neste documento, diz respeito ao cumprimento do
princípio fundamental da administração pública, estando diretamente referenciada à
continuidade das ações do PRONERA naquilo que faz do Programa uma política
diferenciada. Ou seja, a garantia da participação dos movimentos sociais e entidades parceiras
por serem autorizadas a conferir demandas efetivas para a execução dos cursos.
Segundo a doutrina do Direito Administrativo a administração pública conta com 10
(dez) princípios fundamentais: 1- O princípio da supremacia do interesse público; 2- o
princípio da indisponibilidade do interesse público; 3- o princípio da legalidade; 4- o princípio
16

Em resposta ao Agravo protocolado pelo INCRA escreve-se que: “o Plenário do TCU na Decisão 188/95 é expresso ao
afirmar que ‘o efeito suspensivo dos pedidos de reconsideração e de reexame, bem como dos embargos de declaração,
interpostos contra as decisões do Tribunal, suspende provisoriamente os efeitos da decisão até o julgamento do recurso, mas
não autoriza a recorrente a, antes do pronunciamento do Tribunal sobre o mérito do recurso, praticar qualquer ato ou adotar
qualquer providência que direta ou indiretamente contrarie o teor da decisão atacada, sujeitando o infrator à multa prevista no
art. 58, II, da Lei 8.443/92.’” (fl. 2-v do anexo 12). (BRASIL, I Plenário TC-025.081/2006-8, Resposta a Agravo – INCRA,
de setembro de 2009).
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da moralidade; 5- o princípio da impessoalidade; 6- o princípio da publicidade; 7- o princípio
da eficiência; 8- o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, 9- o princípio da autotutela;
10- o princípio da continuidade dos serviços públicos.
O princípio da continuidade dos serviços públicos refere-se à manutenção de um
compromisso legal do Estado em sua prestação de serviços executados sob regime jurídico de
direito público, como é o caso da educação. Ou seja, interromper um serviço público implica
negligência aos direitos públicos dos cidadãos.
Para Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2008): “Por esse princípio entende-se que os
serviços públicos, sendo a forma pela qual o Estado desempenha funções essenciais ou
necessárias à coletividade, não podem parar” 17. (DI PIETRO, 2008, p.41).
Ao vigésimo dia do mês de fevereiro do ano de 2010 a Rede Mineira de Educação do
Campo18 pública uma moção de repúdio ao Acórdão nº2653/2008 – TCU. O documento inicia
apontando o descaso com a população do campo por parte ações públicas do Estado,
principalmente no que se refere a políticas públicas para a educação. Esta, inclusive, sendo a
motivação para a luta pela educação do campo, como uma política pública, capaz de
reconhecer as especificidades e valores do campo. Luta, esta, encampada pelos movimentos
sociais e sindicais e organizações não governamentais (REDE MINEIRA DE EDUCAÇÃO
DO CAMPO, 2010).
E completa:
O Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária – PRONERA também se
constitui hoje como forte instrumento de democratização do conhecimento no
campo, fruto de muitas lutas, manifestações, mobilizações de trabalhadores (as) do
campo e assentados. E após mais de 10 anos de sua execução exitosa nas áreas de
Reforma Agrária do país repudiamos e manifestamos nossa indignação que o
Acórdão do TCU 2653/2008 permaneça vigorando, recomendando (proibindo) que
tais movimentos ligados à Reforma Agrária NÃO participem do planejamento,
avaliação ou qualquer outra fase das atividades promovidas pelo PRONERA,
caracterizando as entidades e movimentos da sociedade civil organizada como
ENTES ESTRANHOS à Administração Pública. Lamentamos tal posicionamento e
17

Embora algumas doutrinas não incluam as atividades políticas de governo do rol do princípio de continuidade do serviço
público, a análise ampla de Di Pietro marca a universalidade contida no princípio, ademais em se tratando do direito universal
à educação, constitucionalmente garantida, não há razão para considerar quaisquer políticas públicas que vise ampliar este
direito social com excluído do princípio da continuidade, já que como bem expresso Di Pietro inclui no âmbito dos serviços
públicos necessários.
18
A Rede Mineira de Por uma Educação do Campo é composta pelas seguintes instituições: ASA-MG- Articulação do Semi
árido Mineiro; APJR – Associação de Promoção da Juventude Rural de Governador Valadares; AMEFA – Associação
Mineira das Escolas-Família Agrícola; CPT–MG – Comissão Pastoral da Terra de Minas Gerais; CEDEFES – Centro de
Documentação Elói Ferreira da Silva; CÁRITAS DIOCESANA VALE DO JEQUITINHONHA; FETAEMG – Federação
dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais; FETRAF – Federação dos Trabalhadores na Agricultura
Familiar de MG; MST – Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra; MPA – Movimento do Pequenos Agricultores;
CAT – Centro Agroecológico Tamanduá; CAA - Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas; EQUIPE RURAL
DO MUCURI; FEDERAÇÃO MINEIRA DE COMUNIDADES QUILOMBOLAS; FAE/UFMG – Universidade Federal de
Minas Gerais;FAE/UEMG – Universidade do Estado de Minas Gerais; FAFIDIA – Faculdade de Filosofia da Fundação
Educacional do Vale do Jequitinhonha; EMATER – MG – Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de MG;
RESAB – Rede de Educação do Semi-árido Brasileiro.
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consideramos um retrocesso na história do nosso país. Fato, que fere a democracia
conquistada à custa das vidas de muitos cidadãos brasileiros, além de confrontar
nossa Constituição Federal que garante a participação da sociedade civil e
desconfigura a proposta do Programa (REDE MINEIRA DE EDUCAÇÃO DO
CAMPO, 2010, p.1).

O documento é finalizado pela entidade expressando o repúdio ao Tribunal de Conta da
União e recomendando que os tribunais cumpram o seu papel de fiscalizar atos referentes às
receitas e as despesas do Estado Brasileiro, deixando os órgãos executivos competentes
exercer sua função de executores de políticas públicas.
A morosidade no julgamento final do reexame solicitado pelo INCRA ao TCU leva à
elaboração, pela Superintendência Regional do Estado do Ceará, de um requerimento, em
julho de 2010, com intento de reforçar a petição de março de 2009. Nesta data foi enviado
requerimento do Colegiado Estadual do PRONERA do Estado do Ceará ao Tribunal de
Contas da União solicitando revisão das determinações do Tribunal. O documento foi
introduzido explicitando os fundamentos e os objetivos do PRONERA, com argumentos
embasados no Manual de Operações do ano de 2004. Explicita, igualmente, resultados
auferidos pelas ações do PRONERA, destacando a importância que teve o protagonismo dos
movimentos sociais.
Também são apresentadas as dificuldades provocadas no Programa em função das
determinações do Acórdão 2.653/2008.
Consta no documento que as determinações do TCU induziram à desautorização de
realização de novos cursos pelo instrumento do convênio, por parte da Procuradoria Jurídica
do INCRA e a Presidência do INCRA, ainda que sem prejuízo para os convênios em
execução.
Questiona igualmente a suspensão precária da Decisão 188/95 impedindo a prática de
providências que contrarie o teor da decisão do acórdão até pronunciamento de mérito do
TCU. Segundo o texto, por tal indeterminação quanto à continuidade das ações do
PRONERA, o número de convênios sofreu considerável diminuição prejudicando o acesso à
educação aos trabalhadores (as) rurais.
No que concerne ao instrumento de execução, a determinação de substituição de
convênio para contrato coloca a educação no âmbito da mercadoria em detrimento do direito e
da responsabilidade estatal de gerir condições para seu acesso, matéria de garantia
constitucional. A quebra da autonomia e desenvolvimento das universidades é igualmente
referida no sentido do impedimento da sua função social de explorar novas áreas do
conhecimento, aspecto considerado de fundamental relevância para o desenvolvimento
nacional e para a diminuição das desigualdades regionais. E finaliza seus argumentos
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preliminares, qualificando a restrição ao protagonismo dos movimentos sociais como uma
censura incompatível ao regime democrático adotado na carta constitucional de 1988.
O documento encerra requerendo o esclarecimento quanto à possibilidade de firmar
novos convênios para oferecimento de cursos, bem como a continuidade da participação dos
movimentos sociais. Acrescenta ainda a solicitação de que o PRONERA seja executado de
acordo com o Manual de Operação vigente, ou seja, o manual de 2004.
Uma das manifestações decisivas, no entender de alguns gestores do PRONERA, foi a
Reunião do Conselho de Reitores com representantes do Tribunal de Contas da União, na data
de 18 de agosto de 2010. A pauta girou em torno da proibição do PRONERA firmar
convênios com as universidades que já se estendia um ano, a partir da qual foi solicitada a
continuidade do Programa. Para fundamentar a importância social do PRONERA e o baixo
custo que ele representa para União, a professora Adelaide Coutinho da Universidade Federal
do Maranhão apresentou dados do INCRA sobre o custo dos alunos (R$4.500/ano), afirmando
que alunos que não pertencem ao PRONERA custam em média o dobro do valor anunciado.
Para a coordenadora do Curso de Licenciatura do Campo da Universidade de Brasília
(UnB), professora Mônica Molina, o PRONERA contribui para a agregação de conhecimento
nas universidades:
Muito mais que contribuir para as comunidades que precisam do Programa os jovens
da cidade que de alguma forma entram em contato com a vida do campo, conhecem
outra realidade. São alunos que se tornam outros cidadãos, com outra visão do
mundo (LOPES, 2010, p.2).

O Coordenador dos setores de educação do campo, Edgar Kolling, explicita que com a
paralisação do Programa 50 mil pessoas ficaram fora do processo de escolarização: “Nós
temos pressa. O PRONERA é a política pública mais eficaz na nossa história. Formamos uma
grande massa crítica. ... É gente pobre que está proibida de estudar” (LOPES, 2010, p.2).
Para a Coordenadora Nacional do PRONERA, da época, Clarice Santos a participação é
fundamental para o bom funcionamento do Programa e “está amparada na Constituição
Federal e pela legislação educacional. O PRONERA é justamente uma conquista dos
movimentos sociais” (LOPES, 2010, p.2).
Diante das manifestações dos representantes das entidades parceiras do PRONERA, o
secretário de Recursos do TCU, Júnios Marques, reconheceu a importância do encontro para
a compreensão do funcionamento do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária,
comprometendo-se a assegurar sua continuidade. O então presidente do TCU, presente no
inicio da reunião:
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Pediu cooperação entre o tribunal e as universidades para oferecerem cursos de
gestão pública aos servidores públicos. [Questionando] “Quem de nós que assumiu
um cargo público tem um curso de gestão? Sentimos necessidade desta capacitação.
Percebemos o reflexo desse despreparo no próprio TCU (LOPES, 2010, p.2).

No primeiro dia do mês de dezembro do ano de 2010, o TCU por meio do Acórdão nº
3269/2010 institui o reexame dos subitens 9.4.3.1 e 9.4.3.2 do Acórdão nº 2.653/2008Plenário (Sigiloso) abaixo descrito:
9.4.3. caso pretenda oferecer cursos a público específico, afetos a sua área de
atuação no âmbito do PRONERA, inclusive no caso de convênios já aprovados mas
com execução ainda não iniciada;
9.4.3.2. no prazo de 60 dias, ajuste o Manual do Programa Nacional de Educação na
Reforma Agrária – PRONERA, aprovado pela Portaria nº282/2004 e outras normas
correlatas visando a acompanhar e fiscalizar a execução dos projetos/atividades
realizadas no seu âmbito, a fim de impedir a recorrência das seguintes
irregularidades:
9.4.3.2.1. restrição à participação de aluno que não pertençam a um movimento
social;
9.4.3.2.2. inserção nos projetos educacionais de disciplinas ou atividades
curriculares ou extracurriculares que visem à formação de técnicos militantes ou a
concessão de privilégios indevidos a movimentos sociais ou entidades afins;
9.4.3.2.3 previsão de indicadores de resultado qualitativos dos cursos, tendo por
base o acompanhamento político, pedagógico, técnico e social por parte dos
movimentos sociais;
9.4.3.2.4 previsão de avaliação dos discentes com base em seu comprometimento
com os movimentos sociais;
9.4.3.3 faça constar dos instrumentos de contratação exigência de que a instituição,
ao selecionar professores destinados a ministrar aulas nos cursos, realize processo
seletivo simplificado com ampla divulgação e concorrência, pautando-se por
critérios objetivos e transparentes e pelos princípios básicos da administração
pública, mormente, os da impessoalidade e moralidade impedindo que questões
políticas, partidárias, filosóficas ou ideológicas influenciem a escolha do corpo
docente” (TCU, 2010, p.1).

Observa-se que o TCU, diante das diferentes manifestações, modifica o texto do
subitem 9.4.3.2 que determinava inibir, por meio de normas a possibilidade de entes estranhos
a administração pública, especialmente os movimentos sociais ligados à Reforma Agrária
participarem do planejamento, execução e acompanhamento do curso promovido. Da reescrita
da determinação gerou a determinação de reedição de um novo Manual de Operações
reformulando a operacionalização da execução das ações do PRONERA, em vigor a partir do
ano de 2012.
Entretanto, numa análise conjunta de todo o processo descrito pode-se questionar a
concepção de cidadania implícita em determinações como as do acórdão 2653/2008 TCU
plenário, especialmente no que diz respeito a LDB e a CF-88 que vinculam a educação ao
compromisso com a ampliação da cidadania.
O Estado Democrático de Direito possui vinculações históricas com as propostas
presentes nas clássicas concepções liberais de Estado, para as quais o exercício da cidadania
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se restringe à mínima garantia formal/legal contra a intervenção do Estado nas esferas
privadas da sociedade. Neste contexto, até mesmo os direitos políticos, numa democracia de
base elitista liberal, estariam restritos a processos de formação de governos fundamentada por
uma concepção mínima do exercício da cidadania. Trata-se do modelo hegemônico da teoria
liberal representativa muito difundida ao longo do séc. XX. Este modelo de interpretação do
funcionamento das democracias restringiu a participação política dos cidadãos os processos
de formação de governos orientados pelas preferências individuais. O Estado, mesmo que
democrático, seria tão somente o espaço da atuação de técnicos, únicos responsáveis pelas
decisões seguindo a difundida “crença” liberal de uma incapacidade que teriam os indivíduos
de controlar e adequadamente conhecer o aparato administrativo do Estado. Uma corrente de
pensamento que ficou conhecida como elitismo democrático (PEREIRA, 2007).
Para Schumpeter (2011), um dos teóricos do elitismo democrático, o sistema
democrático comportaria como seus únicos participantes membros de elites políticas
organizados em partidos e instituições públicas, ficando os cidadãos comuns limitados às
escolhas periódicas de seus representantes autorizados legalmente a tomar decisões coletivas.
Sua participação direta nas tomadas de decisões e avaliações das ações estatais eram
interpretadas como elemento perturbador, posto que o objetivo fundamental da democracia
seria a promoção de mecanismos que impedisse possíveis abusos por parte do poder do
estatal.19 A cidadania se daria por meio da autorização pela representação em detrimento da
participação política dos cidadãos nos processos decisórios, ou como explicitou
Pereira(2007):
A corrente liberal representativa acaba por promover uma visão minimalista da
democracia, baseada no reconhecimento da limitação da participação política, a
valorização do conhecimento técnico com a consequente perda de controle dos
cidadãos sobre o aparato estatal e, por último, a autorização como a única dimensão
da representação (PEREIRA,2007, p.425).

A insistência das determinações do TCU de vincular a participação dos movimentos
sociais do campo como uma possível “irregularidade administrativa” reforça o princípio
liberal de cidadania restrita, referenda características próprias dos direcionamentos das
políticas neoliberais, embasadas no princípio de diminuição das funções sociais Estado e
reafirma a base social escravocrata com sua prática corrente de silenciar as classes
subordinadas pela crença sempre presente de sua incapacidade de vigor como sujeito político
e sujeitos de direitos. Ademais, a ausência de controle e participação da sociedade civil nas
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Sobre este tema ver David, Held. Modelos de Democracia, Belo Horizonte: Paidéia, 1987.
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políticas públicas que conferem novos direitos, não haverá correção e ampliação das mesmas,
desobrigando o Estado de ampliar o escopo de sua agenda e agregar novas funções.
O ativismo judiciário, com as características das determinações do TCU ao INCRA no
Brasil, também pode ser interpretado dentro da conjuntura de criminalização dos movimentos
sociais.
No ano de 2006, o Setorial de Movimentos Sociais do PAD – Processo de articulação e
Diálogo conjuntamente com o Movimento Nacional de Direitos Humanos – Luta (MNDH)
pela vida e contra a violência elaborou documento diagnóstico da criminalização dos
movimentos sociais no país.
O documento foi elaborado com o apoio dos movimentos sociais que arrolaram 7 (sete)
casos exemplares de processos de criminalização dos direitos políticos de cidadania dos
movimentos, dos quais citarei o caso do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra.
Neste documento ficou registrada uma análise conjuntural dos processos de
criminalização dos movimentos sociais caracterizando tal fenômeno sócio-político e jurídico
como um mecanismo de frear e obstaculizar a luta social do Brasil. Um processo feito por
mecanismos diversos para dificultar a atuação e a articulação dos movimentos, com destaque
pela via da criminalização legal ou administrativa. Com práticas diversas que vão desde a
“indiciação e processos legais e a difamação pública dos movimentos, seus objetivos e
manifestação pública”(PAD, MNDH, 2006, p.3).
O documento aponta a inefetividade dos direitos fundamentais garantidos no art.5 da
CF-88 uma vez que:
As organizações populares, manifestações e protestos têm sido reprimidos e
debelados por ações policiais gerando consequências que atingem a construção de
uma sociedade efetivamente democrática. Viola-se direitos humanos de forma
generalizada atingindo a população carcerária, o servidor público, o defensor de
direitos humanos hoje freqüentemente vitimado pelo rigor da lei penal como
retratam as prisões arbitrárias e injustificadas de diversas lideranças dos movimentos
sociais - estudantes, catadores de material reciclável, quilombolas, travestis e
comunicadores populares, lideres do MST, todas e todos penalizados pelo
protagonismo das lutas por direitos humanos (PAD, MNDH, 2006, p.16)

Um dos casos emblemáticos de criminalização dos movimentos sociais foi o da Fazenda
Guerra em Coqueiros do Sul tendo como alvo o MST numa ofensiva conjunta entre os meios
de comunicação e o governo do Rio Grande do Sul, segundo as lideranças do movimento:
Este Estado está entre os que menos assentaram famílias no período de quatro anos. Quando
isso acontece, o conflito aumenta, a tensão aumenta. O fato se desencadeou depois que um
acampado da Fazenda Guerra, após desobedecer a normas de convivência do acampamento e
ser advertido sobre sua convivência de grupo, por desrespeitar as decisões coletivas e não
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obedecer ao regimento interno criado por eles próprios foi convidado a se retirar do mesmo.
Após a saída deste acampado, a rede de comunicação local o levou para um estúdio de TV para
que este lesse um texto em forma de denúncia contra o MST. Nesta falsa denúncia havia
acusação, dentre outras de desvio de recursos e outras coisas do acampamento, de que lá havia
tráfico de drogas e pontos de prostituição. Tudo isso foi amplamente divulgado pela imprensa
em rede nacional. Nenhuma das denúncias foi provada e o MST entrou com ação judicial
pedindo reparação moral, principalmente, com relação às denuncias de prostituição infantil e
tráfico de drogas. Porém o MST ainda aguarda resultado da Justiça. No caso da fazenda no
município de Coqueiro do Sul, não houve fundamentação. O que houve na verdade foi que o
Ministério Público fez uma denúncia diante das reportagens o que nada ficou comprovado. A
mídia local, segundo o MST utilizou deste fato no período 9 a 11 de abril 2006 porque o
Movimento iria realizar uma grande mobilização em todos os estados para cobrar e exigir do
Judiciário que punisse os culpados do caso do massacre de Eldorado dos Carajás que
completava dez anos. O acampamento de Coqueiro do Sul visa assentar 1.600 famílias; é um
acampamento muito grande e os sem terra estão nesta área há mais de dois anos. Então é um
acampamento extenso, um aglomerado muito grande de famílias na Fazenda Guerra. É uma
fazenda muito grande que vai assentar um número muito expressivo de famílias, onde a
questão é que sua desapropriação vai tirar o poder da maioria dos fazendeiros do local (PAD,
MNDH, 2006, p.16).

O termo criminalizar significa tornar crime, ou seja, considerar ou conferir o status de
um ato criminoso aquilo que não é propriamente um crime, consistindo, então, numa espécie
de subversão do conceito de crime. Para Sauer (2008) trata-se de uma tipificação de um
determinado ato em um crime, forjando a condição de criminosos para os atores perante a
opinião pública. (SAUER, 2008, p.2).
De um lado, não tem a rejeição da sociedade como acontece com a violência aberta
e, de outro, retira a legitimidade (consequentemente a eficácia) das ações populares.
A acusação de crime retira a legitimidade dessas demandas e de seus atores, pois os
transformam em “criminosos” e “agitadores”, pessoas e reivindicações à margem da
lei e da ordem. Consequentemente, antes de tudo, é uma violência simbólica contra
demandas e ações populares e tem como um de seus principais objetivos é tirar a
legitimidade, deslegitimar essas ações! (SAUER, 2008, p.2)

Convém lembrar, ainda, que no tocante ao direito penal, a função do Estado
Democrático de Direito é garantir a ordem pública, a paz social e a segurança individual
tutelando bens como a vida, a liberdade, a integridade física, etc. Contudo, esta prerrogativa
estatal deve-se fazer sem obstaculizar os direitos políticos e sociais de cidadania garantidos na
carta constitucional. O que significaria não rebaixar o exercício da cidadania e a luta pela
ampliação de direitos à condição de crime como meio de controle social pela via da violação
institucionalizada de direitos garantidos constitucionalmente.
No caso específico das denúncias sigilosas a um dos convênios do PRONERA, que
motivou as determinações do Acórdão de 2653/2008, alguns aspectos podem levar ao
entendimento de uma maneira específica de criminalizar uma demanda dos movimentos
sociais do campo.
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A título de esclarecimento, o Tribunal de Contas da União é um órgão fiscalizador e tem
por função a fiscalização a serviço da sociedade. A função fiscalizadora do Tribunal de
Contas da União é uma garantia constitucional com o meio de auxiliar o exercício do controle
externo do Congresso Nacional. A decisão ou resolução de um órgão coletivo de um tribunal
é denominada Acórdão.
O Acórdão é a decisão por escrito de julgamento contendo as determinações dos
Tribunais a partir de uma motivação externa, como por exemplo, uma denúncia de uma
suposta irregularidade que fere os princípios constitucionais. Seu documento é composto por
um relatório, o voto e a ementa. O relatório corresponde à parte inicial do documento onde
estão descritos, sinteticamente, os fatos ou denúncias que servirão de contributo para o
julgamento. O voto é a apreciação legal que fundamentará o resultado final que são as
determinações judiciais sobre a matéria julgada. Já a ementa é o resumo dos pontos
fundamentais do julgado contendo as determinações impostas ao réu. (BRASIL, 2014).
O documento do Acórdão 2653/2008 TCU - Plenário também apresenta um dado, a
princípio irrelevante, mas que merece reflexão. Ao longo do seu texto, em especial, nas partes
referentes ao relatório e ao voto, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra é citado
13(treze) vezes como autor de supostas irregularidades na execução do convênio
INCRA/PRONERA e UNEMAT. Das 13 (treze) citações apenas três se referem aos demais
movimentos sociais do campo que participaram do projeto tais como MPA (Movimento dos
pequenos agricultores), CPT (Comissão Pastoral da Terra), PJR (Pastoral da Juventude
Rural). Na conclusão do “Relatório” o texto apresenta um tom bastante irônico e até mesmo
duvidoso quanto às políticas afirmativas de um modo geral e em especial as políticas voltadas
para a materialização do direito à educação dos sujeitos sociais do campo:
Atualmente, uma grande discussão tem sido travada nos Tribunais pátrios, na mídia
e em diversos setores da nossa sociedade a respeito da possibilidade de o Brasil
adotar políticas de inclusão social através de ações afirmativas, tais como a reserva
de vaga para afro-descendentes em universidades públicas. Conquanto algumas
universidades já venham adotando em seus vestibulares o critério racial para
admissão no seu corpo discente, é certo que a iniciativa do INCRA e da UNEMAT é
diferente e mais inovadora. Ao passo que as cotas raciais separam uma determinada
quantidade de vagas entre o total disponível, o projeto do INCRA-UNEMAT é ainda
mais ousado: é um curso inteiramente voltado para pessoas que estão assentadas”
(BRASIL, TCU-Acórdão 2356, 2008, p.19).

Apontando, posteriormente, os parcos recursos da educação no Brasil uma questão
capciosa é colocada sem uma resposta definida à mesma: “[...] haveria um outro meio mais
razoável para o atingir este objetivo, de formar cidadãos carentes de estudo e de recursos
financeiros?” (BRASIL, 2008, p.20). O que numa análise discursiva direta, seria o mesmo que
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questionar a validade da existência do PRONERA. No item seguinte, vem a afirmação de que
se trata de uma pergunta de difícil resposta e afirma que as dificuldades materiais dos povos
do campo tem sido um pretexto perfeito para os grupos organizados colocarem estas
dificuldades como “bandeira de manobra política”.
No item referente ao “Voto”, essa concepção de “bandeira de manobra política” vai
cada vez mais sendo vinculada à participação dos Movimentos Sociais do Campo prevista no
Projeto Acadêmico Comosc, quando este atribui aos movimentos a “Participação na
Coordenação Político-Pedagógica do Curso”, com destaque para o MST (BRASIL, 2008).
Um dos problemas colocado por Barroso (2009) é o distanciamento dos Tribunais à
realidade das motivações que os leva a formular determinações judiciais. O que os juízes do
TCU parecem desconhecer, ou não levar em consideração em seu julgamento é o fato da
educação do campo e seus princípios consistirem numa reação à tradicional educação rural
que tem como característica marcante adotar práticas educativas transplantadas do meio
urbano distantes das necessidades específicas dos sujeitos sociais em situação de Reforma
Agrária. Os membros do TCU parecem, ainda, ignorar a experiência do MST com respeito a
criar mecanismos de educação não formal para aqueles assentamentos onde o acesso à escola
não estava na pauta das ações governamentais. Quer isso dizer que, queiramos ou não, o MST
tem uma centralidade na luta pelo direito à educação para os sujeitos sociais em situação de
Reforma Agrária. Quando falo em centralidade, não me refiro a pioneirismos ou ações
isoladas, mas sim a uma estrutura integrada de reflexão sobre o papel e a práxis da educação,
que levou o MST a criar um setor próprio para refletir, discutir, atuar e propor princípios para
educar seus membros. Não se trataria tampouco, como sugere os juízes do TCU, de uma
“bandeira de manobra política”, mas da consciência do movimento de que educação,
formação e profissionalização são elementos necessários à vida digna no interior dos
assentamentos.
Para Dalmagro (2010) a questão escolar como bandeira de luta pelo MST teve início no
ano 1979 com a primeira ocupação na Encruzilhada Natalina (antes da própria fundação do
movimento) e toma novos contornos ao longo de sua existência. Entre 1979 a 1991, o grande
problema do movimento foi a legitimação das ocupações de terra e a legalização das escolas
nas áreas ocupadas.
Para as lideranças pertencentes ao Setor de Educação do MST:
[...] a luta por escola decorre de uma necessidade muito concreta das famílias
acampadas, e não de uma premeditação político-ideológica ou histeria da esquerda
radical, como atualmente é transmitido pela mídia burguesa (DALMAGRO, 2010,
p.122).
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A escola, para o MST, também representa uma possibilidade de transformação social
como um espaço onde se pode ressignificar a função da educação. Uma educação que seja
apta a auxiliar na formação humana das crianças para que elas tenham condições de contribuir
para um novo projeto de sociedade que tenha como foco a emancipação humana. Uma escola
diferente por ser capaz de valorizar a história e as experiências de luta do movimento, numa
palavra, em condições de contribuir para o desenvolvimento da cidadania que faz dos sujeitos
sociais parte ativa de seu universo sócio-político e cultural. Uma nova proposta que não seja
fruto de imposições ideológicas responsáveis pela manutenção de uma sociedade desigual, na
qual a dignidade humana torna-se privilégio de poucos e não um direito humano fundamental.
Os princípios políticos e pedagógicos do MST foram construídos a partir de suas
experiências vividas na dura luta nos assentamentos e acampamentos podendo ser assim
sintetizados:
1- A educação integrada com a organização;
2- A formação integral do educando;
3- A democracia como essência dos processos educativos.
Para Delmagro (2010) foi entre o período de 1996 a 2000 que o movimento virá refletir
mais sistematicamente uma nova concepção pedagógica que fundaria as bases para o que viria
a ser chamado de Educação do Campo. Período, este, em que a educação para os sujeitos do
campo entra na agenda política estatal com a implantação do PRONERA.
Diante do exposto ficam algumas questões: um movimento que construiu uma trajetória
de luta e concepções sobre a educação deveria estar apartado do processo de sua
institucionalização enquanto política de governo? Não deveria o próprio governo tê-lo como
parceiro no processo de construção, implementação, ampliação e continuidade de uma política
pública com o objetivo de garantir aos sujeitos do campo uma educação, capaz de contribuir
para uma melhor qualidade de vida nos assentamentos e nos acampamentos? A atitude
participativa do movimento não configuraria uma ampliação da cidadania e fortalecimento da
democracia? Quando cidadãos no exercício de seus direitos públicos de cidadania são
referidos como entes estranhos à administração pública, estamos diante um grave problema
no entendimento das funções do Estado Democrático Direito, e nos próprios fundamentos do
regime democrático. Fundamentos estes muito bem expressados por Péricles em seu discurso
fúnebre pós-guerra do Peloponeso, conforme abaixo transcrito:
Vivemos sob uma forma de governo que não se baseia nas instituições de nossos
vizinhos; ao contrário, servimos de modelo a alguns ao invés de imitar outros. Seu
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nome, como tudo depende não de poucos, mas da maioria, é democracia. Nela,
enquanto no tocante às leis todos são iguais para a solução de suas divergências
privadas, quando se trata de escolher (se é preciso distinguir em qualquer setor), não
é o fato de pertencer a uma classe, mas o mérito, que dá acesso aos postos mais
honrosos; inversamente, a pobreza não é razão para que alguém, sendo capaz de
prestar serviços à cidade, seja impedido de fazê-lo pela obscuridade de sua condição.
[...] somos submissos às autoridades e às leis, especialmente àquelas promulgadas
para socorrer os oprimidos... (TUCÍDIDES, 2001, p.109).

Vale lembrar, ainda, guardadas as devidas proporções histórico-culturais, que os
partidários de ideologias totalitárias que fundamentaram a Segunda Guerra Mundial
consideravam os judeus como entes ou corpos estranhos ao povo alemão, juden sind
fremdkörper, uma expressão marcante utilizada pelos partidários do nazismo. Numa
democracia nenhum cidadão deveria ser qualificado de ente estranho à administração pública,
ou à esfera pública (BEIN, 1965).
Wanderley Guilherme dos Santos (1988), em seu clássico livro Paradoxos do
Liberalismo, faz uma relevante reflexão sobre os fundamentos liberais do Estado Moderno. O
autor nos alerta que a “hipótese” do estado de natureza que fundamentou o surgimento o
estado político, na tradição jusnaturalista, está referenciada à contemporaneidade. Santos
(1988) adverte acerca da convivência entre a ordem das soberanias privadas e a soberania do
poder público, manifesto na presença de um estado natural na contemporaneidade,
materializado por uma espécie de cooperação competitiva dentro de uma estrutura de
desigualdade. Aspecto que estaria transformando a concepção de Estado político
caracterizado por uma igualdade efetiva num “ideal regulador da razão teleológica da
história” Neste sentido a ideia de sociedade implicaria a ideia de desigualdade (SANTOS,
1988, p.24).
Para este autor a concepção de estado natural corresponde à possibilidade da
manifestação da variedade humana, fundando uma desigualdade mínima:
Uma vez tornada plausível a hipótese da desigualdade mínima derivada da
incompatibilidade inerradicável entre variedade individual e uniformização
integradora, é plausível generalizar a tese e sustentar que a convivência social,
imposta pela divisão social do trabalho, implica, em maior e menor grau, uma
desigual distribuição de bens materiais, imateriais e de poder, o qual, em sua
definição mínima consiste na autoridade de extrair obediência aos princípios de
integração. [...] Na realidade, entretanto, a servidão voluntária, vista como
cooperação competitiva, se explica pela necessidade de interação social como
mediação necessária à transformação da ordem até o limite extremo em que a
cooperação ainda permanece possível. A ordem só é estável, porque radicalmente
não o é, ela só se transforma porque é aceita como mediação necessária – eis o
paradoxo da vida social (SANTOS, 1988, p.23, 29,30).
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Se tomarmos, por exemplo, as formulações de Hobbes sobre a passagem do estado de
natureza para o Estado Político, a obediência não consiste num jogo de soma zero, os homens
passam a obedecer ao Estado Político enquanto este lhe garantir segurança contra a morte
violenta, e neste caso o Estado tornar-se-ia o guardião da vida, o único direito que Hobbes
considerou como inalienável, e, portanto, capaz de justificar o rompimento do contrato. O
filósofo acaba por criar uma tensão permanente para a manutenção da ordem política; no
interior mesmo da formação do Estado Político, o que marcaria sua instabilidade, pela
eminência constante do retorno a condição pré-social e política ao estado natural. O homem
natural subsiste no interior do homo civita. Visto à luz da contemporaneidade, esta
estabilidade da ordem vem determinado uma pletora de ações sociais (mercado) e políticas
(Estado) que forjam a obediência em sua modalidade de servidão voluntária.
Vale não olvidar que o direito à vida tal como concebido por Hobbes pode ganhar uma
gama de interpretações. Uma delas é a vinculação da vida humana ao mínimo acesso à esfera
dos direitos humanos fundamentais, capazes de proteger seres humanos das múltiplas
manifestações de violências que os “coisificam”; porque viver é muito mais que o batimento
cardíaco que mantém o funcionamento do organismo humano.
Se tomarmos como exemplo o Brasil, o direito à vida parece esta sempre em suspenso
ao longo da história (haja vista a base escravocrata societal que marcou a história do país); e o
direito entendido como vida digna ou humana ainda é uma condição a ser conquistada, por ser
um direito que transcende à mera criação de marcos legais regulatórios de ações sociais e
estatais.
A negação histórica da plenitude do significado do direito à vida no Brasil constitui uma
das causas da manutenção e até mesmo do aprofundamento da desigualdade social e humana
que vem colaborando para um sistema de obediência pela servidão. Servidão esta que se faz
ou por meio da violência explícita ou silenciosa; ou pela via da destituição das condições de
participação nas mudanças sociais que acaba por confinar os membros das classes sociais
subordinadas à mera condição de indivíduos que os retiram o status político de cidadãos.
Porém, não é pela obediência na modalidade de servidão que se deve caracterizar um
Estado Democrático de Direito, mas pela obediência vigilante, resistente e conflituosa numa
correlação de forças na qual não cabe um resultado de soma zero.
O ativismo judiciário faz parte de um sistema maior que, por um lado, reforça esta
aceitação inconsciente ou irrefletida, nos moldes da noção de senso comum de Gramsci, e por
outro tira o foco da participação política como a esfera por excelência das mudanças sociais
de cunho estrutural, acabando por favorecer o caráter servil da obediência.
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A ascensão do ativismo judiciário tratado por Santos (2009) inscreve-se, em grande
medida, nas características desmobilizadoras dos 16 (dezesseis) anos de o governo dos expresidentes Fernando Henrique Cardoso e Luís Inácio Lula da Silva; por não terem como foco
central em suas agendas política o favorecimento de mudanças estruturais na sociedade
brasileira, dentre elas a politização da sociedade.
Se o governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso guardou uma postura firme
e contrária à politização da sociedade, optando pelo silenciamento e invisibilidade dos
interesses coletivos da sociedade civil, em especial dos movimentos sociais, o governo de expresidente Luís Inácio Lula da Silva e sua sucessora não tocaram nas bases estruturais do país
na direção de promoção de mudanças socioeconômicas e culturais condizentes com as lutas
sociais dos movimentos que remontam à formação do seu próprio partido político. Vale
lembrar a importância do Partido dos Trabalhadores (PT), não só na criação de alternativas de
participação política na luta contra a ditadura civil-militar, como também nos inúmeros apoios
recebidos de diferentes seguimentos dos movimentos sociais, com amplo destaque do
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Ainda que o governo tenha
implementado políticas assistenciais para responder a questões sociais urgentes como a fome,
moradia e auxílio à diminuição da pobreza, o fez pela via da manutenção da ordem e da
desigualdade estrutural.
Assim, caracterizo o governo de Fernando Henrique Cardoso como o governo da
despolitização social institucionalizada contra o legítimo exercício dos direitos políticos dos
grupos sociais subordinados, especialmente no tocante as lutas pela Reforma Agrária. Para
Alentejano (2004) a Reforma Agrária propalada no governo de Fernando Henrique não
passou de “uma precária política de assentamentos rurais” por seis razões, a saber:
Boa parte dos assentamentos foram na verdade regulamentações fundiárias que
significa que não se desapropriou terras para assentar, mas concedeu-se títulos
definitivos a posseiros que já ocupavam as áreas;
Os expressivos números de assentamentos vieram acompanhados de um processo de
“expulsão de pequenos produtores do meio rural” devido basicamente a condições
desfavoráveis dos preços agrícolas e da ausência de apoio técnico e financeiro para a
produção;
Quando houve desapropriação de terras estas foram feitas diante da pressão dos
movimentos sociais como resposta para evitar a “propagação de conflitos sociais no
campo”;
Criação de mecanismos de compra de terras favorecendo a especulação no meio
agrário;
Criação de assentamentos sem infraestrutura de vida e produção, com ausência de
setores básicos como escolas, postos de saúde (ALENTEJANO, 2004).

Alentejano (2004) lembra, ainda, as condições de criação do Ministério Extraordinário
de Política Fundiária que se fez mediante a repercussão internacional do Massacre de
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Eldorado dos Carajás fato que obrigou o governo a inserir aspectos da questão agrária em sua
pauta de ações20, mas com o objetivo precípuo de conter os conflitos pelo silenciamento e
deslegitimação das ações dos movimentos sociais.

Diante da incapacidade de derrotar politicamente o MST durante o primeiro
mandato, o governo FHC decidiu alterar suas táticas. Se antes as armas eram a
propaganda das ações do INCRA e a crítica aos métodos do MST [...] o governo
muda suas armas, passando a centrar suas ações em duas frentes: intensificação da
repressão, através da criminalização das ações do movimento e da perseguição de
suas lideranças, alteração das regras da política de obtenção de terra e de
financiamento da produção [...] (ALENTEJANO, 2004, p. 8).

O novo direcionamento tático do governo, nesta época, incluía uma pauta de
desmobilização dos movimentos sociais em luta pela Reforma Agrária por intermédios de
mecanismo institucionais como: a criminalização das ações dos movimentos e restrições ao
acesso aos recursos públicos mediante regras de financiamento que equiparavam os
assentados aos agricultores familiares. (ALENTEJANO, 2004, p. 8-9).
A natureza dos governos do Fernando Henrique Cardoso distanciou-se de quaisquer
ações efetivas em beneficio dos grupos sociais subordinados, sendo um governo tipicamente
favorável aos ditames do capital financeiro internacional e da diminuição das funções do
Estado no tocante aos direitos sociais de cidadania. E se os direitos sociais não são
prioridades, também os direitos políticos devem ser enfraquecidos sobre pena de explicitar
conflitos sociais capazes de forjar a criação e ampliação de direitos.
Às ações administrativas do ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva e sua sucessora
Dilma Rousseff caberia a caracterização de um governo de conciliação social harmonizadora,
principalmente no que tange à manutenção das políticas de cunho econômico voltados ao
fortalecimento dos mercados de capitais combinadas com políticas sociais amplamente
divulgadas como medidas de diminuição da pobreza e inclusão sociais, mas de base
assistencialista e desmobilizadora. Como é o caso dos Programas Fome Zero, o Bolsa
Família, Minha Casa, Minha Vida etc., na direção do que Arruda Sampaio (2006) chamou de
“melhorismo”, em detrimento de mudanças sociais significativas. (ARRUDA SAMPAIO,
2006, p.72).
Tratando-se, fundamentalmente, de políticas que não privilegiam ações coletivas
capazes de ampliar o escopo dos direitos por meio de participações deliberativas. Afinal, qual
parcela dos grupos sociais “atingidos” pelo Programa Minha Casa Minha Vida, por exemplo,
foi chamada a discutir, decidir e acompanhar os direcionamentos dos projetos habitacionais
20

Vale citar que é neste período que é implantado o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA)
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com adequado direito a voz e voto? Documentos do Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (IPEA) atestam que o citado Programa, mesmo que tenha alçado as metas
estabelecidas, apresenta um arranjo institucional que não logrou a legitimação política no
tocante ao envolvimento das organizações populares nas arenas decisórias.

21

(LOUREIRO,

MACÁRIO e GUERRA, p. 6, 2013). Por fim, segundo Arruda Sampaio (2006):
Para ganhar a confiança do mercado, o governo Lula aceitou docilmente a interdição
da área econômica. Entregou o Banco Central para o capital financeiro e o
Ministério da Fazenda para o Fundo Monetário Internacional. Afastada toda e
qualquer veleidade reformista, conformou-se em aplicar um “melhorismo” de
ocasião, integralmente subordinado à lógica do ajuste fiscal permanente, da
estabilidade da moeda e das intermináveis contra reformas ditadas pelos organismos
internacionais. O estreito raio de manobra para compatibilizar as exigências do
ajuste econômico e as medidas necessárias para atender as demandas populares
criava uma situação na qual qualquer mobilização de massa constituiria grave
ameaça à estabilidade política do governo. Por isso, era imprescindível desmobilizar
o povo (ARRUDA SAMPAIO, 2006, p.75).

Estas lições da história recente do Brasil podem nos levar à algumas conclusões
iniciais. A primeira é a de que a democracia elitista no sentido shumpeteriano não é o espaço
da transformação social. A segunda, mesmo que tenhamos a democracia como a um alento
para um futuro mais ou menos justo este só teria indícios de materialização na esteira da
criação de espaços públicos de atuação mais aprofundados e deliberativos da sociedade civil
organizada pela ampliação de direitos aos grupos sociais subordinados. O que implicaria
também uma mudança cultural. Pois como bem explicitou Jessé Souza (2013) em entrevista à
Gazeta do Povo em 02 de junho de 2013:
As causas da desigualdade são muitas, mas elas refletem, antes de tudo, o nível de
desenvolvimento da consciência moral de uma sociedade. E a nossa sociedade foi e
ainda é infantilizada por falsos problemas e por ideologias conservadoras de toda
espécie que ainda nos dominam praticamente sem discurso alternativo. As mudanças
sociais devem partir antes de tudo da sociedade, por que não existe estado
“progressista” com sociedade “conservadora”. O problema é que o nível de
esclarecimento de nosso debate público é pífio (SOUZA, 2013).

Uma sociedade culturalmente conservadora e antidemocrática, seja por parte dos grupos
dominantes ou dos seguimentos populares, não parece reunir condições necessárias à
materialização de Estados e governos minimamente comprometidos com a ampliação de
direitos e a justiça social por meio do mecanismo democrático da constante politização dos
conflitos sociais e da sociedade.22 Posto que, o exercício dos direitos sociais de cidadania
21

LOUREIRO, Maria Rita; MACÁRIO, Vinicius; GUERRA, Pedro (Orgs). Democracia, Arenas Decisórias e Políticas
Públicas: O Programa Minha Casa Minha Vida in: Texto para discussão / Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada.Brasília : Rio de Janeiro, 2013.
22
Entendo a democracia naquilo que ela permite de distribuição do poder social e político pelo recurso da constante
ampliação da participação política nas decisões governamentais, ou seja, por meio da permanente politização dos conflitos
sociais. Numa democracia bem constituída, ausências de direitos básicos a parcelas significativas da sociedade devem
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contém um princípio educativo, um aprendizado para a criação de sociedades
verdadeiramente democrática, num processo permanente e contínuo que se move junto às
mudanças da história.
O processo de despolitização da sociedade, caracterizado pelo crescente distanciamento
entre o poder político da sociedade civil organizada em movimentos populares e o Estado foi
abrigado no interior das políticas do governo “despolitizador” de Fernando Henrique Cardoso
e conciliador harmonizador de Luis Inácio Lula da Silva e posteriormente de Dilma Rousseff.
Trata-se de governos que se integraram ao projeto de mundialização do capital e de
cooperação internacional pela via da redução da independência dos Estados nacionais.
Para Oliveira (2012):
Foi dessa forma que o FMI e Banco Mundial implementam o Washington
Consensus que está na base dos planos de estabilização e ajustamento das economias
do países que estavam ou estão endividados internacionalmente, de modo a adaptálos à nova realidade do capitalismo mundial. Resumidamente, ele prevê a
estabilização da economia (combate a inflação); realização de reformas estruturais
(privatizações, desregulamentação do mercado, liberalização financeira e
comercial); e retomada dos investimentos estrangeiros para alavancar o
desenvolvimento. O Plano Real no Brasil, é na sua totalidade o próprio Washington
Consensus. É pois assim, que surgiram também, os mercados comuns e as
comunidades econômicas que passaram a compor o cenário do comércio mundial.
NAFTA, UE, Mercosul, etc. são múltiplos exemplos da nova organização do
capitalismo monopolista mundializado que agora pode no limite, até praticante
prescindir do estado nacional. Aliás, no novo acordo de tarifas da Organização
Mundial do Comércio - OMC - pretende-se que todas as barreiras alfandegárias
sejam removidas, enfim, que o mundo seja finalmente, a “pátria” única do capital
(OLIVEIRA, 2012, p.5).

E o Brasil mantém honrosamente seu posto de colônia histórica da economia
internacional, do capitalismo mercantil ao capitalismo monopolista. E mais uma vez o que se
mundializa no Brasil é a agricultura.
Oliveira (2012) em seu texto, A mundialização da agricultura brasileira, explicita o
processo de mundialização da agricultura combinado como as políticas desregulamentadoras
do neoliberalismo. Segundo o autor, o contexto da reestruturação produtiva do capital na
agricultura teve seu marco na desarticulação dos subsídios à agricultura familiar camponesa,
passando pelos dos estoques governamentais que viria a substituir as políticas de soberania
alimentar pelas políticas de segurança alimentar; para finalmente, alcançar a substituição dos
estoques governamentais pelos estoques multinacionais, tendo o mercado como regulador
exclusivo (OLIVEIRA, 2012, p.06).
transformar em questão política compartilhada entre a sociedade interessada e as políticas estatais, por meio de uma gestão
co-participativa. Um conflito social é politizado quando passa a figurar na agenda estatal, pela demanda organizada da
sociedade civil, transformando-se em políticas públicas.

142

143

Neste processo a agricultura passa a ser estruturada por meio da produção de
commodities, pelas bolsas de mercadorias e de futuro, bem como nos monopólios mundiais.
Isso tira o foco da produção de alimentos como setor estratégico nacional, que passaria, então:

[...] a ser mercadoria a ser adquirida no mercado mundial onde quer que ela seja
produzida. As principais commodities são: soja, milho, trigo, arroz, algodão, cacau,
café, açúcar, suco de laranja, farelo e óleo de soja entre outras. No Brasil acrescentase também, etanol e boi gordo. [...] as bolsas de mercadorias e futuro tornaram-se o
centro regulador dos preços mundiais das commodities (OLIVEIRA, 2012, p.06).

A mundialização da agricultura também geraria o monopólio dos territórios, aspecto
extremamente prejudicial a um projeto de Reforma Agrária com foco na agricultura
camponesa. Isto porque, como explicitou Oliveira (2012), a monopolização do território se
desenvolve por meio de empresas de comercialização e industrialização da produção
agropecuária que controlam e subordinam camponeses e capitalistas produtores do campo,
pela via da especulação financeira da produção agrícola (OLIVEIRA, 2012, p.10).
A consequência deste arranjo econômico no setor agrícola é o surgimento de novas
empresas nacionais, em especial no setor de grãos, que iniciaram em 2007 a abertura de seus
capitais em bolsas de valores.
Essas novas empresas de capital aberto, no campo brasileiro estão juntando de forma
articulada na aliança de classe com o capital mundial, o rentismo típico do
capitalismo no Brasil, e, assim, estão fazendo simultaneamente, a produção do
capital via apropriação da renda capitalizada da terra e a reprodução ampliada do
capital acrescida do lucro extraordinário representado pelas diferentes formas da
renda da terra. Ou seja, passam a atuar no mercado de terras, no preparo da
propriedade para produção, na produção em si e na comercialização. E mais, esses
grupos interessados em terras brasileiras têm se associado a investidores e fundos, e
alguns já abriram seu capital, outros estão se preparando para tal. Além do fato em si
de que a negociação de terras passou a chamar a atenção do setor financeiro, a
emissão de ações deu opções para os fundos, permitindo assim, que estrangeiros
participem desse mercado, independentemente das ações do governo, quanto às
eventuais restrições às aquisições terras por estrangeiros (OLIVEIRA, 2012, p.1011).

As considerações feitas por Oliveira (2012) nos levam, mais uma vez, a atestar o quanto
estamos reféns dos desígnios internacionais, porém fica claro que este processo poderia ser
menos intenso e prejudicial, caso não houvesse o impedimento institucionalizado há uma
efetiva participação popular organizada e estruturada.
Todo este processo histórico recente de rendição aos ditames hegemônicos do capital
faz da proposta da Educação do Campo uma luta pela construção de uma contra hegemonia
com fundamentos que possam ser dirigentes de uma possível transformação sociocultural. No
interior deste contexto dialético de conflitos e possibilidades o PRONERA, a que pese seus
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esforços para manter um diálogo com os movimentos sociais e entidades parceiras, também
sofre as consequências do aprofundamento da despolitização das questões sociais; conforme
demonstram claramente as reedições de seus Manuais de Operações, com referências cada vez
mais tímidas ao caráter participativo sua gestão e pela sempre presente possibilidade de
constrangimentos judiciais.
A educação sempre foi um setor estratégico para as classes dominantes, uma vez que
por meio dela se moldou visões de mundo capazes de legitimar ações de injustiças,
conformismos e servidões internalizadas.
A educação do campo, por sua feita, coloca-se diante deste sistema educacional por
meio de princípios e fundamentos transformadores e inclui na seara do sistema educacional
pelo recurso da institucionalização, não sem tensões, de seus princípios e fundamentos
calcados na democracia como cultura, na politização social e na emancipação humana. Numa
palavra, abriga uma proposta de politização da práxis educacional pela via da ampliação do
escopo do ato de educar em detrimento da mera transmissão do arcabouço cultural
hegemônico. Ou seja, propostas democratizadoras como as contidas na educação do campo
têm condições de abalar estruturalmente a face oligárquica do Estado de Direito Brasileiro e,
ao mesmo tempo, ameaçar o ideário político neoliberal de uma economia mundializada que
tem na ação política mobilizadora da sociedade um obstáculo sempre a combater.
O próprio Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), enquanto uma força
política dentro da sociedade tornou-se uma ameaça “imaterial” (já que o movimento decidiu
estrategicamente não se constituir enquanto opositor ao governo do Partido dos
Trabalhadores) ao projeto socioeconômico mundialmente imposto aos países de capitalismo
dependente. Principalmente, se entendermos a luta pela educação como uma ação que tem o
potencial de construir uma contra hegemonia cultural, passo significativo para construção de
um grupo social dirigente de acordo com Gramsci (2012). Ademais, não podemos deixar de
considerar que o projeto político da Educação do Campo se fundamenta também pela
diminuição do controle estatal sobre a práxis educacional, na medida em que a materialização
dos seus projetos requer uma complexa redefinição do papel da educação. Numa concepção
segundo a qual a educação não pode ser do Estado, apenas deve ser gerida; resguardados os
conteúdos propostos pelos autores/atores sociais da demanda.
Por outro lado, a despeito do ethos social calcado na noção rasteira de meritrocracia,
próprios de sociabilidade despolitizada na qual as relações sociais são legitimadas pelos
ditames do mercado; a proposta da Educação do Campo incomoda a estrutura hegemônica na
medida em que se coloca como alternativa real ao sistema educacional vigente, ao mesmo
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tempo em que promove a inserção de seus princípios fundamentais no sistema educacional,
não sem tensões. A educação do campo tem representado uma contribuição para a politização
da sociedade e democratização da educação, interessando a todos enquanto uma alternativa
importante para o fortalecimento e ampliação da face democrática do Estado Democrático de
Direito no Brasil contemporâneo.
Contudo, não estou convencida de que mudanças partidárias de governo sejam
suficientes para garantir transformações sociais significativas. Pois, a que pese possíveis
“condições internas favoráveis” o Estado (sociedade política) sem a livre expressão
deliberativa e/ou propositiva da sociedade civil como espaço de construção contra
hegemônica perde seu caráter de uma correlação de força em luta. Podendo passar a ceder
espaço ou para o exercício legítimo da força (repressão) ou para tornar-se serviçal da classe
social dominante. Por outro lado, o governo Lula teve o mérito, ainda com políticas de caráter
assistencialista, de inserir no Estado um setor da população brasileira destituída dos recursos
materiais mínimos de sobrevivência e visibilidade pública de suas necessidades básicas. De
acordo em grande parte com Singer (2014) para o qual:
Lula aproveitou a onda de expansão mundial e optou por caminho intermediário ao
neoliberalismo da década anterior — que tinha agravado para próximo do
insuportável a contradição fundamental brasileira — e ao reformismo forte que fora
o Programa do PT até as vésperas da campanha de 2002. O subproletariado,
reconhecendo na invenção lulista a plataforma com que sempre sonhara — um
Estado capaz de ajudar os mais pobres sem confrontar a ordem —, deu-lhe suporte
para avançar, acelerando o crescimento com redução da desigualdade no segundo
mandato, e, assim, garantindo a vitória de Dilma em 2010 e a continuidade do
projeto ao menos até 2014 (SINGER, 2014, p.10).

Neste sentido o ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva representa um símbolo de um
possível status político das classes sociais pauperizadas e certo sentimento de possibilidade de
transformação no interior de uma sociedade de base escravocrata e oligárquica. Porém, a
permanência de uma sociedade despolitizada, que vem: 1- recorrendo aos tribunais para tratar
de questões políticas; 2- abrindo mão de seus direitos políticos de cidadania; 3- legitimando e
permitindo o expediente do ativismo judicial e de agências fiscalizadoras deliberar sobre o
funcionamento de políticas públicas promotoras de direitos, acaba por transformar esse
símbolo em um elemento mítico incapaz de promover um futuro de mudanças. “Num eterno
retorno” pela ritualização das perversidades encetadas na era colonial.
Eventos como as denúncias feitas ao TCU, no ano de 2008, reforçam a necessidade do
constante debate sobre a importância da manutenção das raízes históricas do PRONERA que
o fez uma política pública capaz de promover a aproximação entre o Estado e a Sociedade
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Civil Organizada em movimentos sociais pelo recurso da proposição e participação nos
processos de implementação, acompanhamento e avaliação de suas ações. Mas, isso requer
significativo grau de responsabilidade por parte dos movimentos sociais. Posto que, ainda que
sejam movimentos com referências políticas culturais calcadas nos princípios democráticos de
justiça social, são igualmente formados por sujeitos que, mesmo apartados dos direitos
fundamentais de cidadania, guardam traços culturais de uma sociedade que tem sua base
autoritária como princípio educador primordial. Em outros termos, queiramos ou não fomos
“criados” sob a égide de uma cultura em que a pobreza é responsabilidade dos pobres, em que
é natural a violência étnica, de gênero e de classe ao ponto de os próprios grupos sociais
discriminados naturalizarem sua condição desigual, ou como incapacidade; “falta de
determinação interior” ou natureza pura e simples. Tais descaracterizações culturais podem
conduzir os movimentos a possíveis desvios de condutas que os levam a agir da mesma
maneira que os seus opositores; numa típica opção do senso comum pela lógica do opressor.
Para Gramsci [explicita Diniz (1997)] a cultura popular é elaborada por uma espécie
de apropriação diferencial da cultura oficial. Essa apropriação determina o seu
caráter difuso e contraditório, composto por “estratos fossilizados” (onde as
condições de vida passada repõem no presente características conservadoras e
reacionárias da cultura oficial) e por estratos criadores e progressistas (que são as
condições de vida que se desenvolvem em oposição à “moral dos estratos
dirigentes”, num movimento constante oscilando entre traços de conformismo e
resistência (DINIZ, 1997, p.31-32)

A resistência pode se transformar em conformismo se utilizarmos como instrumentos de
luta as “armas” ou ainda, “os métodos” de nossos opositores.
Assim considerando, a conservação das origens democráticas do PRONERA passa pela
necessidade de ampliação dos espaços de participação regulamentada e bem explicitada em
seu Manual de Operações no tocante as atribuições dos parceiros e o alcance real e possível
da participação dos movimentos sociais numa cuidadosa demarcação entre os direitos e os
deveres do papel a ser desempenhado por cada parceiro.
Em julho do ano de 2015 realizei uma visita técnica na Sede do PRONERA, em
Brasília, para uma devolutiva dos resultados da análise dos Manuais de Operações. Na
ocasião, estava em andamento uma reunião de trabalho para iniciar os procedimentos para a
edição de um novo Manual de Operações me sendo concedida a oportunidade de fazer uma
apresentação da pesquisa para o coletivo de gestores de diferentes Superintendências
Regionais envolvidos na reedição do Manual; no intuito de contribuir para elaboração da
reedição do documento. O novo Manual foi publicado no final de fevereiro do ano de 2016 e
não será incluído nos documentos analisados nesta tese.
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4 O PRONERA EM NÚMEROS: BREVE REFLEXÃO SOBRE SEUS
RESULTADOS À LUZ DA II PNERA

Frei Betto, em entrevista concedida à Folha de São Paulo, em 09 de agosto de 2015, fala
de um grande equívoco dos direcionamentos dos governos do Partido dos Trabalhadores (PT),
uma análise que considero ser a nova roupagem da crise de governabilidade presente no
cenário político nacional, intensificada com a reeleição da Presidente Dilma, em 2014. Ele
considera que a grande falha do PT foi o abandono da tarefa de organizar a classe
trabalhadora ou, como apontamos no capítulo anterior, de politizar a sociedade civil na
direção do reconhecimento do potencial contido na participação política organizada em
“movimentos populares” de conduzir, mesmo que parcialmente, as ações e tomadas de
decisão do Estado.
Para Frei Betto:
[...] o governo do PT propiciou, ao conjunto da população brasileira, acesso aos bens
pessoais, quando deveria ter iniciado pelos bens sociais. A metáfora que utilizo é o
barraco da favela. Ali dentro a família tem computador, celular, toda linha branca,
fogão, geladeira, micro-ondas, e no pé do morro, tem o carrinho, devido à facilidade
do crédito. Mas, a família está na favela. Não tem saneamento, não tem moradia, não
tem transporte, não tem saúde, não tem educação, não tem segurança. O resultado:
criou-se uma nação de consumistas, não de cidadãos (BETTO, 2015).

Ou seja, “da porta para dentro”, a pobreza diminuiu (parcialmente); da “porta para
fora”, a desigualdade continua marcando as diferenças sociais.
Frei Betto completa seu raciocínio enfatizando “[...] a falha do governo que tinha a faca
e o queijo na mão para poder realizar aquele projeto original do PT, que é organizar a classe
trabalhadora. Leia-se: dar consistência política a nação brasileira [...]” (BETTO, 2015).
Paludo e Vitória (2014), tratando das contribuições do materialismo histórico-dialético
de Marx à análise das políticas sociais, afirmam que, para compreender as políticas públicas
na atualidade, é preciso o entendimento do novo ciclo de transformação do capital, iniciado
com a crise de 2008, que vem provocando o esvaziamento de conteúdos e valores e o
fortalecimento do setor financeiro, em detrimento do incremento de políticas públicas,
expresso, sobretudo, no aprofundamento das desigualdades sociais e convulsões sociais em
diversos países (PALUDO; VITÓRIA, 2014, p.125).
A opção parece ser a de uma relação intermediária, também denominada de terceira
via ou terceiro setor, além do retorno do populismo, como é o caso brasileiro, das
políticas distributivas de cunho compensatório, que vêm garantindo não só votos
como também governabilidade na continuidade do modo de produção capitalista
com apoio popular – o que também não seria possível sem os meios de
convencimento do aparato da mídia global (PALUDO; VITORIA, 2014, p.125).
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A contradição no projeto inicial da formação do Partido dos Trabalhadores, indicada por
Frei Betto, pode ser identificada em um dos princípios apontados na carta de 1º de maio de
1979, que fundamentaria o partido, qual seja, o compromisso de organizar a classe
trabalhadora para promover sua emancipação e a criação de uma democracia participativa: “O
Partido dos Trabalhadores entende que a emancipação dos trabalhadores é obra dos próprios
trabalhadores, que sabem que a democracia é participação organizada e consciente...” (PT,
1979).
Embalado pelo “canto das sereias”
24

horda

23

do poder governamental, o PT buscou conciliar a

neoliberal com um conjunto de políticas de cunho compensatório, que, se de algum

modo insere os pobres e a pobreza como conflito social na agenda estatal, o faz de forma
verticalizada, sem considerar ou mesmo fortalecer, por meio do diálogo, movimentos sociais
em luta pela criação e ampliação dos direitos sociais de cidadania. Ora, o ideário do novo
capitalismo financeirista não prevê o diálogo político entre o mundo do capital e o mundo do
trabalho.
Para Mancebo (2008), o ideário que o novo capitalismo pretende atingir é uma
reformulação no poder ideológico/cultural na direção de forjar uma nova concepção de
“cidadão”, capaz de internalizar as diferentes facetas das competências necessárias à
manutenção e fortalecimento de uma “sociabilidade produtiva”, focada nos ditames do
mercado. Esses ditames do mercado podem ser traduzidos como a formação de um “ser social
com uma qualidade que conjuga um ser útil, solitário e ´mudo´ politicamente” (MANCEBO,
2009, p.13). É nesse contexto de conflitos e enfrentamentos que o PRONERA, juntamente
com seus parceiros, foi construindo o caminho para a legitimação da educação do campo
como uma proposta diferenciada e contra hegemônica de produção do conhecimento, para a
qual é útil quem é solidário e o diálogo é o expediente para materialização de suas ações. Isso
porque, diante de uma educação hegemonicamente voltada para a mercantilização do saber e
do homem, existe sempre a possibilidade de construção de espaços educativos voltados para a
politização e emancipação do ser social.
O filósofo G. W. F. Hegel (1770-1831) nos ensina que todo conceito, todo movimento
da história humana carrega em si o seu “outro”, a sua contradição. É, pois, pela contradição
que podemos apreender a totalidade desse mundo, a universalidade do movimento vivo da
história.

23
24

Uma alusão metafórica da Odisséia de Homero.
Termo aqui utilizado no sentido de bandos de indisciplinados, quadrilhas, malfazejos, aventureiros e malfeitores.
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A tarefa sobre o qual se aplica o esforço universal possui os dois lados – o lado do Si
(selbstische), em que a tarefa é cumprida por um conjunto de povos efetivos e de
individualidades que se encontram à testa; e o lado universal, com a tarefa de ser
cumprida por suas potências substanciais. Porém, a relação entre os dois lados se
determinou precedentemente assim: é a união sintética do universal e do singular, ou
seja, é o representar. Dessa determinidade depende o juízo [que se faz] deste mundo
(HEGEL, 1993, p.172, grifos no original).

As considerações de Hegel (1993) são relevantes na medida em que nos ensina que a
história, em seu movimento, abriga dois lados, opostos e em conflito. Um movimento em luta
pela união sintética entre o universal e o singular, um movimento dialético que pode conduzir
à transformação.
A proposta contida na educação do campo inscreve-se nessa contradição dialética, na
medida em que traz para o interior de um Estado Democrático de Direito uma política pública
que vem buscando sintetizar a singularidade do Estado de Direito com a universalidade do
Estado Democrático. Nesse sentido, o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária
tem um caráter contra hegemônico e inovador, pela materialização do direito à educação para
os sujeitos do campo por meio da democratização da gestão pública.
Se os nossos juízos sobre o mundo dependem de termos em mente os dois lados da
história, como afirmou o filósofo, é porque cada sistema hegemônico deixa espaços livres nos
quais se pode construir, no interior mesmo das condições históricas objetivas, o seu alter – a
contra hegemonia.
O termo hegemonia vem do grego eghestai, que significa “conduzir”, “ser guia”,
“proceder”, e do qual deriva “estar à frente”, “comandar”. Por hegemonia, os antigos gregos
entendiam como sendo a direção suprema do exército, tratando-se, portanto, de um termo
militar. Hegemônico era o chefe, o guia e também o comandante do exército. Na época da
Guerra do Peloponeso, falava-se em cidade hegemônica para indicar a cidade que dirigia a
aliança das cidades-estado em luta.
A hegemonia não implica apenas uma dominação estrita do mando/obediência, ao
contrário, ela se relaciona também à aceitação oriunda de um consenso direcionado para um
objetivo comum. Gramsci (2012) considera a hegemonia tanto no sentido de direção, quanto
no sentido de dominação/coerção, na medida em que entende o Estado como uma relação de
força em que convivem a sociedade política (o Estado investido do legítimo poder da coerção)
e a sociedade civil (responsável pela construção do consenso) (GRUPPI, 1978). Influenciado
pela concepção hegeliana do Estado como eticidade, ou seja, um Estado produtor de um
consenso organizado, Gramsci (2012) considera a hegemonia como uma estratégia de luta
política das classes subordinadas a partir de sua capacidade de elaborar uma direção
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intelectual e moral que a tornará dirigente de um novo projeto político de sociedade, capaz de
dar a direção para as ações do Estado. (DINIZ, 2013, p.7).
Essa é uma das muitas leituras possíveis para o movimento da educação do campo, um
projeto inovador com potencialidade de contribuir para a construção de novas relações
sociais.
Mesmo mergulhado num manancial de contradições dialeticamente constituídas pelas
transformações históricas, o PRONERA continua sendo sinônimo da materialização da
educação do campo e da tentativa de criar possibilidades para o exercício efetivo dos direitos
políticos de cidadania pela via da gestão democrática, que tem na participação seu modus
operandi como mecanismo para direcionar, avaliar e ampliar suas ações. Sua trajetória tem
um significado contra hegemônico, uma vez que representa um enfretamento político ao
ideário do novo capitalismo.
O presente capítulo pretende demonstrar a abrangência das atuações do PRONERA e
alguns dos seus resultados por meio de uma exposição comentada de três variáveis presentes
na II Pesquisa Nacional de Educação na Reforma Agrária (II PNERA): a caracterização dos
cursos do PRONERA, a caracterização dos estudantes ingressantes nesses cursos e as
organizações sociais demandantes. Está subdividido em quatro partes, respectivamente
intituladas: 1- Considerações preliminares sobre a II PNERA; 2- Caracterização dos cursos
do PRONERA; 3- Caracterização dos educandos(as) por territórios de origem; 4- A
abrangência do PRONERA vista a partir das organizações sociais demandantes.

4.1 Considerações preliminares sobre a II PNERA
Em 16 de junho de 2015, o INCRA, em parceria com o Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (IPEA), publica o relatório da II Pesquisa Nacional sobre Educação na Reforma
Agrária (II PNERA). A pesquisa abrange o período de 14 (quatorze) anos de atuação do
PRONERA, 1998-2011. O documento consiste numa pesquisa quantitativa com objetivo de
criar um banco de dados das ações do Programa a ser atualizado periodicamente pelas
superintendências regionais (SRs) do INCRA - DATAPRONERA; justificando-se pela
dispersão das informações nas SRs do INCRA, bem como nas instituições de ensino e nas
organizações demandantes. O DATAPRONERA seria constantemente abastecido pelas SRs
com informações dos cursos concluídos até a data de alcance da II PNERA, 31 de novembro
de 2011. Teria a função de gerenciar o Programa, como também de constituir uma ferramenta
de pesquisa e gestão. (BRASIL; IPEA, 2015).
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A II PNERA foi estruturada a partir de nove formulários informativos das seguintes
variáveis: 1- Responsáveis pela pesquisa; 2- Caracterização do Curso; 3- Caracterização do
(a) Professor (a)/Educador (a); 4- Caracterização do(a) educando(a); 5- Caracterização da
instituição de ensino; 6- Caracterização das organizações demandantes; 7- Caracterização do
parceiro; 8- Caracterização da produção bibliográfica/artística/tecnológica do PRONERA; 9Caracterização da produção bibliográfica/artística/tecnológica sobre o PRONERA.
Para fins desta pesquisa, interessam-me os dados macros da atuação do PRONERA no
sentido de apreender a evolução dos resultados do Programa, observando especificamente os
períodos que precederam às determinações do Acórdão 2653/2008 no que se refere às
restrições à participação dos movimentos sociais e sindicais no planejamento e
acompanhamento dos projetos executados pelo Programa. Nesse sentido, cumpre-se analisar
os itens 2, 5 e 7: Caracterização do curso;Caracterização do(a) educando(a) e seus
territórios originários e Os parceiros demandantes de cursos do PRONERA, respectivamente.
Ademais, temos de considerar o caráter exclusivamente quantitativo da pesquisa, cuja
sistematização dos dados auferidos não contém elementos qualitativos capazes de garantir um
amplo entendimento de possíveis causas e efeitos das mudanças ocorridas no Programa no
período pesquisado.
Atesta-se, no próprio relatório, um caráter meramente informativo, sem cruzamento de
dados do INCRA com os dados do PRONERA, no sentido de indicar os desafios futuros do
Programa, possibilitando, ao mesmo tempo, traçar metas mais concretas para incremento de
suas ações. A título de exemplo, um dado, também quantitativo, que não aparece no relatório
é o total de famílias inscritas no Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA) e/ou no
Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF), principais públicos atendidos pelo
PRONERA como prescrito no Art. 13 do Decreto 7.352/10, que institui o Programa como
uma das políticas públicas da educação do campo.
Quando o relatório trata da natureza da pesquisa e dos dados apresentados, o faz
alertando sobre as limitações causadas principalmente pela
:
[...] dispersão das informações sobre os cursos do PRONERA entre as instituições e
as organizações participantes, e dado o fato de que alguns desses cursos já haviam
sido concluídos há mais de dez anos, é possível que nem todos os cursos
promovidos pelo Programa tenham sido resgatados na pesquisa. Além disso, para
quase todos os cursos, houve ausência de alguma informação. Isso quer dizer que a
dimensão (número de cursos, números de educandos etc.) dos cursos realizados pelo
PRONERA entre 1998 e 2011 é no mínimo, a apresentada nesta publicação. Fato é
que a pesquisa conseguiu reunir a maior parte das informações sobre a maioria dos
cursos realizados pelo PRONERA (BRASIL; IPEA, 2015, p.18).
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De qualquer modo, serão estes os dados oficiais e mais recentes a partir dos quais poderão
ser pautadas as ações do PRONERA e a construção do histórico de seus resultados, além de
compor as primeiras informações de seu banco de dados, o DATAPRONERA. Ademais, junto a
essa pesquisa de caráter quantitativo, está prevista a apresentação de outro relatório, no qual se
reuniriam dados de cunho qualitativos que deverão contribuir para um entendimento mais
aprofundado, apontando inclusive as dificuldades internas e as potencialidades do Programa
Nacional de Educação na Reforma Agrária. Essa pesquisa qualitativa está ainda em fase de
publicação, fato pelo qual não fará parte desta análise.

4.2 Caracterização dos cursos do PRONERA

Segundo os dados levantados no relatório da II PNERA, o PRONERA realizou, no
período de 1998 a 2011, um total de 320 cursos, que contaram com 82 instituições em todo o
país. Esses 320 cursos estão distribuídos em: 167 de Educação de Jovens e Adultos (EJA) na
modalidade fundamental; 99 cursos de nível médio e 54 de nível superior. (BRASIL; IPEA,
2015).
Para ilustrar a espacialidade da abrangência do PRONERA, consta no relatório a
distribuição dos cursos por municípios, reproduzida abaixo:
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Mapa 1: Municípios de realização dos cursos do PRONERA por nível (1998-2011)

Fonte: IIPNERA
O relatório destacou as superintendências do Pará, que realizaram 33 cursos, do Rio
Grande Sul, com 27 cursos, a do Estado da Bahia, que contou com um total de 23 cursos, a
Paraíba, com 21 cursos, e o Maranhão, com 20 cursos.
O relatório da II PNERA mapeou a atuação do PRONERA nas diferentes modalidades
do ensino, demonstrando o grande número de sujeitos das áreas de Reforma Agrária atendidos
na modalidade alfabetização e escolarização dos anos iniciais do ensino fundamental. O
quarto Manual de Operações delineia a estrutura organizacional dos cursos dos anos iniciais
do PRONERA.
Os cursos da EJA alfabetização serão ofertados aos maiores de 15 anos. As turmas
deverão conter uma média de 20 educandos, podendo funcionar nos acampamentos ou
assentamentos, como também em centros de formação e escolas das redes estaduais e
municipais. Também permite-se a execução dos cursos em sedes de institutos, fundações ou
organizações sociais.
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A alfabetização teria uma carga horária de 400 horas presenciais num período de 12
meses. Prevê também a presença, no projeto pedagógico, da concomitância entre a
alfabetização dos educandos e a escolarização dos educadores.
Já os cursos de escolarização dos anos iniciais e finais do ensino fundamental também
prevêem a média de 20 alunos por sala de aula, mas com maior carga horária, um total de
1.600 horas em 24 meses, operacionalizadas pelo regime de alternância, que divide os cursos
em tempo escola e tempo comunidade. (BRASIL, 2011).
A população do campo foi sempre negligenciada em seu direito à educação. Quando
chegava a essas localidades, a educação se preocupava apenas em ensinar bons modos e
algumas práticas cotidianas da vida urbana. Ou, como explicitou Leite (2002):
A educação rural no Brasil, por motivos socioculturais, sempre foi relegada a planos
inferiores, e teve por retaguarda ideológica o elitismo acentuado do processo
educacional aqui instalado pelos jesuítas e a interpretação político ideológica da
oligarquia agrária, conhecida popularmente na expressão: “gente da roça não carece
de estudos. Isso é coisa de gente da cidade” (anônimo) (LEITE, 2002, p.14).

Essa concepção da educação como desnecessária para as áreas campesinas explica a
ausência de políticas para a educação e o significativo número de analfabetos vivendo no
campo. O PRONERA vem cumprindo sua primeira grande meta: diminuir o analfabetismo no
campo, abrindo a possibilidade para que esses sujeitos tenham acesso a outros níveis de
educação. É a partir dessa primeira ação que o Programa vem ampliando as modalidades de
ensino, chegando atualmente a se cogitar a implementação de demandas de pós-graduação no
nível de mestrados acadêmicos e profissionais, com o objetivo de proporcionar o
aperfeiçoamento de áreas específicas para o desenvolvimento dos territórios do campo.
Se considerarmos os cursos a partir de suas modalidades, veremos uma ampliação
progressiva no atendimento a outras modalidades educacionais.
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Gráfico 1: Cursos do PRONERA por modalidade (1998-2011)

Fonte: II PNERA

O caráter progressivo da evolução dos resultados do PRONERA fica ainda mais visível
se observarmos a divisão dos cursos oferecidos por nível.

Grafico 2: Cursos do PRONERA por nível (1998-2011)

Fonte: II PNERA

Podemos observar, pelos dados do gráfico 2, a contínua expansão das modalidades de
educação oferecidas pelo PRONERA. A modalidade de ensino EJA fundamental representou
52,2% dos cursos oferecidos. Já o ensino médio correspondeu a 30,9%. Os 16,9% restantes
foram destinados para a modalidade de ensino superior e pós-graduação25.
Esse processo não ocorreu sem enfrentamentos, mas se constituiu a partir da
participação dos movimentos sociais e sindicais do campo, dentre os quais se destacou o
MST, com suas experiências não formais de educação e seu coletivo nacional de educação,
conforme referimos no segundo capítulo desta pesquisa.

25

Na construção da estrutura metodológica da pesquisa, foi informada no relatório a junção dos dados das modalidades de
ensino superior e pós-graduação para computar os cursos oferecidos pelo PRONERA.
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Vale lembrar que o direito social à educação não se universalizou nas áreas rurais do
país por conveniência de um Estado de base oligárquica que sempre se valeu da pobreza e da
ausência de informação e conhecimento para manter a concentração de poder como
mando/obediência,seja pela subordinação, seja pela coerção pura e simples. O PRONERA,
enquanto uma política pública que se constituiu pela luta social e protagonismo dos
movimentos sociais, vem contribuindo para o fortalecimento da responsabilidade de um
Estado Democrático e de Direito em distribuir recursos e poder social, ao garantir aos povos
do campo a possibilidade do exercício de seu direito social à educação. Nesse sentido,
alfabetizar e completar os primeiros anos de formação foi a primeira grande meta do
PRONERA, sem a qual o alcance aos níveis médio, superior e de pós-graduação pereceria nos
porões da inviabilidade. Ou, como explicitou Antunes-Rocha (2011):
Quando da implantação a ênfase inicial era na formação de monitores para atuação
nos cursos de Alfabetização de Jovens e Adultos. Ao longo da caminhada, outras
necessidades fizeram-se presentes: projetos para a escolarização em nível
fundamental, exigindo formação em ensino médio com qualificação para o
Magistério e Pedagogia; as demandas pelos anos finais do ensino fundamental e
ensino médio exigindo a Licenciatura em diferentes áreas do conhecimento; a
necessidade de formação continuada, de produção de material didático, de realização
e socialização de pesquisas para atender aos desafios que emergiam da prática
(ANTUNES-ROCHA, 2011, p.123).

A educação do campo e o PRONERA, como a sua primeira materialização no âmbito
das instituições do Estado, representam a fundação de uma contra hegemonia que vem
colocando os pilares de novos paradigmas e uma nova ordem discursiva para a questão
educacional no país pela aproximação entre a sociedade política e a sociedade civil. Uma
aproximação que se fez pela emergência da explicitação dos conflitos sociais e pela via da
participação política e democrática.
A participação é, pois, aquela ação social que coloca em evidência a necessidade de
uma mudança, de uma maneira nova de atuar no cenário social e político. A participação
também pode ser compreendida como a vida da ação política, quando a negociação e a
reflexão dos rumos de um determinado universo humano são postas em debate, numa palavra,
quando a hegemonia vigente não responde adequadamente aos desafios históricos dos
conflitos sociais. A participação surge como uma possibilidade política de construção de uma
contra hegemonia capaz de dar novos direcionamentos para as relações sociais conflituosas.
Assim considerando, admite-se que os resultados auferidos pelo PRONERA não se
alçariam à materialidade sem o recurso a uma gestão democrática e participativa.
Na história das lutas populares pelos seus direitos é possível observar que, depois
que as reivindicações são atendidas, temos um histórico de arrefecimento da
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mobilização. Não foi isso que aconteceu com o PRONERA que, em sua construção,
foi se afirmando como espaço permanente de luta e de proposição. Nesse sentido, se
constitui como espaço e lugar da experimentação, da produção de conhecimento, da
práxis, de prática coletiva, construção de parcerias e diálogo de saberes
(ANTUNES-ROCHA, 2011, p.122).

Foi nos espaços de conflitos e contradições dialéticas que o PRONERA foi construindo
suas ações e executando seus projetos. O relatório da II PNERA destaca um dos períodos em
que o PRONERA foi impelido a diminuir seus projetos em função das determinações ao
INCRA do TCU, como foi referido no capítulo terceiro deste trabalho.
No gráfico 3 a seguir, estão discriminados os números de cursos iniciados pelo
PRONERA entre os anos de 1998 a 2009.

Gráfico 3: Número de cursos por ano de início (1998-2009)

Fonte: II PNERA

A média entre os anos de 1999 a 2007 foi de 30 cursos por ano, dos quais eram
iniciados aproximadamente mais de dois cursos por mês (BRASIL; IPEA, 2015). Observa-se
que, no ano posterior às determinações do Acórdão de 2653/2008 do TCU, ano de 2009, o
número de cursos iniciados cai para quase 50% em relação ao ano anterior.
No gráfico 4, temos o total dos matriculados por modalidade educacional em
14(catorze) anos de atuação do PRONERA.
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Gráfico 4: Educandos ingressantes/matrículas em cursos do PRONERA por modalidade
(1998-2011)

Fonte: II PNERA

Observamos que, no ensino superior, o Programa teve número expressivo de matrículas
(2.635), considerando o alto índice de analfabetismo ainda persistente nos territórios do
campo.
De acordo com os dados do IBGE, a taxa de analfabetismo continua maior na zona
rural do que nas cidades. Considerando todos os maiores de 10 anos, o percentual de
analfabetos nas cidades passou de 9,6% em 2000 para 6,8% em 2010. No campo,
nesses 11 anos, o índice caiu de 27,7% para 21,2%. No mesmo período, entre as
pessoas de 10 a 14 anos, a redução do analfabetismo no campo ocorreu de forma
mais acentuada. Passou de 16,6% para 8,4% – queda de 49,39%. Nas cidades, dentro
da faixa etária no período, o percentual de analfabetos caiu de 4,6% para 2,9% –
redução de 36,95% (SINDUTE-MG, 2011).

Os cursos superiores e de especialização fomentados pelo PRONERA têm por objetivo
a formação profissional, disponibilizando às áreas de Reforma Agrária pessoal qualificado,
que contribua para o desenvolvimento sustentável e socialmente justo. Os projetos dos cursos
superiores e de especialização devem ser elaborados de forma a não ultrapassar o número de
60 (sessenta) educandos por turma e ter o número máximo de 03 (três) turmas por projeto.
“Os cursos devem contemplar as situações da realidade das [áreas da Reforma Agrária] a fim
de que os educandos encontrem soluções para os problemas e, simultaneamente, capacitemse” (BRASIL, 2011, p.47).
É nessa perspectiva que o PRONERA figura no cenário da expansão da educação
superior no Brasil. Essa inserção, contra hegemônica e diferenciada, coincidiu com um
conjunto de ações judiciais contra essa política educacional. E isso não se fez ao acaso, se
considerarmos as condições de caráter mercantil em que a expansão da educação superior
ganhou acento no rol das políticas de governo no Brasil.
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Foi o caso dos acórdãos e de ações civis públicas contra a execução de cursos superiores
específicos, a exemplo do Curso de Direito da Universidade Federal de Goiás (UFG). Sem
alongar muito, cumpre-se destacar que a referida Ação Civil Pública contra a UFG do
Ministério Público Federal (MPF), na data de 20 de junho de 2008, embasava-se em
“suposta” desautorização do MEC a processos seletivos restritos, alegando ainda a
impropriedade de aplicação dos recursos públicos a grupos (os assentados da Reforma
Agrária) específicos em detrimento de inúmeros potenciais candidatos dotados de “superiores
condições culturais- cognitivas”.
O que se vem trazer à apreciação do Poder Judiciário nesta demanda é a análise de
adequação de emprego de recursos públicos para custeio do referido curso de
graduação, bem como do discrímen eleito para emprestar tratamento diferenciado a
determinado grupamento social, in casu, os assentados beneficiários da Reforma
Agrária e seus filhos, em detrimento de indeterminável grupamento de potenciais
candidatos ao curso de Direito, em superiores condições culturais-cognitivas
(BRASIL, 2007, p.3).

Sem nos atermos à negação do princípio democrático da equidade, que a citação
supramencionada suscita, vale lembrar que as instituições de ensino privadas, que também
utilizam recursos públicos por meio de políticas focais de financiamento do acesso a
estudantes de baixa renda (PROUNI e FIES), possuem variadas modalidades de seleção,
inclusive o vestibular agendado de acordo com a “necessidade” do cliente/candidato. O
capítulo IV da LDB, que trata da educação superior, confere autonomia para IEs privadas
determinarem as modalidades de processos seletivos para o acesso ao ensino superior.
A presença majoritária da iniciativa privada no Brasil sinaliza que a expansão da
educação superior vem ocorrendo pela mercantilização do ensino em detrimento de uma real
democratização, ou seja, na participação mais equitativa das IEs públicas no oferecimento de
vagas, principalmente para a população marcada por situações de desigualdade.
Se considerarmos que democratizar consiste na universalização de direitos pela
expansão do princípio da igualdade, altos níveis de desigualdade social não são compatíveis
com processos mais amplos de democratização, por configurar violação de direitos
fundamentais da pessoa humana.
Para Michelotto (2006), há que se questionar o caráter democrático da expansão da
educação superior no Brasil, por se tratar de um projeto caracterizado por exigências de
organismos internacionais aos países em desenvolvimento, especialmente o Banco Mundial e
a UNESCO.
Dos documentos que o Brasil tem recebido nas duas últimas décadas como diretrizes
para a reforma universitária que, desencadeada no governo Fernando Henrique
Cardoso, está sendo ultimada no atual, focalizar-se-á, principalmente, o documento:
Higher education in developing countries: Peril and promisses (La Educación
Superior em los Países em Desarollo: peligros y promesas), que veio a público no
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início do ano de 2000 e foi traduzido para a língua espanhola no final do mesmo ano
(MICHELOTTO, 2006, p.180).

Segundo a autora, o documento defende a melhoria e a ampliação da demanda da educação
superior como condição para os países em desenvolvimento participarem da economia
mundial.
Sobre la base de investigaciones y intensos debates que se llevaron a cabo durante dos años, el
Grupo ha llegado a la conclusión de que si no se imparte más educación superior y cada vez de
mejor calidad, a los países em desarrollo, les será cada vez más y más difícil beneficiarse de la
economía mundial basada em el conocimiento (GRUPO ESPECIAL..., 2000, p. 11, apud
MICHELOTTO, 2006, p.186).

A educação superior é, assim, tratada como mais uma ferramenta a serviço do mercado
em detrimento de determinações constitucionais que a coloca no patamar dos direitos
fundamentais de cidadania, como é caso da CF-88. Isso fica visível no gráfico 5, da evolução
de matrículas na graduação por categoria administrativa entre os anos de 1991 a 2011.

Gráfico 5: Evolução das matrículas na graduação por categoria administrativa (1991-2011)

Fonte: MEC/INEP

O gráfico 5 mostra o nível de desigualdade numérica nas matrículas das IEs privadas
e das IEs públicas. A evolução das matrículas entre 1991 e 2011 contabilizaram um aumento
de 418% nas IEs privadas e 193% nas IEs públicas, perfazendo uma diferença de menos da
metade do total de matrículas em vinte anos (RISTOFF, 2013).
Para Sobrinho (2010), a educação mercantilizada é incompatível com a
democratização da educação por negar sua condição de bem público, direito social e dever do
Estado.
Uma educação mercadoria não poderia ser democrática, pois só seria acessível
àqueles que a podem comprar. Num país cuja maioria da população é pobre, como o
Brasil, a população de baixa renda poderia pagar, na melhor das hipóteses, por uma
educação-mercadoria de baixo custo e precária qualidade. A educação-mercadoria
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tem compromisso com o lucro do empresário que a vende. A educação-bem público
tem compromisso com a sociedade e a nação (SOBRINHO, 2010, p.1.224)

É nessa perspectiva que Sguissardi (2014) considera que:
A primeira observação a fazer, quando se examina o acesso da população em geral e
especialmente da metade mais excluída à ES, é que – embora se verifique uma
razoável evolução das taxas de acesso, taxas líquidas e brutas de matrícula nesse
nível de educação, nos últimos anos – esse direito fundamental jamais tem sido uma
prioridade do Estado e das classes dominantes no seu âmbito ao longo da história do
Brasil (SGUISSARDI, 2014, p.74).

O descompromisso do Estado em priorizar a educação superior como um bem público
e um direito fundamental de cidadania advém da sua redefinição “em termos classistas, com
redução de suas funções de cunho social universalista, e da ampliação do espaço e do poder
dos interesses privados” (MANCEBO, 2008, p.58).
Na contramão desse processo, o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária
vem se distinguindo pelo seu caráter contra hegemônico ao incluir em suas ações a educação
superior pela via da democratização das demais modalidades de ensino e ter como foco o
reconhecimento das necessidades reais e concretas dos povos do campo.
Os primeiros cursos superiores vinculados ao PRONERA eram voltados à formação de
professores, isso porque o que estava se formando nos assentamentos era uma sociabilidade,
um espaço de vida e trabalho de famílias com crianças em idade escolar. A escola é, para os
assentados da Reforma Agrária, um requisito fundamental, como em toda sociedade, um
direito fundamental. Porém, essa escola precisaria de profissionais qualificados e também
inteirados dos elementos culturais próprios do campo. Nesse contexto, o campo é entendido
também como uma comunidade, onde se comunga valores e saberes construídos no processo
mesmo do cotidiano vivido. Para Antunes-Rocha (2011), o PRONERA consiste numa
dissonância em relação às políticas públicas para as áreas de Reforma Agrária:
Até a década de 1980, foram implantadas inúmeras experiências de formação inicial
e continuada (Rocha, 2004). As tentativas cessaram quando se instaurou o discurso
do fim do rural, portanto, do fim da escola rural e, consequentemente, fim das
preocupações com a formação e situação dos docentes que trabalhavam nesse
espaço. O PRONERA instala-se no discurso contra hegemônico, em um
tempo/espaço de negação das possibilidades de trabalhar e viver no campo, em outra
matriz que não fosse a do latifúndio e a do agronegócio. (ANTUNES-ROCHA,
2011, p.122).

Convém lembrar que o latifúndio e o agronegócio são as facetas mercantilistas do
campo que vêm disseminando a visão segundo a qual o ambiente rural perdeu sua função
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social, transformando-se em espaço agrário comercial. E que a última e única saída possível
para as “populações rurais” seria adequar-se à possibilidade de se tornar mão de obra para
servir a essa grande indústria agrícola. O PRONERA vem trazendo uma perspectiva toda
nova, no sentido de constituir uma resposta a uma antiga demanda dos movimentos sociais do
campo, ou seja, o direito a uma educação capaz de compreender as áreas de Reforma Agrária
como sociabilidade viva e em expansão, e o fez pelo princípio da participação.
A educação superior ganha espaço no interior do PRONERA a partir dos resultados de
suas próprias ações, ou seja, da elevação dos sujeitos sociais das áreas de Reforma Agrária à
condição de alfabetizados (as) e com acesso ao ensino médio.
O PRONERA é um marco de uma nova concepção de educação frente ao caráter
reducionista da educação rural, que se fez a partir da concepção da existência de uma
superioridade do meio urbano como um espaço humano do progresso e do desenvolvimento.
A educação do campo se apresentou como um marco que inaugura novas direções e
paradigmas para uma nova ordem discursiva no interior da educação nacional.
A mudança da ordem discursiva posta pelo PRONERA pela materialização da educação
do campo inscreve-se no seu caráter de uma política de Estado gestada pela demanda dos
coletivos sociais em luta pelo direito fundamental à educação e perpassada por um complexo
estrutural de desigualdade, o que faz do Programa uma política educacional que insere no
âmbito de suas ações o trinômio educação-sociedade-desigualdade. Seu papel fundamental foi
o de promover a escolarização para os sujeitos das áreas de Reforma Agrária, reconhecendo
sua diversidade, sua condição humana, seu contexto sociocultural e, neste aspecto, muito mais
que simplesmente escolarizar as ações do PRONERA,vem caminhando a partir da proposta de
uma educação com um propósito contra hegemônico. A educação superior faz parte de um
processo de acesso dos sujeitos das áreas de Reforma Agrária à educação formal (ou
escolarização), conferindo ao PRONERA significativa expressividade, sobretudo a partir do
ano de 2004.
Um dado que não faz parte da pesquisa contida no relatório da II PNERA, mas pode
constituir como indicativo da expressividade que o PRONERA ganhou na agenda política
estatal, é a dotação orçamentária destinada à execução dos projetos do Programa.
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Tabela 4 PRONERA – orçamento previsto e orçamento executado (2003-2013)26
ANO

BRASIL
APROVADO

EXECUTADO

2003

13.500.000,00

10.900.891,00

2004

30.500.000,00

22.118.907,00

2005

14.564.954,00

14.546.888,00

2006

24.946.000,00

24.946.000,00

2007

47.150.287,00

38.490.000,00

2008

54.540.001,00

21.533.000,00

2009

69.962.000,00

26.709.580,00

2010

70.800.000,00

16.434.945,00

2011

30.700.000,00

21.360.309,00

2012

26.000.000,00

23.645.934,00

2013

30.000.000,00

27.000.000,00

2014

32.776.000,00

31.008.000,00

29.200.000,00

0,00

412.643.242,00

247.686.454,00

2015
(Proposta PLOA)
TOTAL
Fonte: INCRA/PRONERA

A tabela 4 mostra a evolução orçamentária do PRONERA. Entre os anos de 2006 e
2007, o orçamento aprovado para o Programa teve um aumento na ordem de quase 95%. Se
considerarmos que, no ano de 2005, o PRONERA teve o maior índice de iniciação de cursos,
conforme dados da II PNERA, o significativo aumento orçamentário atesta o alto crescimento
das ações do Programa, com expectativa de continuidade nos anos subsequentes, se
comparamos a permanência do aumento orçamentário aprovado entre os anos de 2008 e 2010.
Em contrapartida, os orçamentos aprovados passaram a sofrer contingenciamentos de até
76%, como foi o caso do ano de 2010, possivelmente em função das suspensões de novos
convênios ocorridas pelas determinações do TCU.

26

Abstive-me de registrar as informações referentes aos anos de 1998 a 2002, por se tratar de uma época em que os recursos
destinados ao Programa correspondiam à dotação orçamentária do MEC, vinculados ao Programa Brasil Alfabetizado, de
acordo com informações do PRONERA/Sede Brasília, na data de 16 de janeiro de 2015.
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Gráfico 6: Cursos do PRONERA por ano de conclusão (1998-2011)

Fonte: II PNERA

Percebe-se pelo gráfico 6 que, nos anos de 2007 e 2008,ocorreram os maiores índices
de cursos concluídos.Porém, considerando os dados do gráfico 5, os menores índices de
cursos iniciados do período pesquisado ocorrem, justamente, nos anos em que os novos
convênios do Programa estavam em suspensão.

4.3 Caracterização dos educandos (as) por territórios de origem

Os dados da participação relativa e absoluta dos educandos por território de origem
sinalizam uma ampla participação de diferentes caracterizações territoriais.

Gráfico 7: Território de origem dos educandos do PRONERA (1998-2011)

Fonte: II PNERA

Dos territórios originários dos educandos, vistos espacialmente, observa-se que os
assentamentos constituem o mais expressivo território de origem dos matriculados, estando
presentes em todas as unidades federativas nacionais.
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Mapa 2 Educandos/matriculados em cursos do PRONERA provenientes de
assentamentos rurais (1998-2011)

Fonte: II PNERA

Os territórios27 que tiveram menor número de matrículas foram os Quilombolas, as
Reais e as RDS.
27

As RESEX “são utilizadas por populações extrativistas tradicionais, cuja subsistência baseia-se no extrativismo e,
complementarmente, na agricultura de subsistência e na criação de animais de pequeno porte, e tem como objetivos básicos
proteger os meios de vida e a cultura dessas populações e assegurar o uso sustentável [...]”
Disponível:www.mma.gov.br/consulta-resex; acesso em 19 de agosto 2015.
As Florestas Nacionais – FLONAS, de acordo com a legislação que regulamenta as unidades de conservação brasileiras,
são “áreas com cobertura florestal de espécies predominantemente nativas, tendo como objetivo básico o uso múltiplo
sustentável dos recursos florestais”. Disponível: www.ufsj.edu.br/lema/flona.php; acesso em 19 de agosto 2015
A Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) “é uma área natural que abriga populações tradicionais, cuja existência
baseia-se em sistemas sustentáveis de exploração dos recursos naturais, desenvolvidos ao longo de gerações e adaptados às
condições ecológicas locais e que desempenham um papel fundamental na proteção da natureza e na manutenção da
diversidade biológica. A RDS tem como objetivo básico preservar a natureza e, ao mesmo tempo, assegurar as condições e os
meios necessários para a reprodução e a melhoria dos modos e da qualidade de vida e exploração dos recursos naturais das
populações tradicionais, bem como valorizar, conservar e aperfeiçoar o conhecimento e as técnicas de manejo do ambiente,
desenvolvido por estas populações. É de domínio público, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites devem
ser, quando necessário, desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei [ ...]” Disponível:www.mma.gov.br/consultards;acesso em 19 de agosto 2015
As comunidades quilombolas “são grupos étnicos – predominantemente constituídos pela população negra rural ou urbana
–, que se autodefinem a partir das relações com a terra, o parentesco, o território, a ancestralidade, as tradições e práticas
culturais próprias. Estima-se que em todo o país existam mais de três mil comunidades quilombolas”. Disponível:
http://www.INCRA.gov.br/estrutura-fundiaria/quilombolas;acesso em 19 de agosto 2015.
Assentamento rural basicamente é um conjunto de unidades agrícolas independentes entre si, instaladas pelo INCRA
onde originalmente existia um imóvel rural que pertencia a um único proprietário. Cada uma dessas unidades, chamadas de
parcelas, lotes ou glebas é entregue pelo INCRA a uma família sem condições econômicas para adquirir e manter um imóvel
rural por outras vias. A quantidade de glebas num assentamento depende da capacidade da terra de comportar e sustentar as
famílias assentadas. O tamanho e a localização de cada lote são determinados pela geografia do terreno e pelas condições
produtivas que o local oferece. Os trabalhadores rurais que recebem o lote comprometem-se a morar na parcela e a explorá-
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Mapa 3: Educandos/matriculados em cursos do PRONERA por território de origem
(1998-2011)

Fonte: II PNERA

Na visão espacial das matrículas por território, observa-se a diversidade dos territórios
rurais atendidos pelo PRONERA, bem como a significativa abrangência territorial do
Programa.
Para Vendramini (2007), o sentido da educação do campo é a sua articulação com a
possibilidade de criação e manutenção das condições materiais para a vida no campo, como
elemento coadjuvante na luta dos trabalhadores e trabalhadoras para seguir com a produção de
seus meios de vida no espaço rural. (VENDRAMINI, 2007, p.129).
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Uma das freqüentes disputas de entendimento da proposta da educação do campo frente
às concepções hegemônicas do agronegócio que vê os territórios do campo em sua
funcionalidade de geração de divisas econômicas pela via da retomada histórica da produção
para a exportação a partir dos ditames do mercado mundial.
As lutas pela terra e pela Reforma Agrária se concretizam na conquista de uma
fração do território: o assentamento. Foi a criação desse espaço em todo o país que
gerou as condições para a formação de uma rede que reuniu movimentos,
universidades e diversas outras instituições de ensino. A rede se organizou porque,
de um lado, os cursos do PRONERA intensificaram as relações entre os movimentos
e as instituições de ensino e, de outro lado, os movimentos ampliaram suas ações
junto às instituições de ensino, que por sua vez apresentaram maior número de
propostas de cursos ao PRONERA. Este processo ocorreu pela estreita relação entre
a reivindicação e a proposição das instituições envolvidas, mas, claro, não sem
diversos tipos de disputas (BRASIL; IPEA, 2015, p.46).

E completa:
As realidades de vida da população produtora de alimentos exigem pedagogias de
alternância – tempos escola (ou universidade) e tempos comunidades – porque a
educação do campo não separa a terra do território, o saber da realidade, a vida do
cotidiano.
Essas características da educação do campo desafiam parte das instituições de ensino
que contribuíram e resistiram na criação de um novo jeito de ensinar e de aprender,
como tem sido cantado em escolas dos assentamentos. O novo jeito é a associação
da educação do campo ao desenvolvimento territorial, sendo esta uma das mais
importantes características do PRONERA. A ideia de desenvolvimento territorial
tem como ponto de partida a autonomia camponesa na luta permanente contra o
agronegócio como modelo hegemônico capitalista. Este princípio de classe gerou
conflitos com algumas instituições de ensino, que, em uma posição demarcada a
favor do agronegócio, dificultaram ou impediram a criação de cursos. Em defesa do
paradigma do capitalismo agrário, muitas instituições de ensino realizam cursos para
atender aos interesses das grandes corporações e são contrárias à criação de cursos
para atender aos interesses do campesinato (BRASIL; IPEA, 2015, p.46).
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Mapa 4: Pessoas assentadas e matriculadas em cursos do PRONERA por região

Fonte: II PNERA

Como uma prática contra hegemônica, a educação do campo é reveladora de diferentes
espaços sociais em disputa pelo território imaterial do conhecimento por meio da práxis
cotidiana educativa e mobilizadora, ou, como explicitou Dias (2015):
A educação do campo, portanto, passa a revelar espaços estruturais da prática social
os “outros sujeitos”, que segundo Arroyo (2012) são os imigrantes, os sem-terra, os
sem-teto, sem-lugar, os indígenas, os negros, os mestiços, os trabalhadores dos
campos, das florestas e das cidades. Todos são definidos pela sua ação coletiva e seu
movimento, deste modo passam a ocupar os espaços de conhecimento, articulando a
suas lutas aos acessos e à permanência nas instituições do conhecimento e cultura.
Assim, entendemos que os sujeitos do campo são aqueles que devem protagonizar
uma disputa territorial pelo direito à educação (DIAS, 2015, p.3).

Essa é uma das contradições enfrentadas na execução das práticas contra hegemônicas
contidas na proposta da educação do campo.
Mas são os seus parceiros os responsáveis diretos por manter viva a proposta da
educação do campo, ou seja, as instituições de ensino. Elas necessitam compreender e
executar os princípios fundamentais da educação do campo, que se apresentam em oposição
ao caráter reprodutivista da concepção hegemônica de educação. Isso não é tarefa fácil, por
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implicar uma mudança cultural que não se faz apenas por meio das análises teóricas, mas pelo
envolvimento com a totalidade em que está imersa a questão agrária no Brasil e a estrutura
social oligárquica e excludente na qual se formou o país desde os primórdios de sua
colonização. Ou seja, um país que se forma na esteira da consolidação do capitalismo
mercantilista a partir de um complexo de negação de direitos de todas as ordens, expresso na
escravidão e na concentração de propriedades e riqueza, que vem se materializando hoje no
latifúndio improdutivo, no agronegócio expropriador, nas discriminações de classe, etnia, cor,
gênero e culturas por meio de uma naturalização da desigualdade social, da violência e da
institucionalização da discriminação.
4.4 A abrangência do PRONERA a partir das organizações sociais demandantes

O relatório da II PNERA informa que 38 (trinta e oito) organizações demandaram
cursos para o PRONERA, contabilizando um total de 525 demandas de atuações individuais.
No que concerne à participação conjunta de organizações demandantes, 58% advieram de
movimentos sociais e sindicais, 24% de associações e 8% ficaram por conta das fundações.
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Tabela 5 Organizações demandantes e números de cursos demandados individual e
conjuntamente (1998-2011)
Número
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Organização demandante
Associação de Casas Familiares Rurais do Pará/Arcafar
Associação de Remanescentes de Quilombos/PA
Associação de Trabalhadores Rurais de Oriximiná/PA
Associação de Trabalhadores Rurais/PA
Associação em Áreas de Assentamento no Estado do Maranhão
Central dos Assentamentos de Roraima
Centro de Organização e Apoio aos Assentados do
Mato Grosso do Sul
Comissão Pastoral da Terra/BA/GO/MS/MT/PA/PB
Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura
Cooperativa dos Pequenos Produtores e Produtoras
Agroecologistas do Sul da Bahia
Cooperativa Escola dos Alunos da Escola Agrotécnica Federal
de Satuba/AL
Coordenação Estadual dos Trabalhadores Agrícolas/BA
Escola Família Agrícola de Padre Bernardo/PB/GO
Escola Família Agrícola/RO
Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar/PI/PA
Fundação de Apoio à Agricultura Familiar do Semiárido da Bahia
Fundação de Apoio aos Trabalhadores Rurais e Agricultores
Familiares da Região do Sisal/BA
Fundação Viver, Produzir e Preservar/PA
Ligas dos Camponeses Pobres
Movimento das Mulheres em Marcha/PB
Movimento de Libertação dos Sem Terra/PE
Movimento de Luta pela Terra/BA
Movimento de Mulheres Camponesas/MS
Movimento de Mulheres do Campo e da Cidade
Movimento de Mulheres Trabalhadoras de Altamira do Campo e
da Cidade/PA
Movimento Estadual de Trabalhadores Assentados Acampados e
Quilombolas/BA
Movimento dos Atingidos por Barragem/GO
Movimento dos Pequenos Agricultores/AC/MT/PB/RO
Movimento dos Trabalhadores Desempregados/BA/PB
Movimento dos Trabalhadores Rurais e Urbano do Brasil/PE
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra
Movimento Pelo Desenvolvimento da Transamazônica e
Xingu/PA
Movimento Popular pela Reforma Agrária/MG
Movimento Terra Livre
Movimento Terra Trabalho e Liberdade
Organização de Mulheres Assentadas e Quilombolas do
Estado de São Paulo
Pastoral da Juventude Rural/BA/GO/MT/PB/RO
Pólo de Unidade Camponesa/BA
Demandas Conjuntas/Brasil

Número de Cursos
Demandados

Tipologia

03
02
02
01
02
06
01

Associação
Associação
Associação
Associação
Associação
Movimento
Associação

31
207
03

Pastoral
Movimento
Cooperativa

01

Cooperativa

01
01
05
04
04
02

Associação
Associação
Associação
Movimento
Fundação
Fundação

03
01
01
02
10
02
01
01

Fundação
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento

08

Movimento

01
07
03
01
190
01

Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento

02
01
04
02

Movimento
Movimento
Movimento
Movimento

05
03
525

Pastoral
Movimento

Fonte: IIPNERA

Conforme a tabela 5, diferentes organizações demandaram cursos ao PRONERA nas
modalidades movimentos sociais, pastoral, associações, fundações, cooperativas. O destaque
quanto ao número de cursos demandados foi da Confederação Nacional dos Trabalhadores e
Trabalhadoras Rurais (CONTAG), seguido do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem
Terra (MST) e a Comissão Pastoral da Terra (CPT). Uma das possíveis razões para estas
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organizações demandarem maior número de cursos é o seu grau de organicidade política,
expresso no exercício permanente dos seus direitos políticos de cidadania.
A Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (CONTAG) foi
fundada em 22 de dezembro de 1963, mas somente oficializada em 31 de dezembro de 1964,
por intermédio do decreto presidencial nº 53.517/1964. A CONTAG nasce na esteira da
promulgação do Estatuto do Trabalhador Rural de 1963, que autorizou a sindicalização dos
trabalhadores e trabalhadoras rurais. Em função do amplo interesse dos setores da sociedade
civil em luta pelos direitos dos trabalhadores (as), o Ministério do Trabalho fez a chamada de
um congresso para iniciar um processo de fundação de uma entidade única, no nível nacional,
que congregasse as diferentes entidades. Em dezembro de 1963, reuniram-se 29 federações,
que deliberaram pela criação da CONTAG. Pelo próprio histórico de sua criação, a CONTAG
é hoje uma entidade sindical caracterizada pela pluralidade, abrigando diferentes concepções
ideológicas, representações sindicais regionais, manifestações culturais e sistemas produtivos.
(SOUTO, 2015, s/p.).
A Comissão Pastoral da Terra foi criada no ano de 1975 e integrou grupos do clero
católico no Brasil que se voltou em defesa das causas camponesas, entre elas, o direito a terra,
liberdade e organização. Trata-se da Teologia da Libertação, que ganhou acento na América
Latina entre os anos 1950 e 1960 do século XX. Para Fernandes e Stédile (2012), pode-se
dizer que a CPT representou a aplicação, a práxis da Teologia da Libertação, trazendo
importante contribuição para a luta dos camponeses no plano político-ideológico.
(FERNANDES; STÉDILE, 2012).
Segundo Silva (2005), o objetivo da CPT consistia numa entidade de caráter oficioso da
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) com o propósito de interligar, assessorar
e dinamizar aqueles que atuam em favor dos homens sem terra, trabalhadores rurais e outros
organismos afins (SILVA, 2005, p.4). Do que se infere que a intenção da CPT era organizar
politicamente os trabalhadores rurais no país.
Menezes Neto (2007) ressalta que, segundo o líder do MST, Stédile, a CPT teve uma
grande importância na criação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra:
[...] pois a divisão religiosa poderia ter criado diversos movimentos de camponeses e
não o unificado MST. Para Stédile, sem a CPT, os camponeses teriam se organizado,
mas essa ação não desembocaria na criação do MST. Para o líder dos Sem Terra, o
primeiro fator que permitiu o surgimento do MST foram as lutas pela terra, o
segundo foi o trabalho da CPT, que teria começado em 1975 no Centro-Oeste e
depois se espalhado por todo o país, e o terceiro teria sido o momento político, com
a reorganização democrática do país e as lutas integradas com setores populares e
urbanos, como os operários (MENEZES NETO, 2007, p.335).
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É deste contexto político e social que nasce o MST, um contexto de organização dos
trabalhadores rurais que, sem terra como meio de sustento, trabalho e vida, reuniram as forças
sociais solidárias às questões sobre a Reforma Agrária, as injustiças sociais, a pobreza e pela
redemocratização do país. O último congresso do movimento, ocorrido em Brasília no ano de
2014, teve como lema Lutar! Construir a Reforma Agrária Popular! Os verbos lutar e
construir expressa o compromisso com a participação, com o movimento das coisas. O
movimento, a potência que se transforma em ato. E essa atualização de um potencial existente
foi entendida como: “[...] a luta pela terra dos acampados e pela consolidação dos territórios já
conquistados dos assentados, viabilizando a produção de alimentos saudáveis e educação para
todas as famílias do campo” (ARTICULAÇÃO NACIONAL DE AGROECOLOGIA, 2015,
s/p.).
Para Lerrer (2012):
A preocupação pedagógica do MST, seu esforço em dotar sua base de escolarização
e formação política, mantendo-se enraizado em um projeto de transformação social
do meio rural brasileiro, é o que torna este movimento social um agente da
modernização emancipadora, que, como todo e qualquer aspecto da modernidade, é
dialética e, portanto, eivada de contradições. [...] a modernidade do MST tem essa
perspectiva “emancipadora”, porque, além de lutar pela democratização do ensino,
ele estrutura seu projeto pedagógico com base na perspectiva de um projeto de
transformação social, é importante frisar que ela é em si permeada de contradições,
pois, por exemplo, é um projeto que se situa em uma sociedade capitalista
(LERRER, 2012, p.470-471).

Essas organizações políticas e sociais, mesmo imersas na contradição de construir um
projeto contra hegemônico no interior de uma sociedade capitalista, têm como elemento
comum a necessidade de figurar como atores sociais ativos no cenário sociopolítico e cultural
do país. Surgiram na luta pelo direito ao exercício de seus direitos políticos de cidadania. Pelo
direito a ter direitos, a ampliar direitos, a criar novos direitos, dentre os quais, a educação do
campo.
As organizações sociais em luta pela Reforma Agrária, no exercício de seu direito de
participar politicamente na sociedade civil, contribuem para colocar a público os altos índices
de desigualdades há muito persistentes no cenário político, econômico e social do Brasil. A
demanda pela educação escolar é uma das muitas bandeiras de luta que demonstram as falhas
do nosso Estado, caracterizado como democrático e de direito, em cumprir a sua
responsabilidade e dever constitucional de promover a educação como direito fundamental,
especialmente para os sujeitos sociais que têm seu meio de vida e moradia no campo. Ou seja,
essas organizações colocam a público, ao sinalizar a necessidade de materialização do direito
à educação nas áreas de Reforma Agrária, o complexo “esquema” de desigualdade social no
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Brasil. Para Arroyo (2010), os coletivos populares em situação de desigualdade são tratados
pelo Estado como um problema que merece controle, em detrimento da construção
democrática de espaços de negociações permanentes:

Os coletivos populares são mais uma vez o problema, ameaçando a ordem social. O Estado,
suas instituições e políticas se oferecem como solução. Solução no sentido de manter as
reações dos coletivos feitos tão desiguais nos limites suportáveis para a segurança social e
política e escolar; manter sob controle não tanto a produção do aumento das desigualdades,
mas as reações dos coletivos feitos desiguais, inclusive crianças, adolescentes e jovens. A
opção é por políticas de segurança, de ordem, de controle. A questão das desigualdades como
questão de polícia, extermínio de adolescentes e jovens, sua classificação como criminosos,
violentos, logo, extermináveis (ARROYO, 2010, p.1.393).

O PRONERA também parece estar na contramão dessas políticas de Estado que Arroyo
(2010) caracterizou como moralizantes; compensatórias e de controle, buscando promover a
educação formal a partir das demandas e desafios reais existentes nas áreas de Reforma
Agrária e que requerem sujeitos escolarizados e capacitados. Nesse contexto, temos que
políticas públicas como o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária são o
indicador da possibilidade real de formas mais democráticas e justas de o Estado tratar a
questão de acesso e criação de direitos para diferentes setores da sociedade, apartados de seus
direitos fundamentais de cidadania.
Quando Norberto Bobbio (2000) associa a democracia moderna a uma concepção
individualista de sociedade, ele sinaliza que esse regime político nasce a partir dos novos
conflitos sociais postos pelo surgimento do capitalismo. É a partir desse contexto que a
democracia moderna vem se reestruturando até se constituir num jogo político que tem como
princípio a regra da maioria, a partir da instituição do sufrágio universal. O que levou Bobbio
(2000) a afirmar que uma das possibilidades de analisar o nível de desenvolvimento da
democracia é observando os “lugares de onde se vota” (BOBBIO, 2000).
“Os lugares de onde se vota” de que nos falou Bobbio (2000) consistem no nível de
organização política da sociedade civil diante dos conflitos sociais que podem tornar-se
matérias de políticas públicas e ampliação de direitos servindo motivação para voto de
diferentes seguimentos sociais. Nesse contexto, uma democracia em bom funcionamento pode
ser capaz de colocar os conflitos sociais na arena de decisões do Estado, produzindo
resultados e modificando a sociedade. Porém, se a democracia é capaz de mudar a sociedade
no sentido de alargar a esfera dos direitos de cidadania, ela também pode criar novas
concepções de mundo e de relações sociais. Um regime democrático não vem para acabar
com os conflitos sociais, mas permite colocá-los em evidência perante o todo social se,e
somente se, houver a participação da sociedade civil por meio de organizações políticas
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capazes de sinalizar a necessidade de determinados conflitos sociais ganharem legitimação
política para compor a agenda do Estado.
Mas, como já dissemos no início desta pesquisa, as regras do jogo e os procedimentos
não são suficientes para uma análise política da democracia. A democracia, como a política,
não se resume e não deve se resumir em ações do Estado frente à sociedade. Essa, aliás, é a
contribuição mais significativa de Gramsci em sua definição de Estado como a somatória
entre sociedade política e sociedade civil. A democracia política e participativa ocorre quando
os elementos coercitivos do Estado são forçados a conviver com a esfera contra hegemônica
da participação popular crítica e organizada no interior da sociedade civil. Nesse contexto, a
democracia pode ser uma ameaça à ordem hegemônica da estrutura societária do capital.
Posto que, como bem afirmou Marshall (1967), ao contrário dos direitos civis de
cidadania, os direitos políticos estavam plenos de uma potencial ameaça ao sistema
capitalista, “embora aqueles [a classe detentora dos meios de produção] estendendo, de modo
cauteloso, tais direitos às classes menos favorecidas provavelmente não tinham consciência da
magnitude de tal ameaça” (MARSHALL, 1967, p.85). Isso devido ao caráter potencial do
exercício dos direitos políticos, que gera uma gama de direitos sociais distributivos das
riquezas socialmente produzidas – aspecto indesejável para o sistema capitalista,
especialmente em sua fase atual.
Saes (2015), referindo-se ao sociólogo teuto-americano Reinhard Bendix (1916-1991),
autor da obra Construção nacional e cidadania, mostra que o processo de instituição dos
direitos políticos de cidadania para a classe trabalhadora não se fez sem enfrentamentos:
[...] uma vez conquistadas as liberdades de ir-e-vir e de contratar, era inevitável que
as classes trabalhadoras se lançassem, contra a vontade política da burocracia estatal
e da classe capitalista, na luta pela conquista dos direitos de reunião e de associação.
Os trabalhadores entendiam que essas prerrogativas se configuravam como os
instrumentos sem os quais não poderiam fazer as liberdades civis elementares
funcionarem eficazmente a favor dos seus interesses materiais. Foi por isso que se
travou, ao longo do século XIX, uma intensa luta popular em prol da conquista de
tais direitos, daí resultando, no fim do século, o reconhecimento estatal da
legitimidade das atividades sindicais e partidárias das classes trabalhadoras (4). O
direito de organizar sindicatos e partidos políticos será usado, por sua vez, como
arma importante na luta popular pela supressão das restrições censitárias e
capacitarias ao exercício do direito de voto (vale dizer: pela efetiva instauração do
sufrágio universal), bem como pela conquista dos primeiros direitos sociais (SAES,
2015, p.8).

A sociedade civil como espaço de construção de uma contra hegemonia, na perspectiva
gramsciana, pode ser compreendida como um contraponto da visão liberal e elitista de uma
democracia representativa que restringe a cidadania e a própria implementação de políticas
públicas a um voluntarismo estatal. A democracia se faz e se desenvolve quando seus
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elementos procedimentais possibilitam seus resultados substanciais. Nesse sentido, um
regime verdadeiramente democrático, ou melhor, um Estado Democrático de Direito=
representação + participação. Procedimentos livres e periódicos para formar governos e
socialização da participação política da sociedade civil.
Assim considerando, a participação pode ganhar outros contornos nas democracias
contemporâneas. Não se trata apenas de organizar a sociedade civil para colocar seus
interesses/demandas nas arenas decisórias do Estado – isso é a condição primeira –, mas
também da deliberação e acompanhamento dos destinos da gestão pública dessas
demandas no interior Estado. É a partir dessa perspectiva que Pateman (1992) afirma que:
Para que exista uma forma de governo verdadeiramente democrático é necessária a
existência de uma sociedade participativa, isto é, uma sociedade onde todos os
sistemas políticos tenham sido democratizados e onde a socialização da participação
possa ocorrer em todas as áreas (PATEMAN, 1992, p.6).

Trata-se, pois, de uma participação na gestão das políticas do Estado, ou seja, uma
gestão democrática e participativa das políticas públicas. Para Rocha (2009), a gestão
participativa pressupõe a existência de um Estado verdadeiramente democrático, por ter seus
eixos fundamentais nos direitos de cidadania, sintetizados na igualdade dos cidadãos e na
soberania popular. A construção de uma gestão democrática depende, em grande medida, de
um modelo de Estado e de uma sociedade que sejam parte constitutiva dos processos de
definições de políticas públicas (ROCHA, 2009, p.22).
O protagonismo das organizações políticas da sociedade civil em luta pela Reforma
Agrária, responsável pela implementação do PRONERA, constitui um perigo para as bases
oligárquicas de uma parcela da sociedade e do Estado no Brasil, por prenunciar a real
possibilidade de criação de uma nova cidadania e uma cultura de participação política no
conjunto institucional do Estado. Para Dagnino (2002):
A experiência da gestão participativa sugere novos temas na agenda pública,
imprime a conquista de novos direitos e o reconhecimento de novos sujeitos,
sinalizando a construção de uma nova cidadania e de outra cultura política
(DAGNINO, 2002, p.10).

O PRONERA, bem como a proposta contida na educação do campo, pode ser esse
sinalizador das condições de construção de uma nova cidadania e cultura política, motivo pelo
qual o princípio operacional norteador das ações do Programa necessita partir do
aprofundamento da oficialização/institucionalização de uma gestão participativa e
compartilhada entre o Estado e a sociedade civil. Detalhando as responsabilidades das duas
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instâncias e aprimorando as estratégias de gestão de acordo com as exigências históricas e
dificuldades encontradas. Isso fortalece a inserção da gestão democrática como princípio
operacional no instituto do Estado de Direito, ou seja, regulamentando-a como o único modus
operandi possível para uma política de Estado oriunda da participação política da sociedade
civil organizada pelo direito à terra. Posto que, num Estado Democrático de Direito, o que não
está explicitamente regulamentado não tema garantia de uma existência político-jurídica que
possa ser reclamada como um direito conquistado. Ademais, é a gestão participativa e
compartilhada, orientada pelo diálogo, pela práxis, pela inclusão e pela interação com os seus
parceiros e, consequentemente, com a sociedade, que vem diferenciando o PRONERA das
demais políticas públicas no Brasil, mormente caracterizadas por uma:
[...] tradição centralizadora e autoritária que sempre marcou o Estado brasileiro
[impingindo], nas agências governamentais, um padrão de gestão completamente
independente da sociedade e atrelado ora aos ditames da burocracia, ora aos
interesses dos detentores do poder (ROCHA, 2009, p.20).

Para além dos números, um dos resultados do PRONERA tem sido o de inaugurar, no
interior de um Estado e de uma sociedade oligárquica e de base escravocrata, o expediente da
democracia participativa na gestão pública, ainda que em governos que têm progressivamente
se pautado por orientações neoliberais e privatistas. Uma política pública que fez acontecer,
no interior de um Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), a proposta mais inovadora
de educação germinada na sociedade civil e executada no interior da sociedade política pelo
intermédio da gestão participativa e compartilhada, sendo hoje responsável pela educação
formal (ou escolarização) de uma parcela significativa de sujeitos sociais nas áreas de
Reforma Agrária.
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Entre os anos 2011 e 2014, o PRONERA estabeleceu como meta escolarizar 8.809
trabalhadores rurais, conforme o gráfico 8.

Gráfico 8 : Meta e execução de cursos do PRONERA no território nacional
Modalidade EJA alfabetização (2011-2014)

Fonte:PRONERA, 2014

Na modalidade de ensino EJA alfabetização, o Estado do Ceará lidera o número de
cursos ofertados, seguido pelos Estados do Paraná, Maranhão e Roraima.

Gráfico 9
Meta e execução de cursos do PRONERA no território nacional

Modalidade ensino médio e superior (2011-2014)

Fonte: PRONERA, 2014

Na modalidade ensino médio e superior, destacam-se em número de cursos em
execução os Estados do Rio Grande do Sul, Maranhão, Roraima e Bahia.
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Figura 1: Cursos em Execução do PRONERA 2011-2014 por
modalidade, região, Instituição de ensino e número de alunos

NIVEL MÉDIO E SUPERIOR

EJA – EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Cursos em Execução

Cursos em Execução
SR

Entidade

01/PA

UFPA

Curso NM Curso NS
-

1

N° A lunos
100

02/CE

UEC - UVA

-

2

160
90

SR

Entidade

N° de alunos

02/CE

MEB

1.200

05/BA

UEFS - UNEB

-

2

02/CE

UFC

1.236

07/RJ

UFRJ

-

1

54

04/GO

UFG

900

08/SP

UFSCar

-

2

111

UFPR - UNIOESTE

1

4

300

08/SP

MEB

480

09/PR

09/PR

UNIOESTE

1.560

11/RS

7

755

IFMA

1.000

EDUCAR - F. Simon
Bolivar - UFPel - IPE
CA MPO - ITERRA - URI

7

12/MA

12/MA

UFMA - IFMA

1

3

589

-

50

12/MA

MEB

1.200

14/A C

EST/INST DOM MOA CYR

1

19/RN

MEB

1.200

17/RO

A EFARO - EFA

2

-

220

21/A P

SEED

600

18/PB

UFPB

-

2

120

22/A L

MEB

1.200

19/RN

UFRN

1

1

106

24/PI

MEB

720

21/A P

IFA P

1

-

40

25/RR

A JURI/UFRR

1.200

26/TO

Pref. Mun. de
Palmas

500

UnB

400

28/DFE

Total Geral de Alunos

13.396

24/PI

UESPI

-

3

150

25/RR

UFRR - A JURI

2

-

510

26/TO

A EFA

2

-

150

28/DFE

UnB

-

1

40

29/MSF

UF Sertão

1

-

27

19

29

3.572

Total Geral de Alunos

Fonte: PRONERA, 2014

Conforme a figura 1, o PRONERA conta com 13.396 cursos em execução na
modalidade EJA alfabetização, com liderança, em número de alunos, da região Nordeste,
envolvendo diferentes instituições de ensino das três unidades federativas, município, Estado
e União, estando de acordo com o projeto inicial do PRONERA com respeito às parcerias
institucionais.
Na modalidade ensino médio e educação superior, estão em execução 3.572 cursos. A
região Sul conta com o maior número de alunos matriculados, 755 (setecentos e cinquenta e
cinco) no total e 7 (sete) instituições de ensino parceiras,seguida dos Estados do Maranhão e
Roraima, que contaram com expressivos números de alunos matriculados nessas modalidades
de ensino.
Outros dois níveis de ensino executados pelo PRONERA são a residência jovem e a
residência agrária no nível de especialização lato sensu.
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Figura 2: Cursos em Execução do PRONERA 2011-2014 por modalidade, região,
Instituição de ensino e número de alunos

ESPECIALIZAÇÃO -RESIDÊNCIA AGRÁRIA

RESIDÊNCIA JOVEM

Cursos em Execução

Cursos em Execução
SR

Entidade

N° de alunos

Cursos

01/PA

UFPA/IFPA

84

2

02/CE

UFC

210

5

03/PE

UFPE/UFRPE

102

2

04/GO

IFGO/UFG

103

2

06/MG

UFM G/UFJF

97

2

07/RJ

FIOCRUZ/UFRRJ

73

2

08/SP

UNESP

115

3

09/PR

UNICENTRO

54

1

10/SC

UFFS/UDESC

144

3

12/M A

UFMA

32

1

13/MT

UNEMAT

54

1

17/RO

UNIR

81

2

18/PB

UFPB

73

2

19/RN

UFRN

39

1

20/ES

IFES

56

1

21/AP

UNIFAP

56

1

24/PI

UFPI

57

1

28/DFE

UnB

97

2

1.527

34

Total Geral de Alunos

SR
01/PA
01/PA

Entidade
UNIFESSPA
UNIFESSPA

Nº Alunos
50
50

02/CE

UFCA

50

02/CE
02/CE
03/PE
04/GO
04/GO
05/BA
06/MG
06/MG
07/RJ
07/RJ
08/SP
08/SP
08/SP
08/SP
10/SC
10/SC
10/SC
10/SC
11/RS
12/MA
13/MT
16/MS
16/MS
18/PB
18/PB
18/PB
19/RN
22/A L
23/SE
24/PI
25/RR
28/DFE

UFC
UFC
UFRPE
UFG
UFG
UESC
UFJF
UFMG
UFRRJ
FIOCRUZ
UNESP
UNESP
USP
UNICA MP
UFSCA R
UFFS
UDESC
UFSC
UFSM
IFMA
UFMT
UFGD
UCDB
UFPB
UFPB
UEPB
UFRN
UFA L
UFSCA R
UESPI
UERR
UNB

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

Total Geral de A lunos nos 35
cursos

1750

Fonte: PRONERA, 2014

A residência jovem conta, entre os anos de 2011-2014, com 1.527 alunos em 34 cursos
em todo o território nacional, sendo Ceará, Pernambuco e Goiás os Estados com o maior
número de alunos, respectivamente 210 (duzentos e dez), 102 (cento e dois) e 103 (cento e
três).
A residência agrária na modalidade especialização lato sensu apresenta-se, segundo os
dados do Programa, como a mais distribuída entre os Estados federados e as instituições de
ensino e conta com 25 cursos em execução, perfazendo um total de 1.750 alunos
matriculados.
É mister esclarecer que, dos cursos que o PRONERA tem ofertado nas diferentes
modalidades do ensino, regionalizados ou vinculados às SRs, todos os trabalhadores rurais
credenciados pelo INCRA podem participar, independentemente do local em que residem.
Nesse sentido, entre os 210 (duzentos e dez) alunos matriculados em instituições de ensino do
Estado do Ceará, podem-se encontrar trabalhadores rurais de diferentes unidades federativas.
Ainda assim, os níveis de analfabetismo são expressivos no país, em especial entre os
trabalhadores rurais. Os altos índices de analfabetismo sinalizam a necessidade de
continuidade e incremento dessa política pública na sua função de garantir o direito
fundamental à educação para os trabalhadores rurais das áreas de Reforma Agrária, conforme
gráfico 10 a seguir:
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Gráfico 10: Índice de analfabetismo no Brasil

Fonte: PRONERA, 2015

Para Ferraro (2009), a história do analfabetismo no Brasil é uma questão inacabada por
constituir-se na expressão das diferentes desigualdades sociais existentes no país, posto que o
analfabetismo está acompanhado de um complexo de questões sociais que envolvem classe,
etnia, gênero e região. Nesse contexto, o analfabetismo pode ser compreendido em conexão
com a produção das desigualdades sociais e não bastaria apenas criar mecanismos de acesso à
escola sem “atacar” a lógica da exclusão que atinge as classes populares e regiões específicas
do país. A pesquisa de Ferraro (2009) nos leva a reconhecer que o elemento simbólico do
problema do analfabetismo no Brasil contribui para o sistema de desigualdade social e de
negação dos direitos fundamentais de cidadania a uma significativa parcela da população no
país.
O gráfico 11, por exemplo, demonstra que as regiões Norte e Nordeste possuem
assentamentos com maiores números de pessoas sem acesso à alfabetização.
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Gráfico 11: Índice de analfabetismo nos assentamentos por região

Fonte: PRONERA, 2015

Os ainda expressivos índices de analfabetismo nos assentamentos também são um
indicador da necessidade de incremento das execuções do PRONERA, especialmente nas
regiões Norte e Nordeste, direcionados a escolarizar os sujeitos das áreas de Reforma Agrária.
Trata-se, no meu entender, do primeiro e mais importante passo para o acesso ao direito
fundamental à educação e para um desenvolvimento rural sustentável, cuja meta seja
autonomia econômica, ambiental, sociocultural e política das áreas de Reforma Agrária frente
à lógica da agricultura comercial (agronegócio), posto que a história só transforma o universo
humano por meio dos contrapontos colocados pela dialeticidade das ações dos seres humanos
no mundo.
Daí a necessidade do PRONERA preservar e consolidar, institucionalmente, seu caráter
participativo, para que continue sendo o que o vem diferenciando das demais políticas
públicas no país. Necessita, igualmente, continuar definindo as funções da sociedade civil e
do Estado, criando mecanismos mais apurados de acompanhamento das ações referenciadas à
educação do campo junto às instituições parceiras e aos movimentos sociais para preservar a
qualidade, o fortalecimento e o caráter participativo e democrático presentes nos princípios
fundamentais da educação do campo. É pelo incremento de suas práticas participativas que o
Programa poderá ampliar suas contribuições para a democratização do Estado brasileiro,
constitucionalmente caracterizado de democrático e de direito.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa consistiu numa investigação teórica e histórica do Programa Nacional de
Educação na Reforma Agrária (PRONERA) a partir de seus princípios constitutivos
fundamentais: a gestão participativa e compartilhada em conexão com o Estado Democrático
de Direito no Brasil.
Identificou-se, nos documentos analisados, que o princípio fundador dessa política
pública se inscreve na ordem da grande política28pela perspectiva transformadora da
concepção de educação e do entendimento de desenvolvimento agrário, em contraposição às
formas

recorrentes

das

políticas

públicas

compensatórias,

caracterizadas

pelo

descomprometimento com a superação do equilíbrio constituído e com a instituição de novas
relações políticas e sociais fundamentadas nos princípios democráticos que regem um Estado
democrático e de Direito.
O Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA) completou, em
2015, 17 anos de existência. Uma existência marcada por um conjunto de contradições de
caráter estrutural e conjuntural; foi se consolidando como um projeto contra hegemônico, não
apenas pela nova proposta de educação gestada junto a seus parceiros, como também pelas
condições em que se deu sua implementação. Políticas públicas oriundas de lutas políticas no
interior da sociedade civil com intento de transformar conflitos sociais em direitos
conquistados não são comuns na história política deste país. O mais recorrente são políticas
compensatórias sem o consenso gerado por meio de amplo debate com o público atendido.
Numa palavra, nossas políticas públicas não são fruto do exercício de cidadania, aparecendo,
quase sempre, como uma benesse de um Estado pai, protetor que por todos olha, em
detrimento de uma correlação de forças capaz de gerar direitos que legitimem os conflitos
sociais, fundando novos direitos capazes de contribuir com as mudanças na arquitetura social
em direção à equidade.
Admite-se que, onde o Estado se coloca como aquele capaz de determinar quais e a
quem distribuir poder e direitos, não há democracia. Onde a sociedade civil, representada
principalmente pelas classes subordinadas, é colocada na condição bestial de mera
observadora das ações do Estado, não há democracia.

28

“A grande política compreende as questões políticas ligadas à fundação de novos Estados, à luta pela destruição, pela
defesa, pela conservação de determinadas estruturas orgânicas econômico-sociais. A pequena política compreende as
questões parciais e cotidianas que se apresentam no interior de uma estrutura já estabelecida em decorrência de lutas pela
predominância entre diversas frações de uma mesma classe política” (GRAMSCI, 2012, p.21-22). Gramsci completa
afirmando que também é grande política a exclusão da grande política das ações estatais, reduzindo tudo à pequena política,
fato recorrente nos tempos atuais.
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O PRONERA, nesse contexto, representa um diferencial diante de uma estrutura
sociopolítica de base oligárquica que vem, há longos anos, confundindo direitos com
privilégios e, também, de uma conjuntura internacional e nacional de encolhimento de direitos
de cidadania em favor do mercado, por meio de uma explícita desautorização dos princípios
constitucionais de soberania popular por intermédio do exercício de uma democracia
participativa e cidadã. Um diferencial não somente atestado na base de sua criação, como
também no modus operandi, isto é, ter suas ações atreladas às demandas dos sujeitos sociais
das áreas de Reforma Agrária. Ou seja, o PRONERA não funciona por meio de criação de
pacotes fechados de propostas educacionais às quais seu público atendido deve se submeter
para obter suas certificações, ao contrário, esses sujeitos participou ativamente da construção
dos princípios educacionais, dando origem a novas possibilidades do exercício do ato de
educar.
Em sua atribuição de democratizar o acesso à educação aos sujeitos sociais em
situação de Reforma Agrária, o PRONERA abre o espaço para pensar novas práticas e
fundamentos para a educação, materializados na educação do campo. Diante da total ausência
de políticas públicas capazes de reconhecer a importância da educação para o
desenvolvimento dos territórios reformados, o Programa confere legitimidade às práticas de
educação não-formal elaboradas pelos movimentos de luta pela terra, por entender que as
áreas de Reforma Agrária constituem um espaço humano de relações sociais, produção de
saberes e vida.
É nesse contexto que, a partir de 1998, o novo Programa de educação começa,
juntamente com seus parceiros (movimentos sociais e sindicais, associações e universidades),
um processo de reflexão do que seria a educação do campo. A coleção Por uma Educação do
Campo veio desenhando os princípios nos quais estaria fundamentada a educação para os
povos do campo, estando hoje ao nosso alcance um dicionário de educação do campo que a
coloca no rol de uma nova área do conhecimento pedagógico.
À medida que se discutiam os rumos da educação do campo, planejavam os caminhos
a serem percorridos, que abrangiam desde a ampliação das modalidades de educação até seu
processo de transformação numa política de Estado capaz de inserir a educação do campo e
todas as propostas democráticas nela contidas no interior do debate da educação nacional.
Esta pesquisa levou a entender que o PRONERA sempre deverá ser um processo em
andamento, posto que não “basta” uma lei, um marco legal para conferir legitimidade
democrática a uma política de governo ou de Estado, é necessário, igualmente, uma constante
vigilância para que seus princípios fundadores não se desmanchem na crença da consolidação
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estática e desmobilizadora. Trata-se então de uma vigilância que se faz na esteira de uma
permanente reflexão, uma autocrítica constante sobre as escolhas feitas, sobre a ingenuidade
de que o acesso ao poder de decisão é suficiente para quebrar a “barreira férrea” ainda
presente pelo ideário escravocrata silenciador das diferenças e desigualdades que marcam a
sociedade brasileira como uma das mais violentas no tocante ao respeito aos direitos do
homem e dos cidadãos. Pois, entendemos que numa sociedade efetivamente democrática, a
educação (e as políticas sociais tourt court) não deveriam e não poderiam ser do Estado,
apenas deveria ser gerida pelo Estado, tendo por suposto que a motivação para as políticas
públicas sempre devem advir da participação dos diferentes segmentos sociais. Ademais,
mesmo diante de sociedades marcadas pela contradição dialética entre o mundo do trabalho e
o mundo do capital, as relações de forças que permitem coexistir o conflito entre a hegemonia
dominante e a formação de frentes contra hegemônicas não podem ser rebaixadas à
banalidade da naturalização das injustiças sociais.
Dez anos após a criação do PRONERA, em 2008, quando boa parte de suas metas se
materializam, em especial a de ampliação das modalidades de educação em vinculação com o
desenvolvimento sustentável das áreas de Reforma Agrária, o Programa passa por um grave
processo de judicialização. Esta pesquisa elucida que, embora o grande impacto do Acórdão
2356/2008 TCU Plenário tenha sido difundido pela suspensão de recursos financeiros para
cursos em andamento e em fase de implementação, como foi o caso da suspensão das bolsas,
o maior e mais perigoso ataque foi aos princípios fundadores do Programa: a deslegitimação
da participação dos movimentos sociais e sindicais do campo no planejamento, avaliação e
acompanhamento da execução dos projetos do PRONERA. Justamente naquilo que fez o seu
grande diferencial em relação às demais políticas de governo ao longo da história política do
país, indo muito além dos princípios deliberativos orçamentários que ganharam acento com os
orçamentos participativos, conselhos, etc., no início da década de 90 do sec. XX. O
PRONERA quase tem suas funções suspensas devido a uma denúncia sigilosa, ou seja, sem a
visibilidade que provoca o debate como possibilidade de algum entendimento dentro do
desentendimento legítimo de um regime democrático. Para esta pesquisa ficaram as questões:
qual a real motivação de uma denúncia dessa natureza? Quem foi ou foram os autores
motivadores dessa ação?
Sem aprofundar essas questões por falta de informações fidedignas, cumpre-se afirmar
que, a partir desse período, o processo de vigilância ganhou, para o Programa, sua conotação
mais pejorativa. Não no sentido da vigília que nos deixa atentos às incoerências de nossas
ações e suas inevitáveis consequências, mas a vigilância panóptica do controle punitivo.
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Especialmente por representar um desdobramento dos processos de criminalização dos
movimentos sociais, já em curso, e fortemente marcado pela instauração, no ano de 2003, da
Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que ficou conhecida como a CPMI da Terra.
Esses acontecimentos repercutiram sobre o PRONERA, ao ponto do Programa passar
a ser alvo de diferentes intervenções judiciais, justamente sobre o seu modelo de gestão
participativa e compartilhada junto a seus parceiros, entre os quais, os movimentos sociais e
sindicais do campo. Configura-se, assim, uma explícita sobreposição da face oligárquica do
Estado contra os princípios constitucionais da face democrática do Estado brasileiro.
Princípios constitucionais que garantem a proposição e participação das organizações da
sociedade civil junto às ações da sociedade política em matéria de assistência social,
conforme alínea segunda do art. 204 da CF-88. Historicamente, no Brasil, sempre que o
exercício da cidadania coloca em cheque os direitos como privilégios oligárquicos por meio
do exercício dos direitos políticos de cidadania pelas classes subordinadas, o Estado e a
sociedade, acostumados com a generalizada negação de direitos da escravocracia colonial,
mostram a força de sua “mão direita”, como nos ensinou Bourdieu (1998).29.
Essas tentativas jurídicas de confinamento do exercício dos direitos políticos de
cidadania dos movimentos sociais em luta pela Reforma Agrária ficaram explícitas na
trajetória das reedições dos Manuais de Operações que regulamentam as ações do
PRONERA. A figura abaixo sintetiza as motivações que levaram às reformulações nos
regulamentos de execução do PRONERA desde sua criação.
As motivações das reedições dos Manuais de Operações, pelo seu conteúdo, indicam
uma passagem de certo grau de autonomia do Programa ao gerir as demandas de entidades
parceiras para um tipo específico de heteronomia, marcada pelo controle jurídico,
especialmente a partir das determinações do TCU, que, no seu conjunto, negligenciou as
especificidades características das atribuições do Programa. Isso não quer dizer que o
PRONERA abandonou por completo a participação dos seus parceiros no tocante às
demandas de cursos. Em verdade, isso não aconteceu pela própria estrutura do Programa. O
que observamos foi certo afastamento das organizações protagonistas da luta pela Reforma
Agrária no processo de acompanhamento mais ativo das execuções dos projetos. Também não
consegui levantar dados precisos sobre esse aspecto, em especial, por tal tema exorbitar o
escopo deste trabalho. Mas, considerando as visitas técnicas realizadas ao longo da pesquisa
para adquirir informações mais precisas sobre aspectos dos documentos analisados, esse foi

29

BOURDIER, Pierre. Contrafogos: táticas para enfrentar a invasão neoliberal, RJ: Zahar Editor, 1998.
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um fato recorrente nas consultas, já que, a partir do Acórdão 2653/2008 TCU-Plenário, o
PRONERA tem passado por dificuldades em firmar parcerias para a execução dos seus
projetos; provavelmente em função dos transtornos ocorridos com a interrupção de vários
cursos no período entre 2008-2010, que tratamos no terceiro capítulo deste relatório.
Tratou-se de um ataque frontal ao PRONERA, política pública no âmbito da grande
política, que fortalece a face democrática do Estado no Brasil. A grande política, no
entendimento de Gramsci (2012), corresponde à fundação de novos Estados, numa reforma
intelectual e moral que colocam em cheque elementos viciados da história do passado e do
presente.
A criação do PRONERA reflete a luta no âmbito da grande política, na medida em que
está posta em contraposição aos ditames do novo liberalismo expresso pelo encolhimento dos
direitos políticos de cidadania com a diminuição das funções do Estado, especialmente
naquela relacionada à ampliação dos direitos sociais de cidadania, o que requer a distribuição
de recursos fundamentais (saúde, educação, segurança, moradia, direito a organização e
acompanhamento das ações do Estado, trabalho e salário justo, lazer, cultura, etc.).
O PRONERA, como resultado da luta por direitos dos povos do campo, das águas e
das florestas, trata também das alternativas viáveis à agricultura comercial que agride a
natureza. Ao se comprometer com o educar para o desenvolvimento sustentável e humano,
toca um ponto nevrálgico do latifúndio como símbolo da negação de direitos, que marcou o
caráter escravocrata da sociedade, hoje representado com a institucionalização do genocídio
no campo e nas cidades, da institucionalização do racismo, da discriminação de gênero e
abafamento da diversidade pelo recurso não apenas ao encolhimento dos direitos
conquistados, mas da violência, que encontra anuência tanto do Estado quanto da sociedade.
Também as propostas da educação do campo colocam uma nova ordem do discurso
educacional, qual seja, a de uma educação problematizadora e comprometida com a criação
de cidadãos ativos, que sejam capazes de figurar no cenário político nacional como
proponentes de uma nova forma de fazer política.
A grande política está presente na proposta das ações do PRONERA por representar
uma nova inserção na institucionalidade estatal. Expressa, sobretudo, na execução de projetos
educacionais contra hegemônicos ao modelo de agricultura do agronegócio, fundamentado na
monocultura e nos commodities, na produção preferencialmente para exportação, na
competitividade e eliminação de empregos, etc. Colocando a possibilidade de uma agricultura
camponesa caracterizada pela policultura, pelo uso dos múltiplos recursos naturais, pelo
atendimento tanto do mercado interno e externo, pela democratização das riquezas e do
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desenvolvimento local, etc. Por fim, pela qualificação do campo como o território da cultura e
não como o território exclusivo do negócio (FERNANDES, MOLINA, 2004).
Pelo seu modus operandi fundamentado na gestão participativa, o PRONERA também
é uma alternativa, um lampejo de esperança contra a ordem discursiva do neoliberalismo de
desapropriação e despolitização da política, como aquela esfera do tratamento dos conflitos
sociais sem o recurso da violência, por estar eivada de estratégias de negociações
permanentes, como bem sinalizaram os antigos gregos do séc. V a.C. Porque, segundo as
afirmações de Giroux (2015), o neoliberalismo se mantém pela ordem discursiva da:

Desapropriação e despolitização [por meio de uma] linguagem que molda
identidades, desejos, valores e relações sociais. Como observou Dormem Mace, sob
o neoliberalismo o público é convidado a se tornar consumidor, [porque] os únicos
interesses que importam são os interesses individuais, quase sempre medidos por
considerações monetaristas. Sob tais circunstâncias, obrigações sociais e comunais
foram trituradas, modos importantes de manifestação de solidariedade, atacados, e
uma guerra é travada contra qualquer instituição que abrange os valores, práticas e
relações sociais peculiares à democracia.
Esse retiro em silos privados resultou na incapacidade dos indivíduos para conectar
seu sofrimento pessoal com questões públicas maiores. Assim, independentemente
de qualquer conceito de bom ou viável vestígio comum de domínio público, eles são
deixados para enfrentar sozinhos um mundo de crescente precariedade e incerteza,
em que se torna difícil imaginar qualquer coisa diferente de como sobreviver. Sob
tais circunstâncias, há pouco espaço para pensar criticamente e agir coletivamente de
formas imaginativas e corajosas (GIROUX, 2015, p.3; tradução nossa).

O caráter diagnóstico da análise aqui empreendida permite-me deixar alguns
elementos para reflexão no sentido de contribuir para o longo caminho que o PRONERA tem
a percorrer.
Admite-se que a manutenção da saúde de uma instituição requer a reavaliação
constante dos seus princípios constitutivos, naquilo que a insere na esfera da grande política.
É o que Maquiavel entendeu como fundação contínua. Para Gramsci (2012):
Maquiavel examina sobretudo as questões da grande política: criação de novos
Estados, conservação e defesa de estruturas orgânicas em seu conjunto [...] Russo
nos Prolegomeni, faz do Príncipe o tratado da ditadura (momento da autoridade e do
indivíduo) e, dos Discorsi, o tratado da hegemonia (momento do universal e da
liberdade). A observação de Russo é exata, embora também no Príncipe não faltem
referências ao momento da hegemonia e do consenso, ao lado daquele da autoridade
ou da força. Assim, é justa a observação de que não há oposição de princípio entre o
principado e república, mas se trata sobretudo da hipóstase dos dois momentos de
autoridade e universalidade (GRAMSCI,2012, p.22).

É, pois, em Maquiavel que encontramos um dos elementos fundamentais para a
fundação e manutenção de uma determinada instituição política. A concepção maquiaveliana
de fundação contínua remete à manutenção de uma determinada ordem política, ou seja, a luta
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pela conservação de uma determinada ordem política implica conservar no tempo a força
motivada do “primeiro gesto” (BIGNOTTO, 1991, p.135).
O grande objetivo de Maquiavel, em O Príncipe, é a ação do príncipe novo na
conquista e instauração da ordem política. A figura do príncipe em Maquiavel deve ser
entendida como um universal abstrato, isto é, o príncipe novo é a representação de qualquer
ator político cujo objetivo é fundar uma nova instituição do político, uma ordem política nova
como alternativa à ordem existente. Para Maquiavel, a eficácia de uma nova instituição
política advém da explicitação dos conflitos sociais e se conserva desde que a dimensão
inovadora que impulsionou sua criação se mantenha viva, mesmo diante das contingências ou
mudanças postas pelo movimento inevitável da história. E isso não se faz pela força, mas pelo
consenso constantemente renovado da dimensão popular, uma vez que toda ação política é o
conflito entre dois desejos, aquele que dirige pelo poder que possui e aquele que é dirigido
pelo poder do seu consentimento permanentemente reposto pela fundação contínua. A
fundação é contínua na medida em que toda ação criadora encontra-se imersa na
indeterminação do mundo histórico (BIGNOTTO, 1991).
A fundação contínua [explicita Bignotto] é necessária exatamente porque toda forma
política corre o risco de se degenerar, a tal ponto que a ação humana perde sua força
criadora, ou dito de outra forma, que a fundação não seja mais possível
(BIGNOTTO, 1991, p.166).

A força criadora do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária é o seu
caráter participativo, que lhe conferiu existência. Sua fundação contínua é renovar esse
caráter, apesar das inevitáveis transformações históricas. Recuar do princípio fundador é
também degenerar-se enquanto uma política pública comprometida com a grande política.
Nesse contexto, cabe às universidades parceiras do Programa reafirmarem-se como
espaços críticos, analíticos e marcados pelo senso de responsabilidade com a construção de
um ethos social democrático, contribuindo para a formulação de uma nova hegemonia. Ou,
como muito bem explicitou Mancebo (2004):
[...] há que se preservar a universidade e seu espaço de processamento crítico,
analítico e de sistematização e integração da ciência e da cultura produzidas,
construindo nas universidades públicas a iniciativa e a responsabilidade
institucionais a respeito do ensino, dos Programas de pesquisa, bem como dos
projetos de extensão, alçando-a, assim, à condição de instituição autônoma e crítica
(MANCEBO, 2004, p.862).

Hoje, isso implicaria uma ação conjunta em várias frentes, seja no reconhecimento e
fortalecimento dos valores e conhecimento dos povos do campo, das águas e das florestas,
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seja na retomada de conteúdos históricos e filosóficos da cultura historicamente construída no
sentido de reforçar as lutas das classes subordinadas como impulsionadoras dos direitos de
cidadania e emancipação humana; como também numa análise profunda do papel da imprensa
e dos meios de comunicação na formação de um ideal de homem que despreza a
solidariedade, discrimina a diversidade e tem como valor quase absoluto o consumo, a
competição e a divisão perversa entre os seres humanos de acordo com pressupostos
econômicos. E, finalmente, manter a constante autoavaliação para identificar os próprios
valores contraditórios que residem na ciência e na própria atividade intelectual, no intento de
afastar-se de práticas vanguardistas, que não apenas reforçam a hegemonia existente, como
também obstaculizam uma leitura crítica do mundo humano.
Cabe aos movimentos sociais e sindicais do campo e às diferentes organizações em
luta pela Reforma Agrária e justiça social compreender que são nos momentos de calmaria
que nos instrumentalizamos para as grandes tempestades. A estabilidade dos direitos
conquistados pelas classes subordinadas está no reconhecimento da permanente instabilidade
potencial de sociabilidades fundadas sob a égide do mundo do capital e, consequentemente,
mantidas por um sistema de desigualdade que nega o humano e a emancipação humana.
Cumpre-se manter viva a luta política que cria história, que forma os seres, que transforma as
relações sociais em mais justas e mais humanas; sem se valer das estratégias perversas que
alimentaram a ascensão histórica dos dirigentes do mundo do capital, numa palavra, a
pequena política.
E, finalmente, ao PRONERA cumpre exigir de seus parceiros a colaboração necessária
para manter a força do “primeiro gesto” de seus princípios constitutivos para não perder seu
status de um Programa de Estado em luta pela grande política.
Tais atitudes contribuiriam para a retomada da força do “primeiro gesto”, a gestão
participativa e compartilhada, reforçando, nas entidades em luta pela Reforma Agrária, a
consciência de serem os autores de sua própria história, que deu vida à educação do campo e
ao Programa Nacional de Educação da Reforma Agrária (PRONERA).
Entendemos que o PRONERA, pela sua própria estrutura administrativa, contém
mecanismos importantes capazes de prosseguir contribuindo para a democratização do Estado
democrático de direito no Brasil, mas é igualmente verdade que se por um lado a CF-88
reconhece e legitima a existência de um Estado Democrático de Direito, por outro lado o
Estado efetivamente existente utiliza de suas agências fiscalizadoras para conter o avanço de
práticas de caráter democráticas e cidadãs. Mas, o universo das possibilidades somente se
aflora mediante as contradições da historicidade dialética do mundo da cultura capaz de
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romper a quietude determinista e dogmática que eximem os seres humanos da
responsabilidade de serem autores de sua própria história. E o universo do desafio continua a
ser o fértil terreno das ações humanas no mundo!

190

191

REFRÊNCIAS
ALENTEJANO, Paulo R. R. A Política de Assentamentos Rurais do Governo FHC e os
Desafios da Reforma Agrária no Brasil do século XXI. Revista Agrária, n. 1, p.2-15, 2004.
Disponível em: <www.revistas.usp.br/agraria/article/download/73/71>. Acesso em: 13 out.
2014.
ALMEIDA, Rafael Alves de. Gestão democrática na formatação de políticas. Tese
(Doutorado) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto de Economia, Programa de
Pós-Graduação em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento, Rio de Janeiro, 2014.
ANTUNES-ROCHA, Maria Isabel. Processos e discursos educacionais III - Educação do
Campo: Histórico, conceitos e práticas, disciplina ministrada no Programa de Pós-Graduação
da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, 2012/2.
________; MARTINS, Aracy A .(orgs). Educação do Campo: desafios para a formação de
professores. (Coletânea Educação do Campo). Belo Horizonte: Autêntica, 2011.
________. Formação de educadores e educadoras da Reforma Agrária no contexto do
PRONERA: uma leitura a partir das práticas. In.: SANTOS, C. S; MOLINA, M. C.; JESUS,
S. M. S de. Memória e História do PRONERA: Contribuições do Programa Nacional de
Educação na Reforma Agrária para a Educação do Campo no Brasil. Brasília, 2011.
ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. (Os pensadores). São Paulo: Editora Nova Cultural Ltda.,
1996.
ARROYO, Miguel G. Políticas Educacionais e Desigualdades: à procura de novos
significados. Educ. Soc., Campinas, v. 31, n. 113, p. 1381-1416, out.-dez. 2010. Disponível
em: <http://www.cedes.unicamp.br>. Acesso em: 19 dez. 2015.
ARROYO, Miguel. A educação básica e o movimento social do campo. (Coleção Por uma
Educação Básica do Campo v.2). Brasília, 1999.
ARRUDA SAMPAIO, Plínio. Brasil: as esperanças não vingaram, 2006 . OSAL,
Observatório Social da America Latina, ano VI, n. 18. CLASCO, Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales. Buenos Aires, 2006.
ARTICULAÇÃO NACIONAL DE AGROECOLOGIA. Lema do 6º Congresso do MST:
“Lutar! Construir Reforma Agrária Popular”, 2014. Disponível em:
<http://www.agroecologia.org.br/index.php/noticias/noticias-para-o-boletim/531-lema-do-6congresso-do-mst-lutar-construir-reforma-agraria-popular>. Acesso em: 13 ago. 2015.
ARTICULAÇÃO NACIONAL POR UMA EDUCAÇÃO BÁSICA DO CAMPO. (Coleção
Por uma educação do campo), Brasília: v. 01-07, 1998-2004.

191

192

AURÉLIO, Buarque de Holanda. Dicionário Aurélio online. Disponível em:
<http://www.dicionariodoaurelio.com>. Acesso em 17 de setembro de 2014.
BALL, J. Stephen; Mairnardes, Jefferson (Orgs). Sociologia das políticas educacionais e
pesquisa crítico-social: uma revisão pessoal das políticas educacionais e da pesquisa em
política educacional. Políticas Educacionais: questões e dilemas. São Paulo: Cortez, 2011.
BAREMBLITT, Gregório. Compêndio de análise institucional e outras correntes. 3 ed., Rio
de Janeiro: Rosa dos Tempos, 1996.
BARROSO, Luís Roberto. Judicialização, ativismo judicial e legitimidade democrática.
[Syn]Thesis, Rio de Janeiro, v. 5, n. 1, 2012, p.23-32. Disponível em: <http://www.epublicacoes.uerj.br/index.php/synthesis/article/view/7433>. Acesso em: 08 jan. 2014.
BATISTA, Maria do Socorro X. Movimentos Sociais e Educação Popular do Campo: (Re)
definindo Território e a Identidade Camponesa. Educação e Movimentos Sociais: novos
olhares. Campinas, SP: Alínea, 2010.
BEIN, Alexander, Der Jüdische Parasit. VIERTELJAHRSHEFTE FÜR ZEITGESCHICHTE,
13. Jahrgang 1965 2. Heft/April. Disponível em:
<http://www.ghwk.de/fileadmin/user_upload/pdf-wannsee/ausstellung.pdf>. Acesso em: 26
set. 2014.
BENJAMIN, Cesar. Um projeto popular para o Brasil. (Coleção Por uma Educação Básica
do Campo, V.3). Brasília, 2001.
BETTO, Frei. Temo que a Presidente Dilma renuncie, diz Frei Betto. Entrevista concedida ao
jornal Folha de São Paulo em 09 de agosto de 2015. Disponível em:
<http://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/08/1666232-no-intimo-eu-temo-que-a-presidentedilma-renuncie-diz-frei-betto.shtml?cmpid=compfb>. Acesso em: 09 de ago. 2015.
BIGNOTTO, Newton. Maquiavel Republicando. São Paulo: Ed. Loyola, 1991
BOBBIO, Norberto. Liberalismo e democracia. São Paulo: Brasiliense, 2000a.
________. O futuro da democracia. 9 ed. São Paulo: Paz e Terra, 2000.
________; MATEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de Política, v.1,
Brasília:UnB, 1992.
BONETI, Lindomar W. Educação e Movimentos Sociais Hoje. In.: Jezine, Edineide
Almeida, Maria de Lourdes Pinto de (orgs.). Educação e Movimentos Sociais: novos
olhares. Campinas, SP: Alínea, 2010.
BOUDIEU, Pierre. O Poder Simbólico. Lisboa: Difel, 1989.
192

193

________. Contrafogos: táticas para enfrentar a invasão neoliberal, Rio de Janeiro: Zahar
Editor, 1998.
BRASIL, Ministério do Desenvolvimento Agrário. INCRA. Petição ao TCU- 10 de março de
2009, 2009a.
BRASIL, Ministério do Desenvolvimento Agrário, INCRA. Petição ao TCU- 03 de agosto de
2009, 2009b.
BRASIL, Ministério do Desenvolvimento Agrário; INCRA. Programa Nacional de Educação
na Reforma Agrária em Perspectiva – dados básicos para uma avaliação, Brasília, 2003.
BRASIL, Presidência da República. Decreto nº 6.170/2007, Brasília, DF, 2007. Disponível
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6170.htm>. Acesso
em 14 de fevereiro de 2015.
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, Brasília, 2010. Disponível em:
<http://www.senado.gov.br/legislacao/const/con1988/CON1988_05.10.1988/CON1988.pdf>.
Acesso em: 29 dez. 2015.
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em:
<bd.camara.gov.br/bd/bitstream/handle/.../constituicao_federal_35ed.pdf?>. Acesso em: 23
set. 2015.
BRASIL. Manual de Operações. Brasília, 1998.
BRASIL. Ministério da Educação (MEC). Resolução CNE/CEB nº 1, de 3 de abril de 2002:
institui Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo. Brasília:
MEC/ CNE/CEB, 2002.
BRASIL. Presidência da República, Lei Complementar nº101, de maio de 2000, Disponível
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm>. Acesso em: 03 ago. 2014.
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Estatísticas do STF. Disponível em:
<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=estatistica&pagina=entendadecisoes>
. Acesso em: 09 nov. 2014.
BRASIL. IPEA. II Pesquisa Nacional de Educação na Reforma Agrária, (II PNERA),
Brasília, 2015.
BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Agrário. Decreto nº 7.352, de 4 de novembro de
2010. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20072010/2010/decreto/d7352.htm>. Acesso em: 24 de set. de 2011.
193

194

BRASIL; Ministério do Desenvolvimento Agrário, INCRA; PRONERA. Manual de
Operações. Brasília: MDA, 2012.
BRASIL; Ministério do Desenvolvimento Agrário, INCRA; PRONERA. Manual de
Operações. Brasília: MDA, 2014.
BRASIL; Ministério do Desenvolvimento Agrário; INCRA; PRONERA. Manual de
Operações. Brasília: MDA, 2004.
BRASIL; Ministério Público Federal; Procuradoria da República do Estado de Goiás.
Procedimento administrativo MPF 1.18.000.023126/2007-47, Brasília, DF, 2007.
BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão 2356, 2010, 2010.
BRASIL; Tribunal de Contas da União. Acórdão. nº 2653/2008 – Plenário, 2008.
CALDART, Roseli. Sobre educação do campo. Trab. Educ. Saúde. Rio de Janeiro, v. 7 n. 1,
p. 35-64, mar./jun. 2009. Disponível em:
<http://www.ce.ufes.br/educacaodocampo/down/cdrom1/ii_03.html>. Acesso em: 18 set.
2012
________. PERREIRA, I. B.; ALENTEJANO, P.; FRIGOTTO, G.(Orgs). Dicionário de
Educação do Campo. Rio de Janeiro, São Paulo: Escola Politécnica de Saúde Joaquim
Venâncio, Expressão Popular, 2012.
________. A escola do campo em movimento. In: ARTICULAÇÃO NACIONAL POR UMA
EDUCAÇÃO BÁSICA DO CAMPO. (Coleção Por uma Educação Básica do Campo, v. 3).
Brasília, DF, 2001.
________. Por uma educação do campo: traços de uma identidade em construção, In:
ARTICULAÇÃO NACIONAL POR UMA EDUCAÇÃOBÁSICA DO CAMPO. (Coleção
Por uma Educação do Campo v. 4). Brasília, DF, 2002.
________. Elementos para a construção do projeto político pedagógico da educação do campo
In: ARTICULAÇÃO NACIONAL POR UMA EDUCAÇÃOBÁSICA DO CAMPO.
(Coleção Por uma Educação do Campo. V.7). Brasília, 2004.
CAMPOS, Christiane Senhorinha Soares; CAMPOS, Rosana Soares. Soberania Alimentar
Como Alternativa Ao Agronegócio No Brasil. Revista Electrónica De Geografía Y Ciencias
Sociales. Universidad de Barcelona.v. XI, n. 245 (68), 1 ago. 2007.
CANCLINI, Néstor Garcia. Consumidores e Cidadãos: conflitos multiculturais da
globalização. Rio de Janeiro: Ed. UFRJ, 1999.
CARNOY, M. Estado e Teoria Política. São Paulo: Papirus, 1988.
194

195

CARTER, M.; CARVALHO Horácio, M. de. A luta na terra: fonte de crescimento, inovação
e desafios constantes do MST, In: CARTER, Miguel. Combatendo a desigualdade social: o
MST e a Reforma Agrária no Brasil, São Paulo: UNESP, 2010.
CARVALHO, A. M. P. A luta por direitos e a afirmação das políticas sociais no Brasil
contemporâneo. Revista de Ciências Sociais, v. 39, n. 1, p. 16-26, 2008.
CARVALHO, Cristina H. A. Política Econômica, Finanças Públicas e as Políticas para
Educação Superior: De FHC (1995 a 2002) a Lula (2003-2006). In: RODRÍGUEZ, M. V;
ALMEIDA, Maria de L. P. (Orgs). Políticas Educacionais e a formação de professores em
tempos de globalização. Editora UCDB: Brasília, 2008.
Certeau, M.. A Invenção do Cotidiano. Petrópolis: Vozes, 2002.
CHAUI, Marilena. Raízes teológicas do populismo no Brasil: teocracia dos dominantes,
messianismo dos dominados. In: DAGNINO, Evelina (Org.). Anos 90: política e sociedade no
Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1994.
CHIAVENATO, Idalberto. Administração Geral e Pública. São Paulo: Elservier, 2006.
COHEN, Jean L., ARATO, Andrew. Los movimientos sociales y la sociedad civil. Sociedade
Civil y Teoria Política. México: Fondo de Cultura Econômica, 2000.
COMISSÃO PASTORAL DA TERRA. Conflitos por terra mantêm tendência de crescimento,
Disponível em: http://www.cptnacional.org.br/index.php/component/jdownloads/finish/48dados-2012/326-release-conflitos-por-terra-mantem-tendencia-de-crescimento?Itemid=23.
Acesso em 02 de julho de 2012
_________________________________. Balanço da questão agrária no Brasil em 2015.
Goiânia, 2015. Disponível em: <http://www.cptnacional.org.br/index.php/publicacoes2/destaque/3044-balanco-da-questao-agraria-no-brasil-em-2015>. Acesso em: 05 jan 2015.
COUTINHO, C. N. O Estado brasileiro: gênese, crise, alternativas. In: Neves LMW, Lima
JCF. (Orgs.). Fundamentos da educação escolar do Brasil contemporâneo. Rio de Janeiro:
Editora FIOCRUZ, 2006.
DAGNINO, Evelina. Sociedade civil e espaços públicos no Brasil. São Paulo: Paz e Terra,
2002.
DELGADO, Guilherme C. A questão agrária e o agronegócio no Brasil. In: CARTER,
Miguel. Combatendo a desigualdade social: o MST e a Reforma Agrária no Brasil. São
Paulo: UNESP, 2010.

195

196

DELGADO, Nelson G. Agronegócio e agricultura familiar no Brasil: desafios para
transformação democrática no meio rural. Novos Cadernos NAEA, v.15, nº1, p.85-129. Jun,
2012.
DELMAGRO, Sandra Luciana. A escola no contexto das lutas do MST. (Tese de doutorado)
Programa de Pós-Graduação em Educação, da Universidade Federal de Santa Catarina, no
Centro de Ciências da Educação, 2010.
DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Convênio. Distinção entre convênio e contrato.
Inexigência de licitação. In: DI PIETRO et. al. Temas polêmicos sobre licitações e contratos.
2. ed. São Paulo: Malheiros, 1995.
________. Direito Administrativo SP: Atlas, 2008.
DIAS, Fabrício Souza. A construção do Programa Nacional de Educação na Reforma
Agrária (PRONERA) no Estado do Amapá, 2015. III Encontro Mineiro de Educação do
Campo, Belo Horizonte, UFMG, Faculdade de Educação, 22 a 24 de julho de 2015.
DINIZ, Daise F. Movimentos da Cidade, BH em Movimento: Ação Política, cultura Popular e
Cidadania na Vila Ventosa. (Dissertação de Mestrado). Programa de Pós Graduação em
Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais, 1997.
________. MST E A Construção de uma Subjetividade Contra hegemônica: uma proposta
analítica dos princípios filosóficos da educação do MST. Disponível em:
<www.diagramaeditorial.com.br/universitas/.../eixo7/daise_diniz.doc>. Acesso em: 30 de jun.
2013.
________. O Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA). Gestão
Participativa e Ativismo Judicial, Revista Plurimus Cultura e Desenvolvimento em Revista,
Ano IV- Ed. VIII jul./dez. 2015. Disponível em: <WWW.plurimus.com.br>. Acesso em: 11
dez 2015.
FAIRCLOUGH, Norman. Discurso e Mudança Social, Brasília: Ed. UnB, 2001.
FELIX, Nelson. Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA):
História, Estrutura, Funcionamento e Características. s.l., 2015.
FERNANDES, Bernardo M. Por uma Educação Básica do Campo. (Coleção Por uma
Educação Básica do Campo, v.2). Brasília, 1999.
________; STÉDILE, João Pedro. Brava Gente: a trajetória do MST e a luta pela terra no
Brasil. São Paulo: Editora Perseu Abramo, 1999.
________; MOLINA, Mônica C. O campo da educação do campo in: ARTICULAÇÃO
NACIONAL POR UMA EDUCAÇÃOBÁSICA DO CAMPO. (Coleção Por uma
Educação do Campo, V.5). Brasília, 2004.
196

197

________. Teoria e política agrária: subsídios para pensar a educação do campo.
ARTICULAÇÃO NACIONAL POR UMA EDUCAÇÃOBÁSICA DO CAMPO. (Coleção
Por uma Educação do Campo, v.6). Brasília, DF, 2008.
FERRARO, Alceu R. História Inacabada do Analfabetismo no Brasil, São Paulo: Cortez,
2009.
FLEURY, Sonia. Estado Capitalista e Política Social. Asociación Latinoamericana de
Medicina Social, jul. 1987.
FLORESTAN, Fernandes. A Revolução Burguesa no Brasil: ensaio sobre interpretação
sociológica. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1976.
FÓRUM NACIONAL DE EDUCAÇÃO DO CAMPO (FONEC). Manifesto à Sociedade
Brasileira, Brasília, 2012. Disponível em: <http://www.gepec.ufscar.br/textos-1/textoseducacao-do-campo/forum-nacional-de-educacao-do-campo-manifesto-a-sociedadebrasileira/view>. Acesso em: 28 ago. 2012.
FOUCAULT, M. A verdade e as Formas Jurídicas. Rio de Janeiro: Nau, 2012.
FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.
FREIRE, Roberto de Barros. Participação Política como exercício de Cidadania. (Tese). São
Paulo: Universidade de São Paulo, 2006.
FREITAS, Luiz Carlos de. Crítica da Organização do Trabalho Pedagógico e da Didática.
Campinas, SP: Papirus, 2012
FRIGOTTO, Gaudêncio. Escola Ommilateral. In.: CALDART, R. S.; PERREIRA, I. B.;
ALENTEJANO, P.; FRIGOTTO, G (Org.). Dicionário de Educação do Campo. Rio de
Janeiro, São Paulo: Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, Expressão Popular, 2012.
________. Desafios para os educadores e educadoras do Campo In.: ARTICULAÇÃO
NACIONAL POR UMA EDUCAÇÃOBÁSICA DO CAMPO. Coleção Por uma Educação
do Campo, V.4, Brasília, 2002.
GEORGE, Meszáros. O MST e o Estado de Direito no Brasil. In.: CARTER, Miguel.
Combatendo a desigualdade social: o MST e a Reforma Agrária no Brasil. São Paulo:
UNESP, 2010.
GIROUX, H. Donald. Trump and the ghosts of Totalitarianism. Disponível em:
<http://www.counterpunch.org/2015/09/18/donald-trump-and-the-ghosts-of-totalitarianism>.
Acesso em: 26 de set. 2015.
GRAMSCI, Antonio. Cadernos do Cárcere, v.3, Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2012.
197

198

________. Cadernos do Cárcere, v.5, Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002.
________. Os intelectuais e a organização da cultura. Rio de Janeiro: Ed civilização
brasileira, 1985
GRUPPI, Luciano. O Conceito de Hegemonia em Gramsci. Rio de Janeiro: Graal, 1978.
HEGEL, G. F. W. Fenomenologia do Espírito. Petrópolis, RJ: Vozes, 1993.
HOBBES, Thomas. Do Cidadão. São Paulo: Martins Fontes, 1998.
________. O Leviatã ou Matéria, Forma e Poder de um Estado Eclesiástico e Civil. (Os
Pensadores). São Paulo: Nova Cultura, 1998.
HONNETH, Axel. Luta por reconhecimento. São Paulo: Editora 34, 1995.
JESUS, Sônia Meire S. A; O PRONERA e a Construção de Novas Relações entre Estado e
Sociedade. In: ANDRADE, M.R; Di Pierro, A.C.; MOLINA M. C.; JESUS, S. M. S. A.
(Orgs). A Educação na Reforma Agrária em Perspectiva: uma avaliação do Programa
Nacional de Educação na Reforma Agrária, Ação Educativa. São Paulo, Brasília:
PRONERA, 2004.
JESUS, Sônia Meire Santos A. Questões paradigmáticas da construção de um projeto político
da educação do campo. In: ARTICULAÇÃO NACIONAL POR UMA
EDUCAÇÃOBÁSICA DO CAMPO. (Coleção Por uma Educação do Campo,V.5). Brasília,
2004.
KAUCHAKJE, Samira. Movimentos Sociais no Século XXI: matriz pedagógica da
participação sócio política. In: Educação e Movimentos Sociais: novos olhares. Campinas,
SP: Alínea, 2010.
KEYNES, J. M. A Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda. São Paulo: Nova Cultural
Ltda, 1996.
KUHN, Thomas. A estrutura das revoluções científicas. 7.ª ed. São Paulo: Perspectiva, 2003.
LAVILLE, C.; DIONNE, J. A construção do saber: manual de metodologia da pesquisa em
ciências humanas. Porto Alegre: Artes Médicas, 1999.
LEHER, Roberto. Educação Popular como Estratégia Política. In: EDUCAÇÃO e
Movimentos Sociais: novos olhares. Campinas, SP: Alínea, 2010.

198

199

LEITE, Sérgio Celani. Escola rural: urbanização e políticas educacionais. São Paulo: Cortez,
2002.
LERRER, Débora F. Trajetória de militantes sulistas: nacionalização e modernidade do MST.
tese de doutorado. Rio de Janeiro: CPDA-UFRRJ, 2008.
_______. Preparar gente: a educação superior dentro do MST. In.: ESTUDOS Sociológicos e
Agrícola, Rio de Janeiro, v. 20, n. 2, 2012: 451-484.
LEWIS-MAYBURY, Biorn. The Politics of the Possible: the growth and political
development of the Brazilian rural workers’trade union movement, 1964-1985, mimeo, 1991.
LOCKE, John. Dois Tratados sobre o Governo. São Paulo: Martins Fontes Editorial Ltda,
1998.
LOPES, Cecília. Reitores pedem continuidade do PRONERA. 2010. Disponível em:
<http://www.unb.br/noticias/unbagencia/unbagencia.php?id=3748>. Disponível em: 22 de
out. 2014.
LOUREIRO, Maria Rita; MACÁRIO, Vinicius; GUERRA, Pedro (Orgs). Democracia,
Arenas Decisórias e Políticas Públicas: O Programa Minha Casa Minha Vida. In: TEXTO
para discussão/ Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Rio de Janeiro, 2013
MAIA, Juliana Guaraná Vieira. A importância do Componente Cívico para o Funcionamento
Efetivo de Canais Participativos como Instrumentos de Inclusão Democrática: um Estudo de
Caso dos Comitês Gestores de Bairro do Programa Nova Baixada. (Dissertação). 2006.
MAKARENKO, A. S. Poemas Pedagógicos. v. 3. São Paulo: Brasiliense 1986.
MANCEBO, Deise et al. Políticas de Expansão da Educação Superior no Brasil pós-LDB
(Projeto do Observatório de Educação Superior- Obeduc/Uerj- Rede Universitas/Br), 2009,
Disponível em: <www.obeduc.uerj.br/arquivos/livpolpub3.pdf>. Acesso em: 20 ago. 2015.
________. Reforma da Educação Superior: o debate sobre a igualdade no acesso. In: Bittar,
Mariluce; Oliveira, João Ferreira de; Morosini, Marília (Orgs). Educação Superior no Brasil –
10 Anos Pós - LDB. Brasília: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira, 2008.
________. Reforma Universitária: Reflexões Sobre a Privatização e a Mercantilização do
Conhecimento. Educ. Soc.,Campinas, v. 25, n. 88, p. 845-866, Especial - Out. 2004
Disponível em <http://www.cedes.unicamp.br>. Acesso em: dez. 2010.
MAQUIAVEL, Nicolau. O Príncipe. São Paulo: L&PM, 1998.
MARSCHNER, Walter. Lutando e ressignificando o rural em campo: notas epistemológicas.
Revista Interações, Campo Grande, v.12, n.1 p.41-52, jan./jun.2011.
199

200

MARSHALL, T. H. Cidadania, Classe Social e Status. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1967.
MARTINS, J. S. Os Camponeses e a Política no Brasil: as lutas sociais no campo e seu lugar
no processo político. Petrópolis, RJ: Vozes, 1983.
MARX, Karl. Gründrisse. São Paulo: Boitempo, 2011.
MENEZES NETO, Antonio Julio. A Igreja Católica e os Movimentos Sociais do Campo:a
Teologia da Libertação e o Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra.Cad. CRH
[online]. 2007, v. 20, n.50, pp. 331-341. Disponível em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_pdf&pid=S010349792007000200010&lng=en&nrm=iso&tlng=pt>. Acesso em: 13 ago. 2015.
MELUCCI, A. A invenção do presente. Petrópolis, RJ: Vozes, 2001.
MICHELOTTO; COELHO; ZAINKO. A política de expansão da educação superior e a
proposta de reforma universitária do governo Lula. Educar. Curitiba, n. 28, p. 179-198, 2006.
Editora UFPR
MOLINA, Mônica C. Políticas Públicas. In.: CALDART, R. S.; PEREIRA, I. B.;
ALENTEJANO, P. FRIGOTTO, G. (Orgs). Dicionário de Educação do Campo. Rio de
Janeiro, São Paulo: Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, Expressão Popular, 2012.
_______. A contribuição do PRONERA na construção de políticas públicas de educação do
campo e desenvolvimento sustentável, tese de doutorado, 2003.
________. A Constitucionalidade e a Justicibilidade do Direito à Educação dos Povos do
Campo. In.: ARTICULAÇÃO nacional por uma educação básica do campo. (Coleção Por
uma Educação do Campo, V.7). Brasília, 2008.
MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA. Carajás: 13 anos de
impunidade. Disponível em: <HTTP://www.mst.org.br/especiais/27> . Acesso em: 22 jul.
2011.
________. Princípios da Educação do MST. Caderno de Educação, n. 08, de jul. 1996.
________. A Reforma Agrária E A Sociedade Brasileira. São Paulo: MST, 1996.
MONTESQUIEU. Do Espírito das Leis. São Paulo: Nova Cultural, 1997
O’DONNELL, G. Poliarquias e (in) efetividade da lei na América Latina. Novos Estudos do
Cebrap, 51, julho de 1998.

200

201

________. Anotações para uma Teoria do Estado I e II. Revista de Cultura e Política.
CEDEC: Paz e Terra, n. 3, nov e jan, 1981.
OLIVEIRA, Ariovaldo U. de. A questão agrária no Brasil: não reforma e contraReforma
Agrária no governo Lula. In.: Os Anos Lula: contribuições para um balanço crítico 20032010. Rio de Janeiro: Garamond, 2010.
________. A Mundialização da Agricultura Brasileira. Disponível em:
<http://www.ub.edu/geocrit/coloquio2012/actas/14-A-Oliveira.pdf>. Acesso em: 25 jan.
2015.
OLIVEIRA, Francisco. A dominação globalizada: estrutura e dinâmica da dominação
burguesa no Brasil. 2006. Disponível em:
<http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/grupos/basua/C08DeOliveira.pdf>. Acesso em:
23 mar. 2012.
________. Privatização do público, destituição da fala e anulação da política: o totalitarismo
neoliberal. In.: Os Sentidos da Democracia: políticas do dissenso e a hegemonia global,
Petrópolis RJ: Vozes; Brasília: NEDIC, 1999.
OLIVEIRA, M. M. Como fazer pesquisa qualitativa. Petrópolis: Vozes, 2007.
PAD, MNDH. A criminalização dos Movimentos Sociais no Brasil: Relatório de Casos
Exemplares. Brasília, 2006
PALUDO, C.; VITORIA, F. B. Contribuições do Materialismo Histórico: Dialético para o
entendimento da Política Social na Atualidade, In: CUNHA, C.; SOUSA José V. de; SILVA,
Maria A. da (Org). O Método Dialético na Pesquisa em Educação. Campinas, SP: Autores
Associados/Brasília, DF: UnB, 2014.
PARTIDO DOS TRABALHADORES. Carta de Princípios. 1979. Disponível em:
<https://www.pt.org.br/wp-content/uploads/2014/03/cartadeprincipios.pdf>. Acesso em: 13
ago. 2015
PATEMAN, Carole. Participação e teoria democrática. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992.
PAULANI, L. O Projeto neoliberal para a sociedade brasileira. In: LIMA; NEVES (Orgs)
Fundamentos da Educação Escolar do Brasil Contemporâneo. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2006.
PAULO, V. ALEXANDRINO, M. Direito Constitucional Descomplicado. Rio de Janeiro:
Forense; São Paulo: Método, 2009.
PEREIRA, Marcus A. Gomes. Modelos democráticos deliberativos e participativos –
similitudes, diferenças e desafios. In: DOGNINO, E.; TATAGIBA L.(Orgs). Democracia,
Sociedade Civil e Participação. Chapecó: Argos, 2007.
201

202

PEREIRA, Mônica Cox de B. P. Revolução Verde in: CALDART, R. PEREIRA, I. B.;
ALENTEJANO,P. FRIGOTTO,G.(Orgs). Dicionário de Educação do Campo, Rio de Janeiro,
São Paulo: Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, Expressão Popular, 2012.
PISTRAK, M. M. Fundamentos da escola do trabalho. São Paulo: Expressão popular, 2003.
PRADO JUNIOR, Caio. A Formação do Brasil Contemporâneo. São Paulo: Brasiliense;
Publifolha, 2000.
RAMOS, Marise. Etnossociologia do conhecimento profissional. Relatório de estágio pósdoutoral (UTAD/Portugal). Vila Real, 2012.
REDE MINEIRA DE EDUCAÇÃO DO CAMPO. Moção de Repúdio ao Acórdão
nº2653/2008 – TCU, 2010.
RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil. São Paulo: Companhia
das Letras, 1995.
RISTOF, Divo. Vinte e um anos de Educação Superior: expansão e democratização.
Cadernos do GEA – nº3 (jan/jun.2013) – Rio de Janeiro: FLACSO, GEA, UERJ, LPP.
Disponível em:
<http://www.flacso.org.br/gea/documentos/Cadernos_GEA/Caderno_GEA_N3.pdf>. Acesso
em: 16 out. 2015.
ROCHA, Roberto. A Gestão Descentralizada e Participativa das Políticas Públicas no Brasil.
Revista Pós Ciências Sociais. v. 1 n. 11 São Luis, MA, 2009.
RODRIGUES, Marta M. A. Políticas Públicas. São Paulo: Publifolha, 2010
SADER, E.; GENTILI, P. (Orgs). Pós-neoliberalismo: as Políticas Sociais e o Estado
Democrático. São Paulo: Paz e Terra, 2003.
SAES, Décio Azevedo Marques de. Cidadania e Capitalismo: uma abordagem teórica.
Disponível em: <http://www.iea.usp.br/publicacoes/textos/saescidadania.pdf>. Acesso em: 02
ago. 2015.
SANTOS, Boaventura de S. Pela Mão de Alice: o social e o político na pós-modernidade.
Porto: Afrontamentos, 1999.
________. Ativismo judicial e contrarrevolução jurídica. Disponível em:
<http://politicajustica.blogspot.com.br/2009/12/ativismo-judicial-e-contrarrevolucao.html>.
Acesso em: 26 set. 2014.

202

203

SANTOS, Clarice Aparecida dos. Apresentação. (Coleção Por uma Educação do
Campo,V.7). Brasília, 2008.
SARTRE. Jean Paul. O existencialismo é um humanismo. 3 ed. São Paulo: Nova Cultural,
1987.
SAUER, Sérgio. Processos recentes de criminalização dos movimentos sociais populares.
Disponível em <http://terradedireitos.org.br/biblioteca/sala-demidia/opiniao/processosrecentes-de-criminalizacao-dos-movimentos-sociais-populares/>.
Acesso em: 08 de Nov. 2014.
SGUISSARDI, Valdemar. Estudo Diagnóstico da Política de Expansão da (e Acesso à)
Educação Superior no Brasil 2002-2012. mimeo, 2015.
SHUMPETER, J. Capitalismo, Socialismo e Democracia. Disponível em:
<HTTP://www.neojobs.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/04/Joseph-schumpetercsd.pdf>. Acesso em: 22 jul. 2011.
SILVA, José Santanada. A Comissão Pastoral da Terra como Organizadora Política dos
Trabalhadores Rurais. Disponível em: <http://anpuh.org/anais/wpcontent/uploads/mp/pdf/ANPUH.S23.0532.pdf>. Acesso em: 12 ago. 2015
SOUZA, Jessé. Sem cultura, não há ascensão social. 2013. Disponível em:
<http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/sem-cultura-nao-ha-ascensao-social0c5k7ftim1idzeyxps0enerta>. Acesso em: 1 jun. 2013.
SOUZA, Rubneuza Leandro de. Educação do Campo: Análise das Reivindicações dos
Trabalhadores do Campo e das Propostas dos Governos de Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma
Rousseff. Rev. Tamoios, São Gonçalo (RJ), ano 09, n. 2, pgs.5 - 28, jul/dez. 2013
SINDUTE-MG. IBGE indica que analfabetismo cai menos entre os maiores de 15 anos.
2011. Disponível em:
<http://www.sindutemg.org.br/novosite/conteudo.php?MENU=1&LISTA=detalhe&ID=2807
>. Acesso em: 15 jan. 2015.
SINGER, André. Os Sentidos do Lulismo: Reforma gradual e pacto conservador. São Paulo:
Cia da Letras, 2014.
SOBRINO, J. Dias. Democratização, Qualidade, e Crise da Educação Superior: faces da
Exclusão e Limites da Inclusão. Educ. Soc., Campinas, v. 31, n. 113, p. 1223-1245, out.-dez.
2010. Disponível em: <http://www.cedes.unicamp.br>. Acesso em: 07 jun. 2015
SOUTO, Juraci Moreira. Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais
CONTAG. Disponível em:
<http://www2.pol.org.br/envelhecimento/docs/Juraci%20Moreira%20203

204

%20CONTAG%20%20Trabalho%20com%20a%20Terceira%20Idade%20e%20pessoas%20i
dosas.pdf>. Acesso em: 13 ago. 2015.
SOUZA, Jessé. Sem cultura, não há ascensão social. Disponível em:
<http://www.gazetadopovo.com.br/vidaecidadania/conteudo.phtml?id=1378017&tit=Semcultura-nao-ha-ascensao-social>. Acesso em: 29 jan. 2015.
STÉDILE, João Pedro. Reforma Agrária. In.: CALDART, R.; PEREIRA, I. B.;
ALENTEJANO, P. FRIGOTTO, G.(Orgs), Dicionário de Educação do Campo. Rio de
Janeiro, São Paulo: Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, Expressão Popular, 2012.
TUCÍDIDES. História da Guerra do Peloponeso. Brasília, DF: Editora Universidade de
Brasília, Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais; São Paulo: Imprensa Oficial do
Estado de São Paulo, 2001.
VENDRAMINI, C. R. Educação e Trabalho: reflexões em torno dos movimentos sociais do
campo. Cad. Cedes, Campinas, vol.27, n.72, p.121-135, maio/ago. 2007. Disponível em:
<HTTP://www.cedes.unicamp.br>. Acesso em: 15 jun. 2013.
WAITZ, Inês R.; ARANTES, M. P. Educação Superior no Brasil: um olhar sobre as origens.
Anuário da Produção Docente, v.III, nº5, 2009, Valinhos, SP.
WEBER, Max. Economia e Sociedade: fundamentos da sociologia compreensiva, v.2,
Brasília, São Paulo: UnB, 2002.
WELCH, Clifford Andrew. Conflitos no Campo In: CALDART, R. PEREIRA,L. B.;
ALENTEJANO, P. FRIGOTTO, G.(Orgs), Dicionário de Educação do Campo. Rio de
Janeiro, São Paulo: Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, Expressão Popular, 2012.
WERTHEIN, J; BORDENAVE, J. D. Educação Rural no Terceiro Mundo. Rio de Janeiro:
Paz e Terra, 1985.
WOOD, Meiksins Ellen. Capitalismo e democracia en publicacion: a teoria marxista hoje.
Problemas e perspectivas. 2007.

204

