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Marxismo ortodoxo não significa, portanto, um reconhecimento acrítico dos 

resultados da investigação de Marx, não significa uma ‘crença’ nesta ou 

naquela tese nem a exegese de um livro ‘sagrado’. A ortodoxia, em questão de 

marxismo, refere-se, antes, exclusivamente ao método. É a convicção científica 

de que o método correto de investigação foi encontrado no marxismo dialético, 

de que esse método só pode ser completado, desenvolvido e aprofundado no 

sentido dos seus fundadores. No entanto, é também a convicção de que todas 

as tentativas de suplantá-lo ou de ‘melhorá-lo’ conduziram à superficialidade, à 

trivialidade e ao ecletismo, e tinham necessariamente de conduzir a isso. 

György Lukács – Prefácio de 1967 à História e Consciência de Classe: estudos 

sobre a dialética marxista (1922). 



 
 

RESUMO 

 

A presente pesquisa teve como objetivo geral compreender os modos de ser 
do trabalho e da Educação do Campo- bem como seus determinantes e 
contradições - nos contextos do Movimento Social da Educação do Campo e 
das Políticas Públicas Educacionais para os povos do campo. Para tanto, 
analisaram-se os documentos nacionais do Movimento Social da Educação do 
Campo – ENERAs, CNECs e FONECs - e os documentos de políticas públicas 
produzidos no âmbito do Estado brasileiro de 1998 a 2016, expressas em 
legislações, Resoluções do Conselho Nacional de Educação e programas do 
Governo Federal – PRONERA, PRONATEC, PROJOVEM – Campo Saberes 
da Terra, PRONATEC – Campo.  Os objetivos específicos da pesquisa 
situaram-se em: 1 – analisar a presença e o lugar do trabalho na concepção e 
na produção do conhecimento acerca da Educação do Campo; 2 – analisar o 
modo de ser, o lugar e a presença do trabalho nos documentos do Movimento 
Social da Educação do Campo; 3 – analisar o modo de ser, o lugar e a 
presença do trabalho nos documentos de políticas públicas educacionais para 
o campo; 4 – analisar o modo de ser da Educação do Campo para o 
Movimento Social da Educação do Campo e para as políticas públicas 
educacionais para o campo. Metodologicamente a pesquisa serviu-se do 
materialismo histórico e, procedimentalmente, serviu-se da análise bibliográfica 
e documental. O trabalho foi tratado teoricamente a partir de seu caráter 
fundante da socialidade humana e protofórmico da ação humana em geral- a 
práxis. Além do caráter fundante (LUKÁCS, 2012; 2014), o trabalho foi tratado 
a partir de dois modos de ser: o modo de ser explorado e não-explorado 
(MARX, 1978; 2014). Sequencialmente analisou-se o lugar do trabalho no 
conceito e na produção de conhecimento em Educação do Campo. Depois, 
analisaram-se os modos de ser do trabalho e da Educação do Campo para o 
Movimento Social da Educação do Campo e por fim, os modos de ser do 
trabalho e da Educação do Campo para as Políticas Públicas Educacionais 
para os povos do campo. Como resultado de pesquisa evidencia-se que no 
âmbito das políticas públicas voltadas para a educação dos povos do campo e 
de formação profissional e técnica o trabalho apresenta-se no modo de ser 
explorado/alienado, diferentemente da forma em que o trabalho se apresenta 
nos documentos do Movimento Social da Educação do Campo como trabalho 
não-explorado/emancipador. Evidenciou-se, também, que nas políticas 
públicas para a Educação do Campo e de formação Profissional e Técnica em 
que ocorreu maior participação do Movimento Social da Educação do Campo 
no processo de elaboração e gestão o modo de ser do trabalho apresentou-se 
como não-explorado – PRONERA - , diferentemente das políticas públicas na 
qual o Movimento Social não teve participação – PRONATEC. Observou-se 
também que os determinantes dos diferentes modos de ser em que o trabalho 
se apresenta nos documentos de políticas públicas e nos documentos do 
Movimento Social da Educação do Campo constituem-se da luta de classes e 
da práxis política. 

Palavras-chave: Trabalho; Educação do Campo; Movimento Social da 
Educação do Campo; Políticas Públicas; Luta de Classes; Práxis Política. 



 
 

ABSTRACT 

 

 

The present research had as general objective to understand the ways of being 
of the Work and of the Field Education - as well as its determinants and 
contradictions - in the contexts of the Social Movement of the Field Education 
and the Public Educational Policies for the people of the field. For that, the 
national documents of the Social Movement of the Field Education - ENERAs, 
CNECs and FONECs - and the documents of public policies produced within 
the scope of the Brazilian State from 1998 to 2016, expressed in legislations, 
Resolutions of the National Council of Education and programs of the Federal 
Government - PRONERA, PRONATEC, PROJOVEM - Field, PRONATEC - 
Field. The specific objectives of the research were: 1 - to analyze the presence 
and place of work in the conception and production of knowledge about Field 
Education; 2 - to analyze the way of being, the place and the presence of the 
work in the documents of the Social Movement of the Field Education; 3 - to 
analyze the way of being, the place and the presence of the work in the 
documents of public educational policies for the field; 4 - to analyze the way of 
being of the Field Education for the Social Movement of the Field Education and 
for the public educational policies for the field. Methodologically, the research 
was based on historical materialism and, procedurally, used bibliographical and 
documentary analysis. The work was treated theoretically from its founding 
character of human and proto-modern sociality of human action in general-
praxis. In addition to the founding character (LUKÁCS, 2012, 2014), the work 
was treated in two ways: the mode of being exploited and unexplored (MARX, 
1978, 2014). The place of work in the concept and in the production of 
knowledge in Field Education was sequentially analyzed. Afterwards, the ways 
of being of the work and of the Education of the Field for the Social Movement 
of the Field Education were analyzed and, finally, the ways of being of the Work 
and of the Field Education for the Public Educational Policies for the people of 
the field. As a result of research it is evident that in the scope of the public 
policies focused on the education of the peoples of the countryside and of 
professional and technical training, the work presents itself in the way of being 
exploited / alienated, differently from the way in which the work presents itself in 
the documents of the Social Movement of the Field Education as non-exploited / 
emancipatory work. It was also evidenced that in the public policies for Field 
Education and Professional and Technical training in which there was greater 
participation of the Social Movement of Field Education in the process of 
elaboration and management the way of being of the work presented itself as 
not – exploited – PRONERA -, unlike public policies in which the Social 
Movement had no participation - PRONATEC. It was also observed that the 
determinants of the different ways of being in which the work is presented in the 
documents of public policies and in the documents of the Social Movement of 
the Field Education are constituted of the class struggle and the political praxis. 

Keywords: Work; Field Education; Social Movement of Field Education; Public 
policy; Class struggle; Political Praxis. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O objeto de pesquisa dessa tese circunscreve-se aos modos de ser do 

trabalho e da Educação do Campo1. Trabalho e Educação do Campo põem-se, 

nessa pesquisa, como unidade de análise2 no âmbito dos documentos do 

Movimento Social da Educação do Campo e nos documentos de políticas 

públicas produzidos pelo Estado brasileiro. Entretanto, é preciso explicitar o 

processo de construção desse objeto. 

A pesquisa que se apresenta parte de inquietações que se fizeram na 

experiência de docente e de coordenador da disciplina de História no âmbito da 

Secretaria Municipal de Educação de Araucária/PR. Foi na qualidade de 

coordenador de disciplina e na tarefa estipulada pela Secretaria Municipal de 

Educação que o contato com a Educação do Campo se realizou. Na época, a 

tarefa consistia na orientação da discussão nas escolas acerca da atualização 

das Propostas Pedagógicas, no caso das escolas denominadas do campo, 

num contexto de mudança de nomenclatura: escola rural para escola do 

campo. A Educação do Campo se punha aí como uma problemática a se 

compreender. O segundo momento, fora o de produzir um livro didático sobre a 

História local para as escolas do campo, no caso escolas municipais 

localizadas no campo. A pesquisa histórica, com fontes e bibliografia sobre a 

história local conduziu à observação da dimensão do trabalho no campo. 

Dimensão – do trabalho - que não se apresentou no referencial teórico e dos 

                                                           
1
 A expressão ‘modos de ser’ fundamenta-se nos escritos de Lukács (2013) em sua Ontologia 

do Ser Social. Modos de ser que explicitam o trabalho e a Educação do Campo como objeto 
histórico, em constante movimento. 
2
 Nessa pesquisa o trabalho se apresenta como unidade de análise pela consideração de sua 

centralidade na produção e reprodução da existência material de todo indivíduo, porém a 
centralidade do trabalho não se põe como consenso entre teóricos e pesquisadores na 
produção e reprodução da vida humana. Antunes (1997) expõe esse não consenso em seu 
livro “Adeus ao Trabalho: ensaio sobre as metamorfoses e a centralidade do mundo do 
trabalho” a partir da analise do livro de André Gorz – “Adeus ao Proletariado” - e das posições 
de outros teóricos que a partir dos anos 1980 questionaram em seus escritos a vigência da 
centralidade do trabalho com a redução do proletariado – Claus Offe, Benjamin Coriat, Alain 
Touraine, Jean Lojkine, Fergus Murray, Adam Schaff, Ernest Mandel, entre outros. 
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estudos no mestrado concluído em 2011, quando a pesquisa teve como objeto 

“a concepção de aprendizagem histórica para professores de história”. 

O contato com a Educação do Campo nas duas experiências elencadas 

conduziu, então, à consideração pela dimensão ou estrutura do trabalho na 

socialidade humana e na educação. 

Apontados os elementos que levaram a construção do objeto de 

pesquisa passa-se a problemática de pesquisa, seus objetivos e seu 

fundamento teórico-metodológico, nesse caso, o materialismo histórico como 

método, a análise documental e bibliográfica como procedimentos 

metodológicos, depois a estrutura da tese e resultados da pesquisa. 

A problemática de pesquisa, produzida na Linha de Pesquisa de 

Políticas Públicas e Gestão da Educação do Programa de Pós-Graduação em 

Educação da Universidade Tuiuti do Paraná, assentou-se, por um lado, no fato 

de que nos 20 últimos anos ocorreu uma substantiva mudança nas Políticas 

Públicas Educacionais para os povos do campo. Essas políticas originam-se do 

questionamento dos povos do campo organizados em movimento. 

Questionamento que se fez a partir da luta pela Reforma Agrária. Luta 

realizada pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra que passam, 

também, a lutar pela oferta de educação por parte do Estado. Segue-se, dessa 

luta, um conjunto de políticas públicas educacionais para os povos do campo, 

assentados da Reforma Agrária, pequenos agricultores, ribeirinhos, 

quilombolas, povos da floresta, dos rios e assalariados no campo. Essas 

políticas públicas centraram-se na formação básica e também na formação 

profissional e técnica. Políticas que se fizeram por meio de leis, resoluções e 

programas. 

Por outro lado, observam-se, também, nos últimos 20 anos uma grande 

mudança na produção no campo, portanto, no mundo do trabalho no campo. 

Mudança que se gestou e se desenvolveu no marco do chamado 

neoliberalismo e da reestruturação produtiva. Mudanças que na produção no 

campo, portanto no mundo do trabalho no campo, se fez a partir da emergência 

do agronegócio, da agroindústria. Mudanças que colocaram o Brasil, na 

qualidade de uma economia agroexportadora, como a oitava economia mundial 



25 
 

na primeira década dos anos 2000. O agronegócio e a agroindústria 

demandaram por trabalhadores assalariados no campo. Desse modo, tem-se 

no mundo do trabalho, na relação trabalho e educação e nas políticas públicas 

educacionais no campo uma contradição. Políticas públicas movidas, 

inicialmente, pela luta dos trabalhadores ou de seus representantes 

organizados em movimento social. Contradição que se faz na Educação do 

Campo como política pública e sua relação com a questão agrária e o 

capitalismo agrário (FERNANDES, 2006). Contradição que se assenta, 

também, no fato, segundo informou o Ministério da Agricultura, que 70% dos 

alimentos consumidos no Brasil provem da agricultura familiar3. Contradição 

que se assenta em dois polos: o da agricultura familiar e do agronegócio. 

Contradição em que o trabalho se expressa em diferentes modos de ser4. 

Contradição que expressa, por outro lado, diferentes modos de ser da 

educação escolar e de Formação Profissional e Técnica no campo. 

Da problemática exposta, as questões de pesquisa centram-se nos 

modos de ser do trabalho e da Educação do Campo. Modos de ser do trabalho 

para o Movimento Social da Educação do Campo e para as políticas públicas 

do Estado brasileiro. O suposto teórico das questões assentam-se na 

compreensão de que para a Educação do Campo em seus nexos constitutivos 
                                                           
3  Segundo matéria publicitária do Ministério da Agricultura, datada de 24 de julho de 2015, “O 

pequeno agricultor ocupa hoje papel decisivo na cadeia produtiva que abastece o mercado 
brasileiro: mandioca (87%), feijão (70%), carne suína (59%), leite (58%), carne de aves (50%) e 
milho (46%) são alguns grupos de alimentos com forte presença da agricultura familiar na 
produção”. Conferido no link: http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2015/07/agricultura-
familiar-produz-70-dos-alimentos-consumidos-por-brasileiro. Acesso em 30/08/2015. 
Questionando, em nota técnica, o quantitativo de 70% da participação da Agricultura Familiar 
na produção total de alimentos, Hoffman (2014, pp. 417-421), escreve que “autoridades 
afirmaram que a agricultura familiar produz 70% dos alimentos consumidos no Brasil. A 
afirmativa é falsa. O valor monetário de toda a produção da agricultura familiar corresponde a 
menos de 25% do total das despesas das famílias brasileiras com alimentos”.  O autor 
questiona, ainda, a estimativa e a metodologia dos dados escrevendo que “Falar em 70% dos 
alimentos torna necessário definir o total de alimentos. Somam-se toneladas de soja com 
toneladas de uva e toneladas de açúcar? Toneladas de açúcar ou toneladas de cana-de-
açúcar? Toneladas de trigo, de farinha de trigo ou de pão? Toneladas de soja ou de óleo de 
soja? Dada a grande heterogeneidade dos alimentos, é um absurdo somar quantidades físicas” 
(HOFFMAN, 2014, p.418). Segundo Hoffman (2014) os dados utilizados pelo governo brasileiro 
provém de apuração e reelaboração do censo agropecuário de 2006. Para o autor não é 
necessário criar estatísticas sem sentido para mostrar a importância da agricultura familiar no 
Brasil. 
4
 Aqui e desde já é importante ressaltar que a produção da agricultura familiar inscreve-se na 

totalidade da produção no modo de produção capitalista, ainda que resistente a ele com 
relação ao modo de ser do trabalho, mas inteiramente nele com relação a circulação, pois a 
produção ou resultado do trabalho se põe, sob o capitalismo, na qualidade de uma mercadoria, 
na qualidade de valor.  

http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2015/07/agricultura-familiar-produz-70-dos-alimentos-consumidos-por-brasileiro.%20Acesso%20em%2030/08/2015
http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2015/07/agricultura-familiar-produz-70-dos-alimentos-consumidos-por-brasileiro.%20Acesso%20em%2030/08/2015
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e em suas expressões, relacionam-se com o trabalho como dependência 

ontológica, determinação recíproca e autonomia relativa. Supostos teóricos 

tomados a partir de Lukács (2013). Desse modo, a problemática geral da 

pesquisa assenta-se na explicitação das contradições entre os modos de ser 

do trabalho e da Educação do Campo para o Movimento Social da Educação 

do Campo e para as Políticas Públicas Educacionais e de Formação 

Profissional e Técnica voltadas para a Educação do Campo. 

Especificamente, as questões de pesquisa apresentam-se, então, da 

seguinte forma: 

1. O modo de ser do trabalho para o Movimento Social da Educação do 

Campo: 

Que lugar ocupa o trabalho nos documentos do Movimento Social da 

Educação do Campo? 

Qual o modo de ser afirmado e oposto do trabalho presente nos 

documentos do Movimento Social da Educação do Campo e quais as 

suas formas de expressão? 

Que relações entre trabalho e educação são apresentadas nos 

documentos? 

 

2. O modo de ser do trabalho para as Políticas Públicas Educacionais 

voltadas para a Educação do Campo: 

Que modo de ser do trabalho se expressa nas Políticas Públicas 

Educacionais voltadas para a Educação do Campo, principalmente 

nas Políticas Públicas Educacionais de formação profissional e 

técnica? 

 

3. O modo de ser da Educação do Campo para o Movimento Social da 

Educação do Campo: 

Que modo de ser da Educação do Campo, originariamente, se 

expressa nos documentos do Movimento Social da Educação do 

Campo no conjunto de suas pautas e demandas? 
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4. O modo de ser da Educação do Campo para as Políticas Públicas 

Educacionais voltadas para a Educação do Campo: 

Que modo de ser da Educação do Campo expressa-se nos 

documentos de Políticas Públicas Educacionais voltados para a 

Educação do Campo? 

De que modo às demandas do Movimento Social da Educação do 

Campo, por uma Educação do Campo, são contempladas nos 

documentos de Políticas Públicas Educacionais voltadas para a 

Educação do Campo? 

A partir desse conjunto de questões, teve-se como objetivo geral 

encontrar os nexos constitutivos da Educação do Campo, suas determinações 

e campo de mediações desde o contexto do Movimento Social da Educação do 

Campo e das políticas públicas educacionais para o campo, principalmente as 

que se referem à formação profissional e técnica. 

Especificamente, para encontrar as determinações e o campo de 

mediações proposto no objetivo geral, pretendeu-se: 

1. Analisar a presença e o lugar do trabalho na concepção e na 

produção de conhecimento acerca da Educação do Campo; 

2. Analisar o modo de ser, o lugar e a presença do trabalho nos 

documentos do Movimento Social da Educação do Campo; 

3. Analisar o modo de ser, a presença e o lugar do trabalho nas 

Políticas Públicas Educacionais voltadas para a Educação do 

Campo; 

4. Analisar o modo de ser da Educação do Campo para o Movimento 

Social da Educação do Campo e para as políticas públicas de 

Educação do Campo. 

Para consignar os objetivos postos, teve-se como fundamento teórico-

metodológico o materialismo histórico. Nesse caso, metodologicamente a 

pesquisa fundamentou-se em Marx e Lukács, onde o objeto de pesquisa, em 

sua concreticidade, constitui-se como síntese de múltiplas determinações ou 

um complexo de complexos (LUKÁCS, 2013). É o objeto de pesquisa, 

conforme já posto, a relação entre o modo de ser do trabalho e o modo de ser 
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da Educação do Campo, modos de ser que apresentam-se como síntese ou 

complexos compreendidos em sua gênese e desenvolvimento. Desse modo, é 

concreto porque é material, é histórico porque é processual, não fixo e natural, 

é dialético. É o objeto humano, social. Objeto que, no trato metodológico, é 

considerado em sua totalidade, contradição, reprodução e mediação5. Lukács 

(2012, p. 297) tratando dos princípios ontológicos fundamentais de Marx, no 

caso das questões metodológicas, no que concerne a totalidade, ao modo de 

ser e às categorias, expõem, a partir de Marx, que 

 

A crítica do sistema que temos em mente, e que encontramos 
conscientemente explicitada em Marx, parte, ao contrário, da 
totalidade do ser na investigação das próprias conexões, e busca 
apreendê-las em todas as suas intrincadas e múltiplas relações, no 
grau máximo de aproximação possível. A totalidade não é, nesse 
caso, um fato formal do pensamento, mas constitui a reprodução 
ideal do realmente existente; as categorias não são elementos de 
uma arquitetura hierárquica e sistemática, mas, ao contrário, são na 
realidade “formas de ser, determinações da existência”, elementos 
estruturais de complexos relativamente totais, reais, dinâmicos, cujas 
inter-relações dinâmicas dão lugar a complexos cada vez mais 
abrangentes, em sentido tanto extensivo quanto intensivo (LUKÁCS, 
2012, p. 297). 

 

O exposto por Lukács (2012) sobre a tomada do objeto por Marx 

explicita, de modo preciso, a fundamentação teórico-metodológica dessa 

pesquisa, desde a totalidade, reprodução, contradição, mediação e as 

categorias. E, ainda, considerando o método da economia política em Marx, do 

caminho do abstrato ao concreto, da gênese e desenvolvimento do objeto, 

Lukács (2012) afirma que 

 

                                                           
5
 A propósito, Carlos Roberto Jamil Cury na obra “Educação e Contradição” (1987), tratou das 

categorias da contradição, totalidade, reprodução mediação e hegemonia na análise do 
fenômeno educativo. Cury (1979) escreve que “As categorias propostas se inserem nesse 
contexto da práxis. Pretendem ser consideradas tanto no processo da realidade que as produz 
quanto na sua utilização como instrumentos de análise em vista de uma ação social 
transformadora, já que a análise também faz parte dessa ação. De modo especial, oferecem 
subsídios nos atos de investigar a natureza da realidade social e as vinculações das 
propriedades da educação nessa mesma realidade. As categorias ajudam a entender o todo, 
cujos elementos são os constituintes da realidade e, nele, os elementos da educação” (CURY, 
1987, p. 26). 
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É claro, portanto que o método da economia política, que Marx 
designa como uma “viagem de retorno”, pressupõe uma cooperação 
permanente entre o procedimento histórico (genético) e o 
procedimento abstrativo-sistematizante, os quais evidenciam as leis e 
as tendências. A inter-relação orgânica, e por isso fecunda, dessas 
duas vias do conhecimento, todavia, só é possível sobre a base de 
uma crítica ontológica permanente de todos os passos dados, já que 
ambos os métodos têm como finalidade compreender, de ângulos 
diversos, os mesmos complexos da realidade (LUKÁCS, 2012, 
p.306). 

 

Outra consideração metodológica é a da relação entre o universal e o 

singular. Essa relação, metodologicamente tomada, fora exposta por Lukács 

(1978), onde 

 

O singular não existe senão em sua relação com o universal. O 
universal só existe no singular, através do singular. Todo singular é 
(de um modo ou de outro) universal. Todo universal é (partícula ou 
aspecto, ou essência) do singular. Todo universal abarca, apenas de 
um modo aproximado, todos os objetos singulares. Todo singular faz 
parte, incompletamente, do universal, etc. Todo singular está ligado, 
por meio de milhares de transições, aos singulares de um outro 
gênero (objetos, fenômenos, processos), etc. (LUKÁCS,1978, p. 109). 

 

Expostas as categorias, passa-se a explicitação dos procedimentos 

metodológicos e suas fontes/documentação. Assim, trata-se de uma pesquisa 

de natureza bibliográfica e de análise documental. Os documentos de análise 

situaram-se nos produzidos pelo Movimento Social da Educação do Campo, 

documentos que foram considerados na qualidade de fundadores da Educação 

do Campo, os quais: o Primeiro e o Segundo Manifesto das Educadoras e dos 

Educadores na Reforma Agrária - ENERAs; Primeira e Segunda Conferência 

Nacional da Educação do Campo - CNECs; o Primeiro, Segundo e Terceiro 

Fórum Nacional da Educação do Campo - FONECs6. Documentos que foram 

considerados, metodologicamente, em sua singularidade temporal - histórica, 

de conteúdo e de forma. No caso, em sua totalidade e em seus elementos – 

aspectos singulares, tanto relativos à Educação do Campo, quanto ao trabalho.  

                                                           
6
 Considerou-se, brevemente, também o quarto e quinto FONECs ocorridos em 2017 e 2018. 
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As relações entre os documentos do Movimento Social da Educação do 

Campo foram tratadas categorialmente, dada sua especificidade reivindicatória 

e de colocação de demandas da Educação do Campo tanto para ela mesma 

quanto, e principalmente, para o Estado, como continuidade, ampliação ou 

continuidade ampliada e limites. Fora, então, considerando a continuidade, 

ampliação e limites que se pôde expor as contradições e o campo de 

mediações. 

Com relação aos documentos de políticas públicas educacionais, 

documentos produzidos no âmbito do Estado Brasileiro, analisaram-se: a 

Resolução CNE/CEB 01/2002; Resolução CNE/CEB 02/2008; Resolução 

CNE/CEB 04/2010; Decreto Presidencial 7.352 de 04 de novembro de 2010; 

Plano Nacional de Educação 2014-2024; Manuais de Operação do Programa 

Nacional de Educação na Reforma Agrária 1998-2016; Acórdão nº 2.653/2010 

– TCU; Acórdão nº 3.269/2010 – TCU; Lei Federal 11.692/2008, que dispõe 

sobre o PROJOVEM; PROJOVEM Campo - Saberes da Terra, Projeto Base, 

2009; Lei Federal 12.513/2011, que institui o PRONATEC; Medida Provisória 

513 de 2012; Lei Federal 12.816/2013; PRONATEC – Campo, cartilha de 2011. 

Inicialmente, como procedimento analítico, os documentos foram divididos em 

duas qualidades que os distinguem: os documentos instituintes da Educação 

do Campo no âmbito do Estado e os documentos que apresentam como 

qualidade principal a formação profissional e técnica, documentos que se 

apresentam na qualidade de programas. Nos documentos instituintes, o 

objetivo centrou-se na análise do modo de ser da Educação do Campo no 

âmbito do Estado brasileiro. Nos documentos de políticas públicas que 

apresentam-se voltados para a formação profissional e técnica, o objetivo 

centrou-se na análise do modo de ser do trabalho presente nesses 

documentos. A análise dos documentos de políticas públicas realizou-se sob os 

mesmos procedimentos de análise dos documentos produzidos pelo 

Movimento Social da Educação do Campo. Análise que, servindo-se das 

noções7 de continuidade, ampliação e limites pôde captar as contradições e 

                                                           
7
 Trabalhou-se com as noções de continuidade, ampliação e limites para a análise do conteúdo 

dos documentos. Pode-se entender que a continuidade, a ampliação e os limites apresentam-
se como subcategorias as categorias já postas: contradição, totalidade, reprodução e 
mediação. 
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campo de mediações entre os próprios documentos de políticas públicas, bem 

como em relação aos documentos produzidos pelo Movimento Social da 

Educação do Campo. Enfim, o conteúdo dos documentos produzidos pelo 

Movimento Social da Educação do Campo foi retomado na análise dos 

documentos de políticas públicas. Foi na análise conjunta que se transitou da 

universalidade à singularidade dos próprios documentos e seu conteúdo, entre 

os documentos e seu conteúdo, tanto do Movimento Social da Educação do 

Campo, quanto os das políticas públicas. 

Exposto o método de pesquisa, as fontes e seus procedimentos, passa-

se, então, a expor a estrutura capitular da tese e seu conteúdo. Estruturalmente 

a tese divide-se em quatro capítulos. O primeiro capítulo tratou de expor o 

conteúdo central dessa tese, ou seja, os modos de ser do trabalho. A 

exposição dos modos de ser do trabalho teve como fundamentação teórica 

principal os escritos de Marx, no caso, “O Capital: crítica da Economia Política”, 

especificamente o capítulo quinto que trata do “processo de trabalho e o 

processo de produção de mais-valia” (MARX, 2014), o texto do capítulo VI 

(inédito) publicado pela Livraria Editora Ciências Humanas em 1978 e os 

escritos de Lukács, no caso, “Para uma Ontologia do Ser Social II” (LUKÁCS, 

2013). Com isso, o primeiro capítulo apresenta o trabalho ontologicamente, 

como fundante da socialidade humana, como originário e protofórmico de todo 

um complexo de relações humanas, o que justifica seu tratamento no primeiro 

capítulo. Essa posição justifica-se, partindo-se de Lukács (2013), quando 

escreve que 

 

Para expor em termos ontológicos as categorias específicas do ser 
social, seu desenvolvimento a partir das formas de ser precedentes, 
sua articulação com estas, sua fundamentação nelas, sua distinção 
em relação a elas, é preciso começar essa tentativa com o trabalho. 
É claro que jamais se deve esquecer que qualquer estágio do ser, no 
conjunto e nos seus detalhes, tem caráter de complexo, isto é, que as 
suas categorias, até mesmo as mais centrais e determinantes, só 
podem ser compreendidas adequadamente no interior e a partir da 
constituição global do nível de ser de que se trata. E mesmo um olhar 
muito superficial ao ser social mostra a inextrincável imbricação em 
que se encontram as suas categorias decisivas, como o trabalho, a 
linguagem, a cooperação e a divisão do trabalho, e mostra que ai 
surgem novas relações de consciência com a realidade e, por isso, 
consigo mesma etc. (LUKÁCS, 2013, p. 41) 
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 Protofórmico porque se constitui na qualidade de base para a análise 

das ações humanas, de modo que o trabalho apresenta uma relação com a 

educação e outros complexos sociais. Relação que se apresenta por 

determinação ontológica, recíproca e de autonomia relativa (LUKÁCS, 2013). 

É no primeiro capítulo que se expõe, então, os modos de ser do trabalho 

- além de seu caráter fundante, protofórmico e originário - sob duas formas: o 

trabalho não-explorado e o trabalho explorado. Trabalho explorado e não-

explorado como modos de ser do trabalho constituíram-se em elementos 

centrais para a análise do modo de ser do trabalho para o Movimento Social da 

Educação do Campo e para as políticas públicas, objetos dos capítulos 

posteriores. Trata-se do trabalho em uma sociedade determinada e em 

determinado modo de produção - o modo de produção capitalista. 

O segundo capítulo trata de compreender o lugar do trabalho na 

concepção e na produção de conhecimento sobre a Educação do Campo. 

Trata, então, o segundo capítulo, de levantar e identificar os principais teóricos 

da Educação do Campo, seus escritos principais e, também, a produção de 

pesquisas de tese e dissertação sobre a Educação do Campo e as teses e 

dissertações que apresentam o trabalho e sua relação com a Educação do 

Campo.  

Desse modo, o capítulo organiza-se partindo da produção teórica 

brasileira sobre a relação trabalho e educação no âmbito do GT “Trabalho e 

Educação” da ANPED. Nesse caso, parte-se do estudo metateórico de Ciavatta 

(2015). Observados os traços gerais da produção teórica sobre a relação 

trabalho e educação, analisa-se o lugar do trabalho na conceituação de 

Educação do Campo. Conceituação que toma como referencial Roseli Salete 

Caldart (2012; 2010), Gaudêncio Frigotto (2010), Maria Antônia de Souza 

(2011) e Antônio Munarim (2010). 

Sequencialmente, identifica-se o lugar do trabalho na produção teórica 

brasileira no decurso temporal que se estende de 1997 a 2015. Antes de tudo, 

nessa seção, apresenta-se a produção teórica de teses e dissertações sobre a 
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Educação do Campo, tomando como referência o estudo de Souza (2010 e 

2016) que pesquisou a produção brasileira desde 1987 até 2015. No caso, 

identificaram-se as instituições com maior produção de pesquisa sobre a 

Educação do Campo, a evolução quantitativa das pesquisas ano a ano. 

Depois, extrai-se do quantitativo geral as pesquisas com a temática sobre 

trabalho e educação, analisa-se se fluxo ano a ano e comparativamente às 

pesquisas com outras temáticas. É nessa parte que se identifica o lugar do 

trabalho na produção de conhecimento sobre a Educação do Campo. 

Além de identificar o lugar do trabalho na produção de conhecimento 

sobre a Educação do Campo, produção em termos de pesquisa de tese e 

dissertação, analisa-se o conteúdo das pesquisas de teses e dissertações, bem 

como as instituições de pesquisa que apresentaram teses e dissertações sobre 

a temática educação e trabalho na produção de pesquisas sobre a Educação 

do Campo. Assim, identifica-se, nesse segundo capítulo, também, os centros 

de pesquisa e os pesquisadores na Educação do Campo que tematizam a 

relação trabalho e educação. Grosso modo, o segundo capítulo revela, então, 

que o trabalho ocupa uma posição significativa nas pesquisas sobre Educação 

do Campo. As pesquisas que tematizam a relação trabalho e educação têm 

sua gênese nos anos 1997 e 1999, tomando como posição central em relação 

ao trabalho, da mesma forma que na produção teórica brasileira, a posição da 

classe trabalhadora, no caso dos trabalhadores do campo. Em sua 

especificidade, essas pesquisas revelam, também, a articulação temática direta 

com o Movimento Social. 

A base teórico-metodológica na maioria das pesquisas é o materialismo 

histórico e as categorias ou dimensões que mais se apresentam é a da práxis e 

a da dimensão sociopolítica. Como centros de pesquisa, observa-se, também, 

nesse capítulo, a Universidade Federal de Santa Catarina e a Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul e as professoras Célia Regina Vendramini e 

Maria Ribeiro como pesquisadoras com maior quantidade de orientações e 

participação em pesquisas sobre a Educação do Campo que tematiza a 

relação trabalho e educação. Enfim, o lugar do trabalho na concepção e na 

produção de conhecimento sobre a Educação do Campo, apresenta três 
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determinações essenciais: a sua raiz no trabalho, radicalidade na luta de 

classes e sua constituição no Movimento Social, especialmente o MST. 

O terceiro capítulo trata da análise do modo de ser do trabalho e da 

Educação do Campo para o Movimento Social da Educação do Campo. 

Análise operada sobre os documentos do Movimento Social da Educação do 

Campo. Documentos que se expressam nas formas de manifesto, conferência, 

fórum e audiência. No que se refere ao modo de ser da Educação do Campo, 

considerando a especificidade de cada documento e de cada momento, a 

análise operada se deu por três conjuntos analíticos, considerando as pautas e 

reivindicações em comum, diferentes, contínuas e ampliadas. As análises 

foram sistematizadas e sintetizadas em quadros comparativos. No que se 

refere ao modo de ser do trabalho, a análise se faz, também, a partir de três 

conjuntos analíticos, porém diferentes. No caso, seguindo, de forma 

combinada, uma conjuntura temporal e por tipo de documento e movimento a 

ele relacionado, os quais: primeiro conjunto fora os dois ENERAs; segundo 

conjunto as dois CNECs e; terceiro conjunto os três FONECs. A análise 

organizou-se, também, por quadros sintéticos comparativos. 

Na análise e nos quadros comparativos apresentam-se o modo de ser 

do trabalho afirmado pelo Movimento Social da Educação do Campo e o modo 

de ser do trabalho oposto, no qual o movimento se opõe, bem como suas 

formas de expressão e relação com a educação. Formas de expressão que se 

apresentam afirmativamente e resistentemente pela agricultura familiar, 

agroecologia, agrobiodiversidade e trabalho coletivo, cooperado. Opostamente 

no trabalho escravo, assalariado, no latifúndio, na agroindústria e no 

agronegócio. Relação com a educação que se apresenta de modo afirmativo 

pela humanização, na compreensão da educação como meio para o 

desenvolvimento da produção na agricultura familiar, na qualificação da 

produção. De modo oposto, a relação trabalho e educação como meio para o 

desenvolvimento da força de trabalho e uso na produção pelo empresariado, 

na produção de mercadorias sob a forma explorada. A análise comporta, 

também, como totalidade, a conjuntura histórica dos anos 1990 até 2017 

centradas na economia e na política do período e na política educacional.  
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É no terceiro capítulo que algumas das determinações do modo de ser 

do trabalho e da Educação do Campo começam a se apresentar para além da 

tríade trabalho, luta de classes e movimento social: a luta de classes e a práxis. 

Luta de classes e práxis de forma mais determinada, práxis como prática 

política. Entretanto, de modo mais preciso e consistente, as determinações do 

modo de ser do trabalho e da Educação do Campo, apresentaram-se no quarto 

capítulo, na análise do modo de ser do trabalho e da Educação do Campo para 

as Políticas Públicas Educacionais voltadas para a Educação do Campo. 

O quarto capítulo trata, então, da análise do modo de ser do trabalho e 

da Educação do Campo para as Políticas Públicas Educacionais de Educação 

do Campo. Políticas públicas como ação do Estado brasileiro que institui a 

Educação do Campo no âmbito do Estado e que, com relação ao modo de ser 

do trabalho, se apresenta por programas de formação profissional e técnica 

para os povos do campo. A análise dos documentos de Políticas Públicas 

Educacionais se dá pela sua relação com as pautas, demandas e 

reivindicações do Movimento Social da Educação do Campo a partir da 

continuidade, ampliação e limites. Limites que explicitam as contradições entre 

o modo de ser da Educação do Campo tanto para o Movimento Social da 

Educação do Campo quanto para as políticas públicas. Para efeito de síntese, 

apresentam-se, no capítulo, em sua primeira parte, quadros sintéticos 

comparativos. 

No que se refere aos modos de ser do trabalho, os documentos 

analisados foram aqueles que diretamente se relacionam a formação 

profissional e técnica para os povos do campo. Nesse caso, os documentos 

analisados constituem-se de programas de formação voltados ao trabalho. A 

análise dos programas voltados a formação profissional e técnica conduziram a 

considerar, além do modo de ser do trabalho e da Educação do Campo para o 

Movimento Social e para as políticas públicas, a análise de documentos que 

expressam diretamente os interesses do empresariado no campo, seus 

interesses na formação profissional e técnica. Dos documentos que expressam 

os interesses do empresariado no campo, interesses do agronegócio, a análise 

se deu sobre três documentos: o PRONATEC do SENAR; o documento síntese 

da 14ª Conferência Brasileira do Agronegócio (2015) e matéria jornalística da 
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revista “A Granja” que reproduz a comunicação do presidente da ABAG, Carlos 

Lavatelli, na 9ª Conferência Brasileira do Agronegócio (2010). 

O resultado da análise apresenta então, no que se refere as 

determinações decisivas sobre o modo de ser do trabalho e da Educação do 

Campo, considerando o já exposto desde o segundo capítulo: a raiz do 

conceito de Educação do Campo situada no trabalho, sua radicalidade na luta 

de classes e no Movimento Social. Determinações postas, ainda, de forma 

bastante abstrata que foi se concretizando na análise dos documentos 

produzidos pelo Movimento Social da Educação do Campo. Concretização que 

se apresentou na qualidade de práxis e prática política. Concretizou-se ainda 

mais na análise dos documentos de Políticas Públicas Educacionais de 

Educação do Campo. Concretização que levou à consideração do Estado e a 

expressões fáticas da luta de classes, consignadas nas classes em presença e 

no Estado, no caráter de classe do Estado. Concretização que expressa o 

afirmado a partir de Marx, em Lukács, na qualidade de “viagem de retorno”. 

 Assim, modo de ser do trabalho e da Educação do Campo que 

encontram nexo entre trabalho, luta de classes, movimento social e Estado na 

práxis política. Práxis política das classes em presença – trabalhadores do 

campo representados, no que se refere a educação, pelo Movimento Social da 

Educação do Campo e empresariado do agronegócio, representados por suas 

entidades e organizações -, tendo como seu centro de ação o Estado e suas 

esferas administrativas. Importa considerar, também, no resultado da análise e, 

portanto, no modo de ser do trabalho e suas expressões e no modo de ser da 

Educação do Campo a especificidade do Movimento Social da Educação do 

Campo. Especificidade que, grosso modo, se dá pela capacidade de compor 

demandas de outros movimentos sociais, entidades e organizações que 

representam os interesses dos trabalhadores do campo, além de instituições 

de ensino e pesquisadores. 

É na completude da análise, em suas intrincadas e múltiplas relações, 

que se encontraram os nexos constitutivos e as determinações do modo de ser 

do trabalho e da Educação do Campo. As determinações e seu campo de 

mediações apresentaram-se quanto ao modo de ser do trabalho e da 
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Educação do Campo no âmbito do Movimento Social da Educação do Campo e 

das Políticas Públicas Educacionais voltadas para a Educação do Campo, no 

resultado da análise como Estado, luta de classes e práxis política.  

Consignando uma Educação do Campo para o Movimento Social da Educação 

do Campo com raiz no trabalho não-explorado, na luta pela terra e por um 

projeto que parte dos interesses dos povos do campo, dos trabalhadores e, no 

âmbito das políticas públicas, âmbito do Estado, uma Educação do Campo ou 

para o campo, vinculada aos interesses da reprodução do capital no campo, no 

conjunto dos interesses do empresariado no campo. Eis a grande contradição 

que, pela análise, revela seu campo de mediações, suas determinações. 

A consideração pelo Estado, a luta de classes e a práxis política 

conduziu, ao mesmo tempo, na consideração teórica dessa relação. 

Consideração teórica fundamentada nos escritos de Lenin e nos escritos sobre 

política de Lukács. 

Dos escritos de Lenin, considerou-se “O Estado: conferência na 

Universidade de Sverdlov” (1919), “O Estado e a Revolução” (2011) e Quem 

são os “Amigos do Povo” e como lutam contra os socialdemocratas (1973). Dos 

escritos de Lukács, consideraram-se os seus escritos políticos, além da 

consideração à política na obra “Para uma Ontologia do Ser Social II”, na parte 

correspondente ao complexo do ideal e a ideologia (2013), a entrevista ao Der 

Spiegel e a entrevista publicada por Holz, Kofler e Abendroth (1971) intitulada 

“Ideas basicas para una política científicamente fundamentada” na obra 

“Conversaciones con Lukács”. 

Assim, o resultado da análise se expressa, em quadro sintético, pela 

finalidade dos programas de formação profissional e técnica, expressão do 

modo de ser do trabalho em cada programa, pelo modo de ser do trabalho em 

explorado e não-explorado, interesse de classe representado em cada 

programa pela expressão e modo de ser do trabalho, práxis política 

hegemônica em cada programa, limites no âmbito do Estado à participação e 

execução dos programas tanto pelos movimentos sociais quanto pelos 

organismos representativos dos interesses do empresariado, vínculo do 

programa a Educação do Campo no âmbito do Movimento Social da Educação 
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do Campo, vínculo do programa à Educação do Campo no âmbito do Estado, 

oferta e financiamento do programa. 
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CAPÍTULO I 

CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS SOBRE O TRABALHO, SEUS MODOS DE 

SER E SUA RELAÇÃO COM A EDUCAÇÃO 

 

 

“Meu trabalho seria livre projeção de minha vida, portanto desfrute de vida. Sob o 

pressuposto da propriedade privada (em troca) é estranhamento de minha vida, posto 

que trabalho para viver, para conseguir os meios de vida. Meu trabalho não é vida” 

(MARX E ENGELS, Manuscritos de Paris e Anuários Franco-Alemães – 1844). 

 

Conforme o descrito na introdução a análise dos modos de ser do 

trabalho realiza-se a partir do seu caráter fundante, tomando-se duas 

características do trabalho – trabalho explorado e trabalho não-explorado.  

A análise que se realiza, nesse capítulo, tem como suporte teórico 

principal a obra “O capital” de Marx, subtitulada “Crítica da Economia Política” e 

a obra de György Lukács intitulada “Para uma Ontologia do ser Social II” – 

especificamente o capítulo II, primeira parte, perpassadas pelas contribuições 

de Sérgio Lessa (2007) “Para compreender a Ontologia de Lukács”.  

Em Marx a análise se realiza especificamente sobre o capítulo V 

intitulado como “O processo de trabalho e o processo de produzir mais-valia” e 

o capítulo VI – inédito - voltado à análise da “mais-valia” “absoluta” e “relativa”. 

Embora Marx trate do trabalho em todo “O Capital” nos capítulos VI, VII, VIII, 

XI, XII, XIII, XV, XVII, XXII, XXIII e XXIV, a circunscrição ao capítulo V e VI – 

inédito - justifica-se pelo fato de que todos os outros capítulos que se 

relacionam ao trabalho têm sua gênese no desenvolvimento do processo de 

trabalho e no processo de produção de mais-valia.  

Em Lukács, considerando sua trilogia, a análise empreendida centra-se 

na “Ontologia do Ser Social II” a qual o filósofo húngaro dedica a segunda parte 

do livro à categoria trabalho, trabalho tomado em seu caráter fundante, 

protofórmico e originário da ação humana – práxis social. 

 Mais do que expor os modos de ser do trabalho em explorado e não-

explorado, este capítulo trata, também, de expor a razão pela qual se parte do 

modo de ser do trabalho para a compreensão do modo de ser da educação e, 
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necessariamente, no conjunto da tese, compreender a  relação entre trabalho e 

Educação do Campo no âmbito do Movimento Social e no âmbito das Políticas 

Públicas de Educação do Campo e de formação profissional e técnica para os 

povos do campo. Assim, além de expor os modos de ser do trabalho, expõe-se 

a relação entre trabalho e educação a partir do caráter fundante do trabalho. 

Entretanto, antes de passar à análise dos modos de ser do trabalho, é preciso 

fazer uma referência histórica acerca de Gyorgy Lukács, sua relevância nesse 

estudo e a opção pela obra A Ontologia do Ser Social.  

György Lukács, filósofo húngaro, é um dos grandes representantes do 

pensamento marxista do século XX junto a Lenin e Gramsci. Nascido em 

Budapeste em 13 de abril de 1885, a época da monarquia dual do Império 

Austro-húngaro, Lukács era o filho mais novo de uma família judaica 

aburguesada – seu pai era gerente de um dos maiores bancos no império. Aos 

17 anos publica seus primeiros artigos na imprensa húngara e aos 21 anos 

conclui seus estudos de Jurisprudência na Universidade de Budapeste e aos 

24 anos conclui doutorado em Filosofia pela mesma Universidade. Em 1910 

tem sua primeira obra publicada – A alma e as Formas – e 1911 pública a 

História da Evolução do Drama Moderno. É dos anos de 1910 que se 

apresenta em Lukács o interesse pelo estudo da estética e da ética, questões 

que reaparecerão sob outra perspectiva teórica décadas depois. Nesse 

período, Lukács vai para Berlim, é aluno de Georg Simmel. Entre os anos de 

1913 e 1915, por intermédio de Ernest Bloch, em Heidelberg, conhece Max 

Weber e participa de seu circulo de estudos. No ano seguinte – 1916 – publica 

a Teoria do Romance e em seguida, de volta a Budapeste publica A Relação 

Sujeito-Objeto na Estética. Os anos entre 1910 e 1918 caracterizam-se por 

seus estudiosos como a fase de juventude do pensamento de Lukács, período 

em que seu referencial teórico não se situava nas obras de Marx. Isso não 

significa que Lukács não tivesse preocupações e recusasse o mundo burguês 

e a ordem do capitalismo. Sobre a recusa ao mundo burguês, José Paulo Netto 

(1983, p. 11) escreve que “Lukács muito precocemente desenvolveu uma firme 

atitude de recusa em face do modo de viver e de pensar instaurado pelo 

capitalismo”. 



41 
 

Os anos seguintes a 1918 marcarão uma mudança radical na vida e 

desenvolvimento teórico de Lukács. Nesse sentido, Paulo Netto (1983, p. 27) 

escreve que  

 

A recusa do mundo burguês, ponto de partida do jovem Lukács, 
localiza agora o sujeito social que pode conferir-lhe um sentido 
positivo: na segura interpretação de Löwy, “em 1918/1919, Lukács 
encontra no proletariado a força capaz de resolver as antinomias pela 
destruição da realidade capitalista, a abolição da reificação, a 
realização de valores autênticos e a fundação de uma nova cultura” 
(PAULO NETTO, 1983, p. 27). 

 

Simpático a Revolução Bolchevique – mas não acrítico a ela8-, em 2 de 

dezembro de 1918 filia-se ao Partido Comunista e em 1919 participa 

ativamente da curta Revolução Húngara como Vice-comissário do Povo para a 

Educação Popular. Sufocada a Revolução Húngara, Lukács passa a viver na 

clandestinidade e, depois, no exílio em Viena. No ano de 1920, Lukács, do 

exílio, passa a ser dirigente do Partido Comunista e coeditor da revista 

Comunismo. Conhece Lenin em 1921 e em 1923, a partir da reunião de uma 

série de artigos, publica sua primeira obra marxista9 – História e Consciência 

de Classe – bastante criticada entre os marxistas e comunistas da época. Por 

essa obra Lukács é condenado, em 1924, pelo V Congresso da Internacional 

Comunista. Entre 1924 e 1926 Lukács publica uma série de escritos, entre os 

quais pode-se citar o livro “Lenin. A Coerência de seu Pensamento”, a “resenha 

crítica sobre o trabalho de Bukharin acerca do materialismo histórico” e o artigo 

“Moses Hess e o Problema da Dialética Idealista”. No primeiro ano da década 

de 1930, Lukács desvincula-se do trabalho de direção política no Partido 

Comunista e passa a viver em Moscou investigando os manuscritos de Marx – 

Manuscritos Econômico e Filosófico (1844) - e os Cadernos Filosóficos de 

Lenin. Os estudos no Instituto Marx-Engels-Lenin em Moscou auxiliam Lukács 

na correção dos equívocos apontados pela crítica sobre a obra História e 

                                                           
8
 Observe-se, como posição crítica, que em 1918 Lukács publica um artigo intitulado “O 

Bolchevismo como problema moral”. 
9
 Guido Oldrini (2008, p. 51) no artigo intitulado “Lukács e os dilemas da dialética marxista” 

considera “História e consciência de classe” uma fase, ainda, protomarxista do 
desenvolvimento do pensamento de Lukács, ou ainda como um Lukács hegeliano-marxista. As 
fases consideradas seguintes no pensamento de Lukács serão a de crítico literário e histórico 
da filosofia após 1930 e a fase madura na trilogia “Para a ontologia do ser social” de 1968 a 
1971. 
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Consciência de Classe reorientando seu pensamento no âmbito do marxismo, 

da dialética (PAULO NETTO, 1983, p. 51). 

Na sequência, Lukács, é enviado a Berlim para a reorientação da União 

dos Escritores Proletários retornando para Moscou em 1933 aonde permanece 

até o final da Segunda Guerra Mundial. Nesse período em Moscou é preso por 

alguns meses pela polícia política stalinista (1940) e publica “O Romance 

Histórico” (1937) e “Fausto, de Goethe” (1941). Segundo Paulo Netto (1983) 

são anos nos quais Lukács dedica-se aos estudos literários. Para fazer críticas 

a autocracia stalinista no período, Lukács serve-se, como proteção, de citações 

protocolares até do próprio Stalin. 

Findada a Segunda Guerra, Lukács retorna para Budapeste e ocupa 

uma cadeira no parlamento húngaro, bem como uma cátedra na Universidade. 

Em 1947 publica “Goethe e sua Época” e “Literatura e Democracia”. Já em 

1948 Lukács participa como um dos fundadores do Conselho Mundial da Paz e 

recebe o prêmio Kossuth. Os anos que seguem de 1948 e 1956 sofre 

perseguição e descrédito ideológico por parte do Ministério da Cultura húngaro, 

acaba abandonando a vida pública. Nesse período publica “O Jovem Hegel e 

os Problemas da Sociedade Capitalista”, “Existencialismo ou Marxismo?” E 

“Karl Marx e F. Engels como Historiadores da Literatura” (1948), “Thomas 

Mann e o Realismo Russo na Literatura Universal” (1949), “Realistas Alemães 

do Século XIX” (1951), “Balzac e o Realismo Francês” (1952) e “A Destruição 

da Razão”, “Nova História da Literatura Alemã” e “Contribuições à História da 

Estética” (1954). Em 1956, participa ativamente da rebelião húngara e com a 

intervenção do Pacto de Varsóvia sobre a rebelião acaba por ser deportado 

para a Romênia, retornando um ano depois. 

Entre os anos de 1957 e 1958 publica “Introdução a Estética Marxista” e 

“Contra o Realismo Mal Compreendido”. Segundo Paulo Netto (1983), 

“Introdução a uma Estética Marxista” 

 

É uma densa súmula histórica da categoria da particularidade, 
passando por Kant e Hegel e terminando nos “clássicos do 
marxismo”. Lukács vê no particular, campo de mediações entre o 
universal e o singular, o espaço específico da configuração artística, 
âmbito no qual se pode erguer a tipificidade (PAULO NETTO, 1983, 
p. 79). 
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Entre os anos de 1962 e 1963 Lukács publica a “Carta sobre o 

Stalinismo” e, respectivamente, a sua monumental obra, a primeira parte da 

Estética. Em 1963 sofre com a morte de sua esposa e em 1967 reingressa ao 

Partido Comunista. No período que se estende de 1969 até seu falecimento em 

4 de julho de 1971, Lukács recebe o título de doutor Honoris Causa da 

Universidade de Zagreb (1969), o Prêmio Goethe e o título de doutor Honoris 

Causa da Universidade de Ghent (1970). 

A última década de vida de Lukács marca sua maturidade intelectual, 

período no qual se dedica a sua derradeira obra inacabada, a Ontologia do Ser 

Social. 

A Ontologia do Ser Social nasce das preocupações éticas de Lukács e 

vinculada a contribuição para o “renascimento do marxismo” (PAULO NETTO, 

1983). Assim, 

 

Na sequência da reflexão que se coroa na Estética, ele se propõe a 
redação de uma Ética. Considera, entretanto, que esta só se pode 
construir a partir de uma ontologia – e concluída a Estética, todos os 
seus cuidados são dirigidos para escrever a obra que só terminará (e 
que não lhe pareceu inteiramente satisfatória) poucos dias antes de 
morrer e cuja publicação integral é póstuma: a Ontologia do Ser 
Social (PAULO NETTO, 1983, p. 83). 

 

 Referenciado o pensamento e a obra de Lukács, caracterizado por 

Paulo Netto (1983) como “O Guerreiro Sem Repouso”, importa apontar a razão 

pela qual, no âmbito dos intelectuais do campo marxista, Lukács é tomado 

como referência dessa pesquisa/estudo. A primeira razão é a de que Lukács, 

no campo do marxismo, toma ontologicamente a obra e o pensamento de Karl 

Marx. A segunda razão se refere ao seu método de análise como histórico-

sistemático, bem como a fertilidade teórica de suas categorias de análise. A 

terceira razão é o objetivo perseguido por Lukács em sua maturidade 

intelectual: o “renascimento do marxismo”. A Ontologia do Ser Social configura-

se como obra de referência nessa pesquisa, considerado o já posto sobre o 

método histórico-sistemático, por ser a produção de maturidade de Lukács e 

por considerar o trabalho como fundante da socialidade humana e, portanto, 

modelo para toda ação humana. A Ontologia do Ser Social permite que se 

considere a ação humana e os objetos humanos em sua constituição e 
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desenvolvimento, como modo de ser. Consideração que pela sua 

particularidade como campo de mediação permite compreender a relação entre 

a universalidade e a singularidade. 

 

1.1 O CARÁTER FUNDANTE E PROTOFÓRMICO DO TRABALHO 

 

 

Na qualidade de caráter fundante do trabalho procura-se a partir da obra 

de Karl Marx e György Lukács apresentar a dimensão humanizadora do 

homem pelo trabalho bem como destacar seu caráter originário, protofórmico 

de toda ação humana – práxis social. Desse modo, ao apresentar a dimensão 

humanizadora do homem pelo trabalho, apresenta-se o seu caráter ontológico 

para a socialidade da espécie humana e, enfim, outra característica 

fundamental do trabalho: seu caráter protofórmico10 para outras atividades do 

gênero humano. Dessa forma, apresenta-se o trabalho e sua centralidade para 

a socialidade humana, sua relação com outros complexos e, principalmente, 

com a educação. 

Inicialmente, apresenta-se a partir de Marx (2014), o caráter humano do 

trabalho e suas características mais gerais: como atividade adequada a um fim, 

objeto de trabalho, seus meios de trabalho e sua dinâmica.  

Marx em “O capital” afirmara que o homem ao agir sobre a natureza com 

o intuito de produzir coisas úteis necessárias a sua própria existência, modifica 

a natureza e, ao modificá-la, modifica a si mesmo, sua própria natureza 

(MARX, 2014, p. 211). 

 

O trabalho é um processo de que participam o homem e a natureza, 
processo em que o ser humano, com sua própria ação, impulsiona, 
regula e controla seu intercâmbio material com a natureza. Defronta-
se com a natureza como uma de suas forças. Põe em movimento as 
forças naturais de seu corpo – braços e pernas, cabeça e mãos -, a 
fim de apropriar-se dos recursos da natureza, imprimindo-lhes forma 
útil à vida humana. Atuando assim sobre a natureza externa e 
modificando-a, ao mesmo tempo modifica sua própria natureza. 
Desenvolve as potencialidades nele adormecidas e submete ao seu 
domínio o jogo das forças naturais (MARX, 2014, p. 211). 

                                                           
10

 Na síntese intitulada “Para compreender a Ontologia de Lukács” Lessa (2007) chama a 
atenção para o significado de protoforma escrevendo que “segundo Lukács, a categoria 
trabalho é a protoforma (a forma originária)” e em nota de rodapé escreve que “protoforma não 
significa primeira, mas a categoria originária, mais simples, primária”. 
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A modificação da natureza, sua transformação em coisas úteis, e a 

transformação de si, como consequência, caracteriza o trabalho como 

realização do gênero humano na espécie humana, seu salto ontológico. 

Quando Marx (2014, p. 211) define o trabalho como ato de 

transformação da natureza em coisas úteis e transformação do ser humano 

como salto da espécie para o gênero, Marx, de todo modo e literalmente, está 

considerando o trabalho como exclusividade do ser humano. 

 

Uma aranha executa operações semelhantes a do tecelão, e a abelha 
supera mais de um arquiteto ao construir sua colmeia. Mas o que 
distingue o pior arquiteto da melhor abelha é que ele figura na mente 
a sua construção antes de transformá-la em realidade. No fim do 
processo do trabalho aparece um resultado que já existia antes 
idealmente na imaginação do trabalhador (MARX, 2014, p. 211 e 
212). 

 

Sendo para Marx (2014) o trabalho como uma ação adequada a um fim, 

compõe o processo de trabalho o “objeto de trabalho” e os “meios de trabalho”, 

sendo o “objeto de trabalho” a matéria a ser transformada e os “meios de 

trabalho” os instrumentos (MARX, 2014, p. 2012). Se Marx (2014), inicialmente, 

define que o trabalho consiste no ato de transformar a natureza em coisas 

úteis, é a natureza a se transformar o objeto de trabalho. Desse modo, Marx 

(2014, p. 212) escreve que 

 

Todas as coisas que o trabalho apenas separa de sua conexão 
imediata com seu meio natural constituem objetos de trabalho, 
fornecidos pela natureza [...] Se o objeto de trabalho é, por assim 
dizer, filtrado através de trabalho anterior, chamamo-lo de matéria-
prima. Por exemplo, o minério extraído depois de ser lavado. Toda 
matéria-prima é objeto de trabalho, mas nem todo objeto de trabalho 
é matéria-prima. O objeto de trabalho só é matéria-prima depois de 
ter experimentado modificação pelo trabalho (MARX, 2014, p. 212) 

 

Com relação aos meios de trabalho, Marx (2014, p. 213) compreende 

como “uma coisa ou complexo de coisas que o trabalhador insere entre si 

mesmo e o objeto de trabalho e lhe serve para dirigir sua atividade sobre esse 

objeto” a fim de transformá-lo, produzir coisa útil. Assim, Marx (2014, p. 213) 
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entende os meios de trabalho como extensão dos “órgãos corporais” do 

homem, a maximização de sua ação sobre os objetos. 

 

O que distingue as diferentes épocas econômicas não é só o que se 
faz, mas como, com que meios se faz. Os meios de trabalho servem 
para medir o desenvolvimento da força humana de trabalho e, além 
disso, indicam as condições sociais em que se realiza o trabalho 
(MARX, 2014, p. 214). 

 

O resultado do processo de trabalho é, conforme já afirmado, uma coisa 

útil, que tem valor de uso, seja como meio e objeto de trabalho, seja como 

produto a ser consumido. Desse modo, Marx (2014, p. 215) evidencia “que 

meio e objeto de trabalho são meios de produção e que trabalho é trabalho 

produtivo”11, produtivo de valor de uso e, quando o resultado do trabalho 

constitui-se em um meio de produção de outro produto, embora fixado, é 

condição do próprio processo de trabalho, perdendo seu caráter inicial fixo de 

produto, constituindo-se em fatores de produção. 

Marx (2014) desenvolve duas características do trabalho, sendo estas: 

primeiro a sua dinâmica, vivacidade enquanto processo e componentes do 

trabalho; segundo sua cristalização no produto, no objeto transformado. 

 

O processo extingui-se ao concluir-se o produto. O produto é um 
valor de uso, um material da natureza adaptado às necessidades 
humanas através da mudança da forma. O trabalho está incorporado 
no objeto sobre que atuou. Concretizou-se, e a matéria está 
trabalhada. O que se manifestava em movimento, do lado do 
trabalhador, se revela agora qualidade fixa, na forma de ser, do lado 
do produto (MARX, 2014, p. 214 e 215). 

 

                                                           
11

  Quanto a trabalho produtivo Marx (1978), no capítulo VI inédito de O Capital, escreve que 
“Do ponto de vista do processo de trabalho em geral, apresentava-se-nos como produtivo, o 
trabalho que se realiza em um produto, mais concretamente, em mercadoria. Do ponto de vista 
do processo capitalista de produção, acrescente-se a determinação mais precisa: de que é 
produtivo o trabalho que valoriza diretamente  o capital, o que produz mais-valia, ou seja, que 
se realiza – sem equivalente para o operário, para seu executante – em mais-valia.” (MARX, 
1978, p. 70). Quanto a trabalho improdutivo “Todo trabalhador produtivo é assalariado, mas 
nem todo assalariado é trabalhador produtivo. Quando se compra o trabalho para consumi-lo 
como valor de uso, como serviço – e não para colocá-lo como fator vivo em lugar do valor do 
capital variável e incorporá-lo ao processo capitalista de produção – o trabalho não é produtivo 
e o trabalhador assalariado não é trabalhador produtivo. Seu trabalho é consumido por causa 
do seu valor de uso, não como trabalho que gera valores de troca; consome-se-o improdutiva, 
não produtivamente (MARX, 1978, p. 72). 
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Na qualidade de algo que se finaliza, o trabalho possui então sua 

característica de “trabalho vivo” e de “trabalho morto”, onde o “trabalho vivo” 

como processo de transformação da matéria-prima que, encerrado, apresenta-

se como resultado final, matéria transformada, em “trabalho morto” que oculta 

como objeto transformado o seu processo de produção (MARX, 2014, p. 217 e 

218). Isso significa de todo modo, que o produto do trabalho como coisa útil 

não apresenta imediatamente seu processo de produção, seus determinantes. 

Tendo como objeto a socialidade humana, partindo do caráter ontológico 

do trabalho presente na obra de Karl Marx12 e considerando a realidade como 

um complexo de complexos, György Lukács (2013) no segundo livro “Para uma 

Ontologia do Ser Social” escreve que 

 

Para expor em termos ontológicos as categorias específicas do ser 
social, seu desenvolvimento a partir das formas de ser precedentes, 
sua articulação com estas, sua fundamentação nelas, sua distinção 
em relação a elas, é preciso começar essa tentativa com o trabalho. 
É claro que jamais se deve esquecer que qualquer estágio do ser, no 
conjunto e nos seus detalhes, tem caráter de complexo, isto é, que as 
suas categorias, até mesmo as mais centrais e determinantes, só 
podem ser compreendidas adequadamente no interior e a partir da 
constituição global do nível de ser de que se trata. E mesmo um olhar 
muito superficial ao ser social mostra a inextrincável imbricação em 
que se encontram as suas categorias decisivas, como o trabalho, a 
linguagem, a cooperação e a divisão do trabalho, e mostra que aí 
surgem novas relações de consciência com a realidade e, por isso, 
consigo mesma etc. (LUKÁCS, 2014, p. 41) 

 

Nesse trecho introdutório, Lukács (2013), evidencia o caráter 

protofórmico do trabalho na socialidade humana e sua relação com outras 

                                                           
12

 Na obra “Por uma Ontologia do Ser Social I” Lukács (2014, p. 281-389) no capítulo intitulado 
“Princípios ontológicos fundamentais em Marx” explicita sua fundamentação em Marx 
explicitando que “Para quem procura resumir teoricamente a ontologia marxiana encontra-se 
diante de uma situação paradoxal. Por um lado, nenhum leitor imparcial de Marx pode deixar 
de notar que todos os seus enunciados concretos, se interpretados corretamente, isto é fora 
dos preconceitos de moda, são ditos, em última análise, como enunciados diretos sobre algum 
tipo de ser, ou seja, são afirmações puramente ontológicas. Por outro lado, não há nele 
nenhum tratamento autônomo de problemas ontológicos, ele jamais se preocupa em 
determinar esses problemas no pensamento, em defini-los com relação à teoria do 
conhecimento”. No texto para conferência que realizaria no XIV Congresso Internacional de 
Filosofia em 1968  intitulado “Los Fundamentos ontológicos del pensamiento y accíon 
humanos” Lukács (1969) escrevera que pretendia traçar o esboço de uma ontologia 
materialista histórica superando idealismo lógico-ontológico de Hegel (Lukács, 1969, p. 149). 
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categorias que explicitam os modos de ser da humanidade e das relações da 

consciência humana com a realidade e consigo mesma. Nessa introdução 

Lukács parte da afirmação de Marx que diz que no trabalho o homem 

transforma a natureza, sua relação com a realidade e, nesse ato, transforma a 

si mesmo. 

Na sequência, Lukács (2013, p. 44 e 45) amparado em Engels explicita 

os motivos pelo qual acentua a socialidade humana no trabalho, considerando-

o como o salto de uma forma de ser humana regida absolutamente pela 

natureza para uma forma regida pela socialidade13, escrevendo que 

 

Todas as outras categorias dessa forma de ser tem já, em essência, 
um caráter puramente social; suas propriedades e seus modos de 
operar somente se desdobram no ser social já constituído; quaisquer 
manifestações delas, ainda que sejam muito primitivas, pressupõe o 
salto já acontecido. Somente o trabalho tem, como essência 
ontológica, um claro caráter de transição: ele é, essencialmente, uma 
inter-relação entre homem (sociedade) e natureza, tanto inorgânica 
(ferramenta, matéria-prima, objeto de trabalho, etc.) como orgânica, 
inter-relação que pode figurar em pontos determinados da cadeia a 
que nos referimos, mas antes de tudo assinala a transição, no 
homem que trabalha, do ser biológico ao ser social [...] o trabalho 
pode ser considerado o fenômeno originário, o modelo do ser social 
(LUKÁCS, 2013, p. 44). 

 

Explicitada a primazia do trabalho na socialidade humana e, portanto, 

seu caráter fundante, originário e protofórmico, Lukács (2013, p. 47) apresenta 

as categorias essenciais para a compreensão do trabalho e de sua forma de 

transformação da natureza e do ser social, ou do desenvolvimento humano no 

                                                           
13

 Importante destacar aqui para compreender o caráter ontológico inicial do trabalho em uma 
perspectiva do desenvolvimento da socialidade a sistematização de Lessa (2007, p. 10) 
intitulada “Para compreender a Ontologia de Lukács” escreve que “Para Lukács, portanto, 
existem três esferas ontológicas distintas: a inorgânica, cuja essência é o incessante tornar-se 
outro mineral; a esfera biológica, cuja essência é o repor o mesmo da reprodução da vida; e a 
do ser social, que se particulariza pela incessante produção do novo, através da transformação 
do mundo que o cerca de maneira conscientemente orientada, teleologicamente posta”. Lukács 
(1969, p. 152 e 153) escrevera que “um nível determinado de evolução dos processos de 
reprodução orgânicos é imprescindível para que se possa surgir o trabalho como fundamento 
dinâmico-construtivo de uma nova classe de ser. Também aqui devemos deixar de lado os 
inumeráveis rudimentos de trabalho existentes – os quais representam apenas rudimentos -, 
também aqueles becos sem saída em que surgiu, não só uma classe de trabalho, senão 
também sua necessária consequência evolutiva, a divisão do trabalho (abelhas, etc.), porque 
esta última, na medida em que se fixa com uma diferenciação biológica dos exemplares do 
gênero, não pode converter-se em um princípio da evolução ulterior em direção a um ser de 
uma nova classe, senão que se atém a uma estabilidade desprovida de evolução; 
precisamente, a um beco sem saída na evolução. A essência do trabalho consiste, justamente, 
na capacidade de ultrapassar a fixação do ser vivente na relação biológica com seu ambiente” 
(tradução livre). 
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homem. As categorias apresentadas por Lukács (2013) é a teleologia como 

“pôr teleológico” ou do pôr de uma finalidade antecipada à ação, a causalidade 

– dos nexos causais – como pôr de meios, o espelhamento e a alternativa. É 

para Lukács (2013) a teleologia ou pôr teleológico a categoria determinante do 

trabalho e seu processo. 

 

O fato simples que no trabalho se realiza um pôr teleológico é uma 
experiência elementar da vida cotidiana de todos os homens, 
tornando-se isso um componente imprescindível de qualquer 
pensamento, desde os discursos cotidianos até a economia e a 
filosofia (LUKÁCS, 2013, p. 47). 

 

Entretanto ao colocar a categoria de pôr teleológico na realização do 

trabalho, Lukács (2014, p. 43) adverte que a questão não é a de se defender 

ou negar o pôr teleológico no trabalho, mas a de se realizar “um exame 

ontológico autenticamente crítico a generalização quase ilimitada” da 

teleologia. Para tanto, Lukács (2014, p. 47) reafirma o fato de que grandes 

pensadores como Aristóteles e Hegel apreenderam o caráter teleológico do 

trabalho, porém que ambos universalizaram a teleologia como categoria 

cosmológica e não limitada apenas ao trabalho, diferentemente de Marx que, 

segundo Lukács (2013, p. 48) nega a existência de qualquer teleologia fora do 

trabalho – considerado como atividade exclusivamente humana. Da tomada da 

teleologia como categoria cosmológica deriva, principalmente na filosofia de 

Hegel, que toda a história teria uma finalidade preestabelecida, fato que “surge 

em toda história da filosofia uma contínua relação concorrencial, uma insolúvel 

antinomia entre causalidade e teleologia” (LUKÁCS, 2013, p. 48). 

Com relação a antinomia e contraposição entre teleologia e causalidade 

e pretendendo a superação da antinomia supracitada, Lukács (2013, p. 48) 

escreve que “a causalidade é um princípio de automovimento que repousa 

sobre si e mantém esse caráter mesmo quando uma cadeia causal tenha o seu 

ponto de partida num ato de consciência” e a teleologia, diferentemente da 

causalidade, “em sua essência, é uma categoria posta: todo processo 

teleológico implica um pôr de um fim e, portanto, numa consciência que põe 
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fins”. Assim, como a teleologia implica um pôr, “a consciência dá início a um 

processo real”, ontológico. 

 

Conceber teleologicamente a natureza e a história implica não 
somente que ambas possuem um caráter de finalidade, que estão 
voltadas para um fim, mas também que sua existência, seu 
movimento, no conjunto e nos detalhes devem ter um autor 
consciente. O que faz nascer tais concepções de mundo, não só nos 
filisteus criadores de teodicéias do século XVIII, mas também em 
pensadores profundos como Aristóteles e Hegel, é uma necessidade 
humana elementar e primordial: a necessidade de que a existência, o 
curso do mundo e até os acontecimentos da vida individual – e estes 
em primeiro lugar – tenham um sentido (LUKÁCS, 2013, p. 48). 

 

O caráter teleológico do trabalho constitui-se na antecipação do 

resultado do trabalho14, da sua finalidade e do seu sentido, o que implica uma 

atividade consciente. 

Do ponto de vista da socialidade humana e de seu desenvolvimento é 

importante destacar que 

 

Só podemos falar racionalmente do ser social quando concebemos 
que a sua gênese, o seu distinguir-se da sua própria base, seu tornar-
se autônomo baseiam-se no trabalho, isto é, na contínua realização 
de pores teleológicos (LUKÁCS, 2013, p. 52). 

 

A antinomia entre teleologia e causalidade se apresenta na história da 

filosofia no sentido de que a teleologia se constitui em um pôr de fim e de que 

na causalidade não existe um pôr, uma finalidade antecipada, previsível. 

Tomando a universalidade da teleologia a história como agir humano não 

existiria, existiriam apenas as narrativas míticas, religiosas. Entretanto, em uma 

perspectiva dialética, situada no materialismo histórico, Lukács (2013, p.52) 

                                                           
14

 Lessa (2007, p. 16) em “Para compreender a Ontologia de Lukács” escreve que a 
antecipação do resultado do trabalho é categorizado por Lukács como “prévia-ideação”, onde 
“pela prévia-ideação, as consequências da ação  são antevistas na consciência, de tal maneira 
que o resultado do trabalho é idealizado (ou seja) projetado na consciência) antes que seja 
construído na prática”. 
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observa em Marx o reconhecimento da teleologia na qualidade de uma 

categoria operante apenas no trabalho e que, com isso, possui 

“inevitavelmente uma coexistência concreta, real e necessária entre 

causalidade e teleologia” de modo que mesmo opostas interagem, onde a 

causalidade passa pelo movimento dessa interação a agir ou ser como 

categoria posta (LUKÁCS, 2013, p. 52). 

Sobre o movimento pelo qual causalidade e teleologia passam a 

coexistir de modo que a causalidade passa a ser uma categoria posta, Lukács 

(2014, p. 52) observa esse movimento nas análises do trabalho realizadas por 

Aristóteles e Hegel, depois Nicolai Hartmann15. 

Para Aristóteles o trabalho se realiza por dois componentes, a nóiesis e 

a poíesis, pensar e produzir respectivamente, onde através do pensar é posta 

uma finalidade e depois para a realização do fim posto se buscam os meios. 

Hegel descreve o papel da causalidade no processo de trabalho de modo que 

a causalidade passa a ser uma categoria posta à medida que está subordinada 

ao pôr teleológico determinante. Hartmann, de modo analítico, divide o pensar 

ou pôr em dois atos, primeiro o pôr de fim e, depois, a investigação dos meios. 

A divisão operada por Hartmann é considerada importantíssima para a 

compreensão do processo de trabalho e seu significado ontológico, fundante 

do ser social, onde se revela a inseparável ligação entre causalidade e 

teleologia (LUKÁCS, 2013, p. 52-55). 

 

Com efeito, a investigação dos meios para a realização do pôr de fim 
não pode deixar de implicar um conhecimento objetivo da gênese 
causal das objetividades e dos processos cujo andamento pode levar 
a alcançar o fim posto. No entanto, o pôr de fim e a investigação dos 
meios nada podem produzir de novo enquanto a realidade natural 
permanecer o que é em si mesma, um sistema de complexos cuja 
legalidade continua a operar com total indiferença no que diz respeito 
a todas as aspirações e ideias do homem. Aqui a investigação tem 
uma dupla função: de um lado evidencia aquilo que em si governa os 
objetos em questão, independentemente de toda a consciência; de 
outro, descobre neles aquelas novas conexões, aquelas novas 
possibilidades de funções através de cujo pôr-em-movimento torna 

                                                           
15

  Filósofo nascido em Riga em 1882 e falecido em 1950. Publicou “A Lógica do Ser de Platão” 
em 1809, “Ética” em 1926, “Novos caminhos da Ontologia” em 1943 e “Ästhetik” em 1953 – 
obra póstuma. Hartmann é considerado um dos mais importantes representantes do realismo 
crítico. 
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efetivável o fim teleologicamente posto. No ser-em-si da pedra não há 
nenhuma intenção, e até nem sequer um indício da possibilidade de 
ser usada como faca ou como machado (LUKÁCS, 2013, p. 54). 

 

Entretanto, Lukács (2013, p. 55) adverte para os limites da “unitariedade” 

do pôr teleológico e de causalidade. Esses limites referem-se ao conhecimento 

ou não dos nexos causais no processo de investigação dos meios, onde o seu 

não reconhecimento ou erro a respeitos dos nexos causais não chegam, 

ontologicamente, a condição de pôr, de uma posição, mantendo seu caráter 

natural em-si e, o pôr teleológico determinante, acaba por suprimir-se, não se 

realizando e reduzindo-se “a um fato da consciência que se tornou impotente 

diante da natureza”. Dessa forma, Lukács (2013, p. 56) adverte que “o pôr de 

fim nasce de uma necessidade humano-social”, mas que para se tornar um 

“pôr autêntico” é necessário que a investigação dos meios chegue a 

determinado estágio, pois do contrário o pôr de fim não passa de “um mero 

projeto utópico” tal qual “o voo foi um sonho desde Ícaro até Leonardo e até um 

bom tempo depois” (LUKÁCS, 2013, p. 57). 

Com relação ao fato de a causalidade tornar-se posta, perfazendo uma 

unitariedade entre teleologia e causalidade - somente possível no trabalho -, 

Lukács (2013, p. 62) destaca uma importante consequência: “a consciência 

humana com o trabalho” que em um sentido ontológico a consciência deixa de 

ser “um epifenômeno”, um simples reflexo sem influência sobre os fatos. Na 

unitariedade entre teleologia e causalidade, a causalidade passa, então, a 

condição de um pôr causal na investigação dos meios, um pôr de meios. Tem-

se daí, na realização do trabalho, um pôr de fim – teleologia – e um pôr de 

meios – causalidade posta. 

 

Somente no trabalho, no pôr de fim e de seus meios, com um ato 
dirigido por ela mesma, com o pôr teleológico, a consciência 
ultrapassa a simples adaptação ao meio ambiente – o que é comum 
também àquelas atividades dos animais que transformam 
objetivamente a natureza de modo involuntário – e executa na própria 
natureza modificações que, para os animais, seriam impossíveis e até 
mesmo inconcebíveis. O que significa que, na medida em que a 
realização torna-se um princípio transformador e reformador da 
natureza, a consciência que o impulsionou e orientou tal processo 
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não pode ser mais, do ponto de visto ontológico, um epifenômeno 
(LUKÁCS, 2013, p. 63). 

  

Até aqui duas categorias, ontologicamente tomadas, do processo de 

trabalho em Lukács (2013) foram expostas – o pôr de fim e de seus meios, 

respectivamente a unitariedade entre teleologia e causalidade. Observou-se, 

do exposto, que o pôr dos meios para a realização do pôr de fim é dependente 

do processo de conscientização da realidade para além de um simples reflexo. 

Lukács (2013, p. 63) apresenta, então, uma importante categoria ou mais um 

complexo do trabalho16, trata-se do espelhamento da realidade, necessário 

para a realização do pôr de meios ou de nexos causais indispensáveis para a 

realização do pôr de fim. 

 

Temos aqui uma indissociável interdependência de dois atos que são, 
em si, mutuamente heterogêneos, os quais, porém, nessa nova 
vinculação ontológica, constituem um complexo autenticamente 
existente do trabalho e, como veremos, perfazem o fundamento 
ontológico da práxis social e até do ser social no seu conjunto. Os 
dois atos heterogêneos a que nos referimos são; de um lado, o 
espelhamento mais exato possível da realidade considerada e, de 
outro, o correlato pôr daquelas cadeias causais que, como sabemos, 
são indispensáveis para a realização do pôr teleológico (LUKÁCS, 
2013, p. 64 e 65). 

 

Quanto ao espelhamento da realidade Lukács (2013, p. 66 e 67) afirma, 

então, que a dualidade necessária entre o espelhamento e o por de meios é 

fundamental no ser social, pois corresponde à separação entre o homem e o 

ambiente e é “por meio dessa dualidade que o homem sai do mundo animal” 

                                                           
16

 Para Lukács (2012, p. 297) em “Para uma Ontologia do Ser Social I” a realidade constitui-se 
de um complexo de complexos abrangentes, de modo que o trabalho, enquanto complexo 
social, é constituído de outros complexos. “da totalidade do ser na investigação das próprias 
conexões, e busca apreendê-las em todas as suas intrincadas e múltiplas relações, no grau 
máximo de aproximação possível. A totalidade não é, nesse caso, um fato formal do 
pensamento, mas constitui a reprodução ideal do realmente existente; as categorias não são 
elementos de uma arquitetura hierárquica e sistemática, mas, ao contrário, são na realidade 
“formas de ser, determinações da existência”, elementos estruturais de complexos 
relativamente totais, reais, dinâmicos, cujas inter-relações dinâmicas dão lugar a complexos 
cada vez mais abrangentes, em sentido tanto extensivo quanto intensivo” (LUKÁCS, 2012, p. 
297). 



54 
 

(LUKÁCS, 2013, p. 66). Ainda, sobre o espelhamento da realidade na 

consciência, Lukács (2013, p. 66) afirma que a reprodução da realidade 

espelhada não se constitui como uma cópia fiel da realidade “coagulando-se 

numa realidade própria na consciência”. Para Lukács (2013, p. 67) o 

espelhamento caracteriza-se por uma natureza contraditória, onde 

 

Por um lado, ele é o exato oposto de qualquer ser, precisamente 
porque ele é espelhamento, não é ser; por outro lado, e ao mesmo 
tempo, é o veículo através do qual surgem novas objetividades no ser 
social, para a reprodução deste no mesmo nível ou em um nível mais 
alto (LUKÁCS, 2013, p. 67). 

 

Embora o espelhamento tenha a condição de “em si” um “não ser”, ele 

constitui-se para Lukács (2013, p. 69) a condição decisiva para a colocação 

ontológica de cadeias causais ou pôr de meios necessários a consecução do 

por de fim. De modo exemplificado, Lukács (2013) escreve que 

 

Quando o homem primitivo escolhe, de um conjunto de pedras, uma 
que lhe parece mais apropriada aos seus fins e deixa outras de lado, 
é óbvio que se trata de uma escolha, de uma alternativa. E no exato 
sentido de que a pedra, enquanto objeto em si existente da natureza 
inorgânica, não estava, de modo nenhum, formada de antemão a 
tornar-se instrumento desse pôr. Obviamente a grama não cresce 
para ser comida pelos bezerros, e esses não engordam para fornecer 
carne que alimenta os animais ferozes. Em ambos os casos, porém, 
o animal que come está ligado biologicamente ao respectivo tipo de 
alimentação e essa ligação determina a sua conduta de forma 
biologicamente necessária. Por isso mesmo, aqui a consciência do 
animal está determinada em sentido unívoco: é um epifenômeno, 
jamais uma alternativa. A pedra escolhida como instrumento é um ato 
da consciência que não possui mais caráter biológico. Mediante a 
observação e a experiência, isto é, mediante o espelhamento e sua 
elaboração na consciência, devem ser reconhecidas certas 
propriedades da pedra que tornam adequada ou inadequada para a 
atividade pretendida [...] Trata-se, pois de duas alternativas 
relacionadas entre si de maneira heterogênea. Primeiro: é certo ou 
errado escolher tal pedra para determinado fim? Segunda: o fim posto 
é certo ou errado? É fácil dizer que ambas as alternativas só podem 
se desenvolver partindo de um sistema de espelhamento da realidade 
(quer dizer, um sistema de atos não existentes em si) que funciona 
dinamicamente e que é dinamicamente elaborado (LUKÁCS, 2013, p. 
70 e 71). 
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Nesse trecho17, Lukács (2013, p. 70 e 71) apresenta, também, a 

categoria da alternativa que, como se pode observar, faz parte do 

espelhamento da realidade na consciência. 

Para Lukács (2013, p. 71 e 72) a alternativa constitui-se da elaboração 

de uma decisão e não apenas da decisão ou execução de um fim 

mecanicamente posto, ela é um processo, um ato da consciência que 

possibilita que o espelhamento da realidade se torne veículo de um pôr. Desse 

modo, a alternativa 

 

A alternativa é continuamente repetida nos detalhes do processo de 
trabalho: cada movimento individual no processo de afiar, triturar, etc. 
deve ser considerado corretamente (isto é, deve ser baseado em um 
espelhamento correto da realidade), ser corretamente orientado para 
o pôr de fim, corretamente executado pela mão etc.. Se isso não 
ocorrer, a causalidade posta deixará de operar a qualquer momento e 
a pedra voltará a sua condição de um simples ente natural, sujeito a 
causalidades naturais, nada mais tendo em comum com os objetos e 
instrumentos de trabalho. Desse modo, a alternativa se amplia até ser 
a alternativa de uma atividade certa ou errada (LUKÁCS, 2013, p. 
72). 

 

Por fim, Lukács (2013, p. 75), coloca a questão do conteúdo ontológico 

essencial da alternativa, entendendo a alternativa como a categoria que realiza 

“a passagem da possibilidade a realidade”. Importa considerar que para Lukács 

(2013, p. 73) o que predomina na alternativa no processo de trabalho é o seu 

aspecto cognitivo e que tal aspecto, uma vez que relacionado a decisões e a 

consciência da realidade pelo espelhamento desta é o que impulsiona o salto 

da espécie humana ao gênero humano, o salto ontológico. 

 

É claro que um primeiro impulso para o pôr teleológico provém da 
vontade de satisfazer uma necessidade. No entanto, esse é um traço 
comum à vida tanto humana como animal. Os caminhos começam a 
divergir quando entre necessidade e satisfação se insere o trabalho, o 

                                                           
17

 Uma exemplificação ilustrativa do trabalho como pôr teleológico e suas categorias na 
constituição do ser social pode ser observada em Lessa (2007) na obra intitulada “Para 
compreender a Ontologia de Lukács”. Isso a partir da figura da personagem Pré-histórica 
denominada de Ikursk. 
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pôr teleológico. E nesse mesmo fato, que implica o primeiro impulso 
para o trabalho, se evidencia sua constituição marcadamente 
cognitiva, uma vez que é indubitavelmente uma vitória do 
comportamento consciente sobre a mera espontaneidade do instinto 
biológico quando entre necessidade imediata seja introduzido o 
trabalho como mediação (LUKÁCS, 2013, p. 78). 

 

Expostas as categorias de análise do trabalho como pôr teleológico, 

suas relações, implicações e consequências, bem como seu caráter fundante 

da socialidade no homem, passa-se a apresentar seu caráter originário tanto 

do ser social quanto da práxis social.  

Observou-se em Lukács (2013) que as categorias decisivas do trabalho 

são o pôr de fim, como um pôr teleológico e o por de meios, pôr causal, o 

espelhamento e a alternativa ou escolha entre alternativas. A práxis ou 

“qualquer conduta social”, assim como o trabalho apresenta as mesmas 

categorias, fato que torna o trabalho protofórmico, originário. Porém, esse pôr 

teleológico não se realiza diretamente na transformação da natureza, mas em 

um pôr de fim sobre os outros homens18. Lukács (2013, p. 83 e 84), ao tratar do 

trabalho como modelo da práxis social introduz a categoria da teleologia 

secundária e, desse modo, apresenta o pôr teleológico como um pôr 

secundário, dado que em sua forma inicial o pôr de fim do trabalho é primário, 

relacionado diretamente a transformação da natureza em coisa útil. Assim: 

 

Os pores teleológicos que aqui se verificam realmente tem um caráter 
secundário do ponto de vista do trabalho imediato; devem ter sido 
precedidos por um pôr teleológico que determinou o caráter, o papel, 
a função, etc. dos pores singulares, agora concretos e reais, 
orientados para um objeto natural. Desse modo, o objeto desse pôr 
secundário do fim já não é mais algo natural, mas a consciência de 
um grupo humano; o pôr de fim já não visa transformar diretamente 
um objeto natural, mas, em vez disso, a fazer surgir um pôr 
teleológico que já está, porém, orientado a objetos naturais; da 
mesma maneira, os meios já não são intervenções imediatas sobre 
objetos naturais, mas pretendem provocar essas intervenções por 
parte de outros homens (LUKÁCS, 2013, p. 83 e 84). 

                                                           
18

 Lukács (1969, p. 155) é ainda mais esclarecedor, escrevendo que “toda práxis social, se 
considerarmos o trabalho como seu modelo, reúne dentro de si esta contradição. Por um lado, 
é uma decisão entre alternativas, pois todo homem, cada vez que faz algo, deve continuar a 
decidir-se por realizar a ação ou abster-se de realizá-la. Toda ação social emana, pois, de uma 
decisão entre alternativas sobre posições teleológicas futuras” (tradução livre). 
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É importante observar que os pores teleológicos secundários estão 

relacionados a formas mais complexas do trabalho, porém, essa relação, não 

suprime sua forma primária, pois se desenvolve a partir dela (LUKÁCS, 2013, 

p. 83 e 84). 

Tomando o trabalho como modelo da práxis social – da conduta ativa 

humana - e seus pores teleológicos primários e secundários e, enfim, da 

socialidade do homem, Lukács (2013, p. 83 a 90) pontua sobre a relação entre: 

trabalho e linguagem; trabalho e pensamento conceitual; trabalho e ciência. 

 

É sem dúvida possível deduzir geneticamente a linguagem e o 
pensamento conceitual a partir do trabalho, uma vez a execução do 
processo de trabalho põe o sujeito que trabalha exigências que só 
podem ser satisfeitas reestruturando ao mesmo tempo quanto à 
linguagem a ao pensamento conceitual as faculdades e 
possibilidades psicofísicas presentes até aquele momento, ao passo 
que a linguagem e o pensamento conceitual não podem ser 
entendidos nem em nível ontológico e nem em si mesmos se não se 
pressupõe a existência de exigências nascidas do trabalho e nem 
muito menos como condições que fazem surgir o processo de 
trabalho. É obviamente indiscutível que, tendo a linguagem e o 
pensamento conceitual surgido para as necessidades do trabalho, 
seu desenvolvimento como uma ininterrupta e ineliminável ação 
recíproca, e o fato de que o trabalho continue a ser o momento 
predominante não só não suprime a permanência dessas interações, 
mas, ao contrário, as reforça e as intensifica. Disso se segue 
necessariamente que no interior desse complexo o trabalho influi 
continuamente sobre a linguagem e o pensamento conceitual e vice-
versa (LUKÁCS, 2013, p.85). 

 

Desse modo, linguagem e pensamento conceitual se desenvolvem, 

estruturam-se e reestruturam-se em sua relação com os pores de fim, de 

meios, espelhamento e alternativa. Trabalho, linguagem e pensamento 

conceitual interagem reciprocamente e, isso significa que todo o 

desenvolvimento ou transformação do trabalho corresponde ao 

desenvolvimento e transformação da linguagem e pensamento conceitual que 

retroagem sobre o trabalho dialeticamente. Para além do já exposto, obtém-se 

da relação trabalho, linguagem e pensamento conceitual a dependência 
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ontológica e a determinação recíproca ou autoimplicação. Importante destacar 

que não há alguma socialidade e práxis social sem que essa seja mediada pela 

linguagem e pensamento conceitual. 

Entendendo-se que a partir do trabalho se desenvolvem outros 

complexos e mantendo-se com o trabalho uma dependência ontológica e, 

dialeticamente uma determinação recíproca, Lukács (2013, p. 86 e 87) 

apresenta uma terceira categoria que relaciona os complexos desenvolvidos a 

partir do trabalho e com o trabalho. A nova relação, como categoria, é a de 

autonomia que os complexos desenvolvidos a partir do trabalho adquirem em 

relação a ele. Entretanto, essa autonomia nunca é absoluta, apenas relativa. 

Para Lukács (2013, p. 86 e 85) a autonomia dos complexos desenvolvidos a 

partir do trabalho só se realiza à medida que vão se diferenciando do trabalho 

que, como complexos vão se desenvolvendo e assumindo novos complexos. 

A autonomização relativa dos complexos desenvolvidos a partir do 

trabalho, segundo Lukács (2013, p. 86) pode ser exemplificada do seguinte 

modo: 

 

Na medida as experiências de um trabalho concreto são utilizadas em 
outro, ocorre gradativamente sua – relativa-autonomia, ou seja, a 
fixação generalizadora de determinadas observações que já não se 
referem de modo exclusivo e direto a um único procedimento, mas ao 
contrário, adquirem certa generalização como observações de 
eventos da natureza em geral. São essas generalizações que formam 
os germes das futuras ciências, cujos inícios, no caso da geometria e 
da aritmética, se perdem em um passado remoto. Mesmo que se 
tenha uma clara consciência disso, tais generalizações apenas 
iniciais já contêm princípios decisivos de futuras ciências 
autenticamente autônomas (LUKÁCS, 2013, p. 86). 

 

Tomando o trabalho concreto, originário, em seus pores causais e de 

fim, quando o espelhamento concreto das relações causais necessárias ao fim 

do trabalho pode transformar efetivamente a natureza e, assim, produzir objeto 

útil, os atos de espelhamento podem generalizar-se e serem aplicados a outras 

situações. 
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A ciência, a teoria como figura automática e independente dos pores 
teleológicos-causais originados no trabalho, mesmo chegando a um 
grau máximo de desenvolvimento não pode nunca romper 
inteiramente essa relação de última instância com sua própria origem 
(LUKÁCS, 2013, p. 87). 

 

Apresentado o trabalho desde a transformação da natureza em coisa 

útil, que porta valor, e que do trabalho, como originário – protofórmico – se 

desenvolvem outros complexos sociais e que o trabalho matem, portanto, com 

estes complexos uma relação de determinação ontológica, determinação 

recíproca e autonomia relativa, Lukács (2013, p. 88) coloca, ainda, a 

problemática da teoria e da práxis, importante para se entender o trabalho, com 

seus pores teleológicos, como modelo da práxis social. A resolução da questão 

da teoria e da práxis remete, para o autor, ao problema da teleologia e 

causalidade.  

A problemática da teologia e da causalidade, apresentada anteriormente 

e recolocada para o entendimento da teoria e da práxis situa-se na mesma 

proposição antinômica entre teleologia e causalidade - que se configura como 

um embate na história da filosofia -, onde que, já se afirmou em Lukács (2013), 

essa relação, no trabalho, só se realiza, e o próprio trabalho, quando a 

causalidade é posta e determinada pela posição teleológica. A particularidade 

da causalidade é a de que ela não é imediatamente posta, apenas na 

mediação do trabalho e seu pôr de fim. Assim: 

 

Para resolver o problema “teoria-práxis” é preciso voltar a práxis, ao 
seu modo real e material de manifestação, onde se evidenciam e 
podem ser vistas clara e univocamente suas determinações 
ontológicas fundamentais. Assim, o aspecto ontologicamente decisivo 
é a relação teleologia e causalidade. E constitui um ato pioneiro no 
desenvolvimento do pensamento humano e da imagem humana do 
mundo equacionar o problema pondo o trabalho no centro dessa 
disputa (LUKÁCS, 2013, p. 88 e 89). 
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Entendendo-se que, com Lukács (2013, p. 90) a resolução da 

problemática teoria e práxis se realiza na centralidade do trabalho e, portanto, 

na unidade entre teleologia e causalidade, de modo que:  

 

A coexistência ontológica entre teleologia e causalidade no 
comportamento laboral (prático) do homem, e só neste, tem por 
consequência que, no plano do ser, teoria e práxis, dada a sua 
essência social, devem ser momentos de um único e idêntico 
complexo do ser, o ser social, o que quer dizer que só podem ser 
compreendidas de modo adequado tomando como ponto de partida 
essa inter-relação (LUKÁCS, 2013, p. 90). 

 

Importa destacar, então, que do trabalho originário como modelo da 

práxis social e da relação teoria e práxis, tendo um pôr de causalidade 

determinado por um pôr teleológico reside o interesse social. Isso desde um 

pôr teleológico e causal relativos diretamente à transformação da natureza à 

“transformação na consciência ponente de homens”, teleologia secundária 

(LUKÁCS, 2013, p. 90). 

Tomando a estrutura originária do trabalho para o entendimento da 

práxis social humana, Lukács (2013, p. 94) exemplifica tanto a relação teoria e 

práxis e, ainda, afirmando que dessa relação é a práxis que confirma a teoria. 

 

Toda experiência surge com vistas a uma generalização. Ela coloca 
teleologicamente em movimento um grupo de materiais, forças, etc. 
de cujas interações determinadas – na medida do possível livre de 
circunstâncias a ela heterogêneas, isto é, circunstâncias causais em 
relação às inter-relações estudadas – deve-se concluir se uma 
relação causal posta hipoteticamente corresponde à realidade, isto é, 
se pode ser considerada posta adequadamente para a práxis futura. 
Nesse caso, os critérios que apareciam no próprio trabalho não só 
permanecem imediatamente válidos, mas ganham até uma forma 
mais pura: a experiência pode nos permitir fazer um julgamento sobre 
o certo e o errado com a mesma clareza do trabalho e, além do mais, 
elabora esse julgamento num nível mais alto de generalização, 
aquele de uma concepção matematicamente formulável dos nexos 
quantitativos factuais que caracterizam esse complexo fenomênico. 
Assim, quando utilizamos esse resultado para aperfeiçoar o processo 
de trabalho, não parece de nenhum modo problemático tomar a 
práxis como critério da teoria (LUKÁCS, 2013, p. 94). 
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Duas questões são essenciais para se entender a teleologia e a 

causalidade em uma relação de pores que vinculam a estrutura originária do 

trabalho como modelo da práxis social, que evoca a relação teoria e práxis: 

para Lukács (2013) o pôr de fim teleológico está para a práxis enquanto os 

pores de causalidade estão para a teoria de modo que os pores causais são 

determinados pelo pôr de fim, que se remetendo ao conhecimento da natureza 

ou do objeto a ser conhecido – espelhamento da realidade na consciência – e a 

escolha entre alternativas, o que caracteriza, de modo geral, a dimensão 

cognitiva do pôr de causalidade. 

Sequencialmente, Lukács (2013, p. 98-118) tratará do aprofundamento 

da práxis evocando, a partir da teleologia e causalidade, o comportamento 

subjetivo derivado do trabalho originário apresentando como categorias 

analíticas o dever-ser, a subjetividade e o valor. Nessas três categorias Lukács 

(2013) opera a relação ontológica no trabalho entre a teleologia e a 

causalidade como pores. Isso, de modo que toda ação do sujeito, 

teleologicamente colocada, dirige-se ao futuro, a um dever-ser. Dirigindo-se a 

um futuro, pensado antecipadamente, apresenta repercussões no 

desenvolvimento do sujeito19. 

 

Até agora observamos o nascimento de novos complexos de 
categorias novas e com novas funções (a causalidade posta), 
especialmente quanto ao processo objetivo do trabalho. É inevitável, 
porém, investigar que mudanças ontológicas provoca esse salto do 
homem da esfera do ser biológico ao social no modo de 
comportamento do sujeito. E, também, nesse caso, é inevitável que 
partamos da conjunção ontológica de teleologia e causalidade posta, 
uma vez que o novo que surge no sujeito é um resultado necessário 
dessa constelação categorial. Quando, então, observamos que o ato 
decisivo do sujeito é o seu pôr teleológico e a realização deste, fica 
imediatamente evidente que o momento categorial determinante 
destes atos implica o surgimento de uma práxis caracterizada pelo 
dever-ser (LUKÁCS, 2013, p. 98) 

 

                                                           
19

 Com relação ao dever-se, a subjetividade e o valor Lukács (2014, p. 86 e 111) afirma 
aprofundar essa discussão na Ética, obra que o autor pretendia desenvolver futuramente, não 
podendo realizar. 
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Tomando o dever-ser como determinante para qualquer ação 

intencional, Lukács (2013, p. 98 e 99) explicita no dever-ser uma inversão no 

sentido da determinidade onde, de modo normal, natural e causal é o passado 

que determina o presente. Entretanto, no pôr de fim apresenta-se uma inversão 

dessa relação de determinação, pois nessa condição, entendendo que o fim se 

apresenta antes da sua realização, é o futuro o determinante da ação no 

presente. O dever-ser implica, então, na relação entre teleologia posta e 

causalidade posta, considerando o espelhamento da realidade a escolha de 

alternativas, enfim, ações que se dirijam a realização do fim posto20. 

 

A essência ontológica do dever-ser no trabalho dirige-se, certamente, 
ao sujeito que trabalha e determina não apenas seu comportamento 
no trabalho, mas também seu comportamento em relação a si mesmo 
enquanto sujeito do processo de trabalho. Este, no entanto [...] é um 
processo entre o homem e a natureza, é o fundamento ontológico do 
metabolismo entre homem e natureza. Essa constituição do fim, do 
objeto, dos meios, determina também a essência do comportamento 
subjetivo (LUKÁCS, 2013, p. 104). 

 

A relação entre a objetividade do trabalho e a subjetividade do sujeito é, 

então, apresentada e discutida por Lukács (2013, p. 104) onde o filósofo 

escreve que “do ponto de vista do sujeito um trabalho só pode ter êxito quando 

realizado com base em uma intensa objetividade, e desse modo a 

subjetividade, nesse processo, tem que desempenhar um papel auxiliar”. Isso 

                                                           
20

 Na relação futuro e passado na concretização de um fim posto, um dever-ser, entende-se 
que pelo fato de o determinante da ação ser o futuro não exclui a participação, nesse processo, 
do passado. Entende-se que o passado, no processo decisório e de realização de um fim está 
relacionado à categoria do espelhamento da realidade na consciência. Ainda, retoma-se a 
citação direta já apresentada nesse capítulo, onde “toda experiência surge com vistas a uma 
generalização. Ela coloca teleologicamente em movimento um grupo de materiais, forças, etc. 
de cujas interações determinadas – na medida do possível livres de circunstâncias a ela 
heterogêneas, isto é, circunstâncias causais em relação às inter-relações estudadas – deve-se 
concluir se uma relação causal posta hipoteticamente corresponde à realidade, isto é, se pode 
ser considerada posta adequadamente para a práxis futura. Nesse caso, os critérios que 
apareciam no próprio trabalho não só permanecem imediatamente válidos, mas ganham até 
uma forma mais pura: a experiência pode nos permitir fazer um julgamento sobre o certo e o 
errado com a mesma clareza do trabalho e, além do mais, elabora esse julgamento num nível 
mais alto de generalização, aquele de uma concepção matematicamente formulável dos nexos 
quantitativos factuais que caracterizam esse complexo fenomênico. Assim, quando utilizamos 
esse resultado para aperfeiçoar o processo de trabalho, não parece de nenhum modo 
problemático tomar a práxis como critério da teoria” (LUKÁCS, 2013, p. 94). 



63 
 

porque as capacidades do sujeito são orientadas para o exterior, para o 

domínio e transformação da natureza. 

 

Quando o dever-ser, como é inevitável, apela a determinados 
aspectos da interioridade do sujeito, suas demandas são formuladas 
de tal maneira que as mudanças no interior do homem proporcionam 
um veículo para o domínio do metabolismo com a natureza. O 
autodomínio do homem, que aparece pela primeira vez no trabalho 
como efeito necessário do dever-ser, o crescente domínio de sua 
compreensão sobre as suas inclinações e hábitos, etc. 
espontaneamente biológicos são regulados e orientados pela 
objetividade desse processo; esta, segundo sua essência, se funda 
na própria existência natural do objeto, dos meios, etc. do trabalho 
(LUKÁCS, 2013, p. 104). 

 

Lukács (2013, p. 104 e 105) entende, então, que o dever-ser no 

trabalho, na relação entre objetividade e subjetividade, provoca modificações 

no sujeito. Tais modificações, segundo Lukács (2013, p. 105) serão, no 

desenvolvimento a partir do trabalho, importantes para as formas de práxis 

mais desenvolvidas. 

Nesse ínterim, apresentando a categoria do dever-ser e da relação entre 

a objetividade e a subjetividade no trabalho e, por decorrência, no 

comportamento humano face ao trabalho como pôr de fim e pores de meios, 

Lukács (2013, p. 106) afirma que “indissoluvelmente ligado ao problema do 

dever-ser, enquanto categoria do ser social está o problema do valor”. Segue-

se que 

 

O dever-ser enquanto fator determinante da práxis subjetiva no 
processo de trabalho só pode cumprir esse papel específico 
determinante porque o que se pretende é valioso para o homem, 
então o valor não poderia tornar-se realidade em tal processo se não 
estiver em condições de colocar o homem que trabalha o dever-ser 
de sua realização como princípio orientador da práxis (LUKÁCS, 
2013, p. 106). 
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Observa-se, então, que, no processo de trabalho, para a realização 

concreta do pôr de fim e dos pores de meio, dependentes do espelhamento da 

realidade na consciência e a escolha de alternativas, considerando o aspecto 

cognitivo desse processo, o pôr de fim é sempre determinante e guiado pelo 

dever-ser, onde o dever-ser relaciona-se com a alternativa, processo de 

escolha entre uma ação e outra, a qual no processo de espelhamento 

apresenta repercussões subjetivas no sujeito que realiza a ação, sendo esta 

determinada objetivamente pela realidade concreta. Entretanto, todo processo 

de trabalho e, por decorrência, ontológico da práxis social, só pode se 

desencadear se aquilo que se quer produzir, seja como transformação de um 

objeto natural – teleologia primária - ou de qualquer outra ação – teleologia 

secundária – esteja colocado como valor de uso, coisa útil. Assim, 

 

Na gênese ontológica do valor, devemos partir, pois, de que no 
trabalho como produção de valores de uso (bens) a alternativa do que 
é útil ou inútil para a satisfação das necessidades está posta como 
problema de utilidade, como elemento ativo do ser social. Por isso, 
quando abordamos o problema da objetividade do valor, é possível 
ver de imediato que ele contém uma afirmação do pôr teleológico 
correto, ou, melhor dizendo: a correção do pôr teleológico – 
pressuposto a realização correta – significa a realização concreta do 
respectivo valor (LUKÁCS, 2013, p. 111). 

 

Sinteticamente, Lukács (2013, p. 112) afirma que “o valor que aparece 

no trabalho enquanto processo que produz valor de uso é sem nenhuma 

dúvida objetivo”, socialmente objetivo, desde o trabalho em sua forma primária 

as suas formas desenvolvidas e suas derivações – a práxis social (LUKÁCS, 

2013, p. 112-118). 

Lukács (2013, p. 122) afirmará, em forma de síntese da discussão do 

valor tomado ontologicamente no processo de trabalho e seu desenvolvimento 

como práxis social que 

 

Não resta dúvida, por exemplo, de que o domínio do homem sobre 
seus afetos como resultado do trabalho é um valor, porém esse 
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domínio já está contido no trabalho; desse modo pode tornar-se 
socialmente real sem afirmar imediatamente uma forma consciente e 
afirmar seu valor no homem que trabalha. É um momento do ser 
social e por isso realmente existente e ativo, mesmo quando não se 
torna de modo nenhum ou apenas parcialmente consciente [...] É 
evidente que também o devir consciente não é socialmente 
contingente [...] Este é uma relação social entre fim, meio e indivíduo 
e por isso possui um valor social (LUKÁCS, 2013, p. 122 e 123). 

 

Observou-se, até aqui, que o modo de ser fundante do trabalho desde 

Marx (2014) no que se refere à socialidade do homem, seu ser social, origina-

se a partir do trabalho, sendo este uma especificidade humana que se realiza 

no intercâmbio do homem com a natureza, necessário para a sobrevivência e 

reprodução humana, resultando na transformação da natureza em coisa útil e 

por decorrência na transformação da natureza do próprio homem. Lukács 

(2013) explicita, a partir de Marx, com exímio refinamento teórico, os 

determinantes do trabalho para que este se constitua de modo fundante, 

originário. Assim, Lukács (2013) toma o trabalho a partir da relação entre o pôr 

de fim e dos pores meio, tomando teleologia e causalidade como unidade, 

sempre postas. É, na explicação de Lukács (2013) sobre o modo de ser 

fundante do trabalho, que se desenvolvem, não linearmente, a linguagem e o 

pensamento conceitual, pois no ato de transformação da natureza como pôr de 

fim e pores de meios está a separação do homem da natureza. Essa 

separação ocorre a partir do espelhamento da realidade na consciência, 

possibilitando escolhas. A consequência desse processo significa o salto da 

espécie humana para o gênero humano, da esfera biológica para a social do 

ser humano. 

Decorre que Lukács (2013) afirma, então, que o trabalho como pôr 

teleológico é o modelo de toda práxis social, portanto, também aí, fundante. 

Entende Lukács (2013) que a práxis social nada mais é do que toda atividade 

humana, enfim, a economia, o direito, a política, a religião, a ciência, etc.. 

Como toda práxis social funda-se no trabalho, para Lukács (2013), ela consiste, 

também, em um pôr teleológico e de meios, porém, em relação ao trabalho 

como transformação da natureza em coisa útil esse pôr teleológico é 

secundário, consistindo em colocar um pôr de fim na consciência dos outros 
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homens. Assim, toda práxis social está relacionada com a transformação da 

natureza em coisa útil de modo secundário, indireto, mediado. 

A relação entre a práxis social e o modo fundante de ser do trabalho, 

segundo Lukács (2013), se realiza por três categorias: dependência ontológica; 

autonomia relativa e determinação recíproca. Toda práxis social origina-se do 

trabalho, portanto possui com este uma dependência ontológica. Entretanto 

quanto mais se socializa e se desenvolve a práxis social, esta adquire certa 

autonomia em relação ao trabalho no seu processo de desenvolvimento, de 

modo que esta relação – trabalho e práxis social – passa a apresentar 

determinações recíprocas. 

Inerente à relação entre o trabalho como pôr de fim e pôr de meios 

primários e da práxis social como pores secundários de modo determinante 

ontologicamente e recíproco estão o valor de uso e o dever-ser, enfim, o valor 

de uso de toda práxis social remete-se indiretamente ao valor de uso no 

trabalho e ambos – trabalho e práxis social – operam o dever-ser 

antecipadamente ao seu resultado. Assim, o valor de uso não é resultado do 

acaso, pois está presente desde o início do processo, tanto do trabalho quando 

da práxis social. 

Exposto o caráter fundante – protofórmico, originário -  do trabalho como 

pores de fins e pores de meios para toda práxis humana e a relação do 

trabalho com os diferentes complexos – determinação ontológica, 

determinação recíproca e autonomia relativa, passa-se a expor os modos de 

ser do trabalho em explorado e não-explorado. 

 

1.2 O MODO DE SER EXPLORADO E NÃO-EXPLORADO DO 

TRABALHO 

 

Observou-se na primeira parte desse capítulo o modo de ser fundante 

do trabalho, tanto para a socialidade humana quanto para outros complexos 

sociais, no caso, para toda ação humana, toda práxis social.  
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Resta, nessa parte, então, tratar do modo de ser explorado e não-

explorado do trabalho. Explorado ou alienado21 como modo no qual aquele que 

trabalha não se apropria do resultado do seu trabalho. Modo de ser do trabalho 

no modo de produção capitalista, voltado exclusivamente para a produção de 

mercadorias e mais-valia. Embora a exploração do trabalho também tenha se 

dado historicamente em outros modos de produção, a exemplo do escravista 

ou antigo e servil ou feudal.  

 

O fato de que do trabalho necessariamente decorrem a fabricação de 
ferramentas e a utilização de forças da natureza [...] faz aparecer, em 
certos estágios evolutivos, aqueles pontos nodais, que provocam uma 
mudança qualitativa na estrutura e na dinâmica de sociedades 
singulares. Essa capacidade do trabalho de trazer resultados que vão 
além da reprodução própria daquele que o executa cria o fundamento 
objetivo da escravidão, diante da qual as únicas alternativas eram 
matar ou adotar o inimigo capturado. Partindo dali e passando por 
diferentes etapas, o caminho percorrido levou ao capitalismo, no qual 
o valor de uso da força de trabalho se converte no fundamento de 
todo o sistema (LUKÁCS, 2013, 160). 

                                                           
21

 Nesse estudo/tese preferiu-se utilizar a expressão do trabalho no modo de produção 
capitalista como trabalho explorado ao invés de trabalho alienado. Entende-se, nesse caso, 
que a alienação é uma consequência da exploração do trabalho no modo de produção 
capitalista. Quanto ao trabalho alienado, Lukács (1970) na obra “O jovem Hegel”, na última 
parte discute a alienação como conceito filosófico central da “Fenomenologia do Espírito” de 
Hegel. Nesse texto, Lukács (1970) analisando o conceito de alienação em Hegel e seus 
desdobramentos toma, como contraponto, Marx em seus “Manuscritos Econômico-Filosóficos” 
de 1845, os Grundrisse, e escreve que “Em suas considerações econômicas e baseando-se 
nos fatos da vida real, Marx traça claramente a divisória entre objetivação do trabalho em geral 
e alienação do sujeito e objeto na forma capitalista do trabalho”. Citando Marx quanto ao 
conceito de alienação escreve Lukács (1970, p. 527) “Com base da análise dos fatos reais da 
economia capitalista, Marx dá a seguinte descrição da alienação que se produz no processo de 
trabalho: ‘o objeto produzido pelo trabalho, o produto do trabalho, se lhe enfrenta como ser 
alheio, como poder independente daquele que o produz. O produto do trabalho é o trabalho 
fixado em um objeto, feito coisa, é a coisificação do trabalho. A realização do trabalho em sua 
coisificação. Esta realização do trabalho aparece sob o império da economia como 
desrealização do trabalhador, a coisificação aparece como perdida e submetida da coisa, a 
apropriação como alienação, estranhamento... Todas essas consequências estão implicadas 
no fato de que o trabalhador se comporta a respeito do produto de seu trabalho como respeito 
de uma coisa alheia’”. Dito isso, Lukács (1970, p. 528) escreve que “enquanto que a alienação 
é uma consequência da divisão social do trabalho no capitalismo, da aparição do chamado 
trabalhador livre, que tem que trabalhar com meios de produção alheios e frente ao qual se 
erguem, portanto, como poder alheio e independente dele, tanto esses meios de produção 
quanto o próprio produto”. Segue Lukács, “Esta básica estrutura da sociedade capitalista 
aparece também potenciada e concentrada sobre o sujeito do trabalho quando consideramos o 
processo mesmo de trabalho. Marx sublinha sobre tudo a esse respeito ‘que o trabalho é 
externo ao trabalhador, é dizer, não pertence ao seu ser; que, portanto,  o trabalhador não se 
afirma a si mesmo em seu trabalho, senão que se nega, não se sente confortável, senão 
desgraçado, não desenvolve energia física nem intelectual alguma, senão que mortifica seu 
físico e arruína seu espírito’”. 
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Diante da consideração de que o trabalho transformou-se historicamente 

apresentando-se em distintos modos de produção, importa, antes de 

apresentar os modos de ser do trabalho em explorado e não-explorado, 

conceituar modos de produção, dado que não se pode tomar os modos de ser 

do trabalho e o uso da força de trabalho fora de um determinado modo de 

produção. 

Sobre modo de produção Marx, no prefácio de 1859 na Contribuição à 

crítica da economia política, escreve que 

 

Na produção social de sua vida, os homens entram em relações 
determinadas, necessárias, independentes de sua vontade; essas 
relações de produção correspondem a um grau determinado de 
desenvolvimento de suas forças produtivas materiais. A totalidade 
dessas relações de produção constitui a estrutura econômica da 
sociedade, a base real sobre a qual se eleva a superestrutura jurídica 
e política e à qual correspondem formas sociais determinadas de 
consciência. O modo de produção da vida material condiciona os 
processos da vida social, política e intelectual (MARX, 2008, p. 47). 

 

Para caracterizar modo de produção como produção social da vida 

material, Marx (2008, p. 47) apresenta seus elementos determinantes: as 

relações de produção e desenvolvimento das forças produtivas. Relações de 

produção que correspondem a uma determinada fase do desenvolvimento das 

forças produtivas de modo que as forças produtivas correspondem à força de 

trabalho existente e os meios de produção. Pode-se dizer aqui: o uso ou a 

exploração da força de trabalho conforme se observará adiante com relação 

aos modos de ser do trabalho. Já as relações de produção, pode-se dizer, 

correspondem à propriedade das forças produtivas. Marx (2008, p. 47), 

conforme o citado deixa claro que a relação de produção e as forças produtivas 

são determinantes, como base, para uma superestrutura jurídica, política e da 

consciência social. Desse modo, observa-se que modo de produção 

corresponde a uma totalidade da vida social. Quanto à totalidade da vida 

social, observa-se que “o modo de produção da vida material condiciona os 

processos da vida social, política e intelectual” e, dessa forma, “não é a 
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consciência dos homens que determina seu ser; ao contrário, é o seu ser social 

que determina a sua consciência” (MARX, 2008, p. 47). 

Conforme já se observou, a humanidade passou por diferentes modos 

de produção – primitivo, escravista, servil ou feudal e capitalista – e nesses 

diferentes modos de produção Marx (2008) expõe suas condições de mudança, 

de transformação de um modo de produção a outro, onde as relações de 

produção se transformam em função do desenvolvimento das forças 

produtivas. Assim, escreve Marx (2008) que 

 

Em uma certa etapa de seu desenvolvimento, as forças produtivas 
materiais da sociedade entram em contradição com as relações de 
produção existentes, ou, o que não é mais sua expressão jurídica, 
com as relações de propriedade no seio das quais elas se haviam 
desenvolvido até então. De formas evolutivas das forças produtivas 
que eram, essas relações convertem-se em entraves. Abre-se, então, 
uma época de revolução social. Transformação que se produziu na 
base econômica transforma mais ou menos lenta ou rapidamente 
toda colossal superestrutura [...] Uma sociedade jamais desaparece 
antes que estejam desenvolvidas todas as forças produtivas que 
possa conter, e as relações de produção novas e superiores não 
tomam jamais seu lugar antes que as condições materiais de 
existência dessas relações tenham sido incubadas no próprio seio da 
velha sociedade [...] Em grandes traços, podem ser os modos de 
produção asiático, o antigo, o feudal e o moderno burguês moderno 
designados como outras tantas épocas progressivas da formação da 
sociedade econômica (MARX, 2008, p. 47 e 48). 

 

Observa-se, então, com Marx (2008) que a transformação de um modo 

de produção a outro como totalidade se realiza pelas contradições entre as 

relações de produção e o desenvolvimento das forças produtivas, 

apresentando-se então distintos modos de produção na história. Além de 

considerar modo de produção como uma totalidade, observa-se em Marx 

(2008) a transformação de um modo de produção a outro considerando suas 

contradições internas – relações de produção e forças produtivas. Além dessas 

considerações, importa destacar no modo de produção, como uma totalidade, a 

sua especificidade na qualidade de formação social que diferencia o modo de 

produção e sua realização em diferentes países com seus traços específicos. 
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Tendo como referência Marx – Prefácio de 1859 e a Contribuição à 

crítica da economia política - Lenin (1973)22 expõe sobre o modo de produção 

como totalidade e sua especificidade enquanto formação social. Assim, 

escreve Lenin (1973) que 

 

A análise das relações sociais materiais (é dizer, das que se 
estabelecem sem passar pela consciência dos homens: ao 
intercambiar produtos, os homens estabelecem relações de 
produção, inclusive sem ter consciência de que existe nisso uma 
relação social de produção) permitiu no ato observar a repetição e a 
regularidade e sintetizar os regimes dos distintos países em um só 
conceito fundamental de formação social. Esta síntese é a única que 
tornou possível passar da descrição dos fenômenos sociais (e sua 
valoração desde o ponto de vista do ideal) a sua análise estritamente 
científica, que destaca, tomemos um caso, o que diferencia um país 
capitalista de outro e estudar o que tem de comum entre eles (LENIN, 
1973, p. 14). 

 

 Com relação ao modo de produção capitalista, escreve Lenin (1973) 

que 

 

Marx permite ver como se desenvolve a organização mercantil da 
economia social e como se transforma em organização capitalista, 
criando (dentro do marco das relações de produção) duas classes 
antagônicas: a burguesia e o proletariado; como desenvolve essa 
organização a produtividade do trabalho social, aportando com isso 
um elemento que entra em contradição inconciliável com os 
fundamentos dessa mesma organização capitalista. Tal é o esqueleto 
de O Capital. Porém Marx não se deu por satisfeito com esse 
esqueleto; no qual não se limitou à “teoria econômica”, no sentido 
habitual da palavra; em que, ao explicar exclusivamente pelas 
relações de produção a estrutura e o desenvolvimento da formação 
social dada. Marx, quanto a isso, analisou sempre e em todas as 
partes as superestruturas que correspondem a essas relações de 
produção, recobrindo de carne o esqueleto e injetando sangue a esse 
organismo. O Capital teve um êxito tão grande precisamente porque 
esse livro de um “economista alemão” mostrou ao leitor toda a 
formação social capitalista como organismo vivo; com seus diversos 
aspectos da vida cotidiana, com a manifestação social efetiva do 
antagonismo de classes próprio de tais relações de produção, com 
sua superestrutura política burguesa que protege a dominação de 
classe dos capitalistas, com suas ideias burguesas de liberdade, 
igualdade, etc. (LENIN, 1973, p. 14). 

                                                           
22

 Texto “Quienes son los “Amigos Del Pueblo” y como luchan contra los Socialdemócratas”. 
Nesse texto Lenin em 1895 contrapõe-se às críticas de N. Mijailovski, na revista Rússkoie 
Bogatstvo, ao materialismo e às obras de Marx, principalmente a obra O Capital. 
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Explicitado o conceito de modo de produção a partir de Marx (2008) e 

Lenin (1973), observar-se-á, daqui em diante, os modos de ser do trabalho, 

modos de ser, no conjunto desse estudo, que se põe como explorado e não-

explorado. 

Para tratar do modo de ser explorado do trabalho parte-se da segunda 

parte do capítulo V de “O Capital: crítica da Economia Política”, onde Marx 

(2014) apresenta o trabalho no processo de produção de mais-valia e, em 

seguida, no contexto do trabalho subordinado ao capital ou da subsunção 

formal e real do trabalho ao capital descritos em “O Capital: livro I, capítulo VI 

(inédito)” – Marx (1978). O modo de ser não-explorado do trabalho, ao que 

pese o caráter fundante do trabalho, apresenta-se de modo antitético ao modo 

de ser explorado do trabalho. 

Todo o processo de trabalho descrito, até aqui, constitui-se, para Marx 

(2014, p. 218) numa “condição natural eterna da vida humana, sem depender, 

portanto, de qualquer forma dessa vida, sendo antes comum a todas as suas 

formas sociais” não sendo por isso “necessário tratar do trabalhador em sua 

relação comum com outros trabalhadores” e, até aqui, “bastaram o homem e o 

seu trabalho, de um lado; a natureza e seus elementos naturais de outro” de 

modo que 

 

O gosto do pão não revela quem plantou o trigo, e o processo 
examinado nada nos diz sob a condição em que ele se realiza, se sob 
o látego do feitor de escravos ou sob o olhar ansioso do capitalista, 
ou se executa Cincinato lavrando algumas jeiras de terra ou o 
selvagem ao abater um animal bravio com uma pedra (MARX, 2014, 
p. 218). 

 

A partir do exposto, o qual versa exclusivamente sobre a relação entre o 

trabalho vivo – o processo de trabalho - e o trabalho morto – seu resultado – 

observa Marx (2014, p. 218) que o resultado do trabalho oculta seu processo, 

de modo que o “pão não revela quem plantou o trigo”, Marx (2014, p. 218) 
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passa a expor a gênese do trabalho no processo de produção de mais-valia, de 

um capitalismo embrionário, enfim, quando o processo de trabalho ainda não 

fora subordinado ao capital. Assim, nesse contexto embrionário Marx (2014, p. 

218) afirma que mesmo que os meios de produção e o resultado do processo 

do trabalho sejam de posse do protocapitalista, esse fato não muda a natureza 

geral do processo de trabalho, enfim, sendo ele executado pelo trabalhador 

tanto para o capitalista quanto para o próprio trabalhador. Isso pelo fato de que 

as mudanças nos métodos de produção capitalista ainda não estavam postas, 

pois o capitalista embrionário “tem de adquirir a força de trabalho que encontra 

no mercado, de satisfazer-se com a espécie de trabalho que existia antes de 

aparecerem os capitalistas” (MARX, 2014, p. 2018). 

Mesmo que o processo de trabalho, inicialmente, não se modifique 

genericamente para o trabalhador, Marx (2014, p. 219) observa dois 

fenômenos característicos desse processo embrionário do capitalismo: primeiro 

a realização do trabalho sob controle do capitalista, de modo que o trabalhador 

como força produtiva passa a ser uma mercadoria para o capitalista e, 

segundo, a propriedade do produto, resultado do trabalho, pertencendo ao 

capitalista embrionário, assim 

 

O processo de trabalho, quando ocorre como processo de consumo 
da força de trabalho pelo capitalista, apresenta dois fenômenos 
característicos. O trabalhador trabalha sob o controle do capitalista, a 
quem pertence seu trabalho. O capitalista cuida em que o trabalho se 
realize de maneira apropriada e em que se apliquem adequadamente 
os meios de produção, não se desperdiçando matéria-prima e 
poupando-se o instrumental de trabalho, de modo que só se gaste 
dele o que for imprescindível à execução do trabalho (MARX, 2014, p. 
219). 

 

E, na sequência acrescenta que, 

 

Ao penetrar o trabalhador na oficina do capitalista, pertence a este o 
valor de uso da força de trabalho, sua utilização, o trabalho. O 
capitalista compra a força de trabalho e incorpora o trabalho, 
fermento vivo, aos elementos mortos constitutivos do produto, os 
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quais também lhe pertencem. Do seu ponto de vista, o processo de 
trabalho é apenas o consumo da mercadoria que comprou, a força de 
trabalho, que só pode consumir adicionando-lhe meios de produção. 
O processo de trabalho é um processo que ocorre entre coisas que o 
capitalista comprou, entre coisas que lhe pertencem (MARX, 2014, p. 
219). 

 

Até aqui, o trabalho e seu processo foi considerado, mesmo em mutação 

de sua forma originária, como valor de uso. A partir de então, a análise de Marx 

(2014, p. 220) passa a considerar o trabalho como mercadoria23, produto, como 

valor de troca, valor e mais-valia. 

 

O produto, de propriedade do capitalista, é um valor de uso: fios, 
calçados etc.. Mas, embora calçados sejam úteis à marcha da 
sociedade e nosso capitalista seja um decidido progressista, não 
fabrica sapatos por paixão aos sapatos. Na produção de mercadorias, 
nosso capitalista não é movido por puro amor aos valores de uso. 
Produz valores de uso apenas por serem e enquanto forem substrato 
material, detentores de valor de troca. Tem dois objetivos. Primeiro, 
quer produzir um valor de uso que tenha um valor de troca, um artigo 
destinado à venda, uma mercadoria. E segundo, quer produzir uma 
mercadoria de valor mais elevado que o valor conjunto das 
mercadorias necessárias para produzi-la, isto é, a soma dos valores 
dos meios de produção e força de trabalho, pelos quais antecipou um 
bom dinheiro no mercado. Além de um valor de uso, quer produzir 
mercadoria; além de valor de uso, valor, e não só valor, mas também 
valor excedente (mais-valia) (MARX, 2014, p. 220). 

 

Observa-se, então, que no contexto de uma sociedade capitalista, o 

trabalho, como transformação da natureza em coisa útil, passa a estar 

submetido, como força de trabalho e mercadoria, à produção de mais-valia. 

Valor e mais-valia diferem-se, então 

 

Comparando o processo de produzir valor com o de produzir mais-
valia, veremos que o segundo só difere-se do primeiro por se 

                                                           
23

 No primeiro capítulo de “O Capital: crítica da economia política” Marx (2014) analisa a 
mercadoria como valor de uso e valor. A análise inicia-se com uma consideração sobre a 
sociedade capitalista, onde Marx (2014, p. 57) escreve que “ A riqueza das sociedades onde 
rege a produção capitalista configura-se em “imensa acumulação de ,mercadorias”, e a 
mercadoria, isoladamente considerada, é a forma elementar dessa riqueza”. 
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prolongar além de certo ponto. O processo de produzir valor 
simplesmente dura até o ponto em que o valor da força de trabalho 
pago pelo capital é substituída por um equivalente. Ultrapassando 
esse ponto, o processo de produzir valor torna-se processo de 
produzir mais-valia (MARX, 2014, p. 228). 
 

  

Escreve Marx, ainda, que “A mais-valia se origina de um excedente 

quantitativo de trabalho, da duração prolongada do mesmo processo de 

trabalho” (MARX, 2014, p. 231). 

No capítulo VI (inédito) Marx especifica ainda mais o processo de 

produção de mais-valia – absoluta e relativa -, um dos modos de ser explorado 

do trabalho, na subsunção formal e na subsunção real do trabalho ao capital. 

Quanto a subsunção formal do trabalho ao capital, necessariamente vinculada 

a produção de mais-valia absoluta, Marx (1978) escreve que 

 

O processo de trabalho converteu-se em instrumento do processo de 
valorização, do processo de autovalorização do capital – fabricação 
de mais-valia. O processo de trabalho é subsumido ao capital (é seu 
próprio processo), e o capitalista se enquadra nele como dirigente, 
condutor, para este, é ao mesmo tempo, de imediato, um processo de 
exploração do trabalho alheio. É isso a que denomino subsunção 
formal do trabalho ao capital. É a forma geral de todo processo 
capitalista de produção; mas é ao mesmo tempo uma forma 
particular, a par do modo de produção especificamente capitalista, 
desenvolvido, já que a última inclui a primeira, mas a primeira não 
inclui a segunda (MARX, 1978, p. 51). 

 

Entende-se com Marx (1978) que o modo de produção capitalista, como 

modo de produção de mais-valia, se baseia no modo de ser explorado do 

trabalho. De forma absoluta na produção de mais-valia, genética do próprio 

capitalismo, a exploração começa a se realizar, segundo Marx (1978) 

 

Quando o camponês, antes independente e que produzia para si 
mesmo, se torna diarista e trabalha para um agricultor; quando a 
estrutura hierárquica característica do modo de produção corporativo 
desaparece ante a simples oposição de um capitalista que faz 
trabalhar para si os artesãos convertidos em assalariados; quando o 
escravista de outrora emprega seus ex-escravos como assalariados 
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etc., temos então que processos de produção determinados 
socialmente de outro modo se transformam em processo de produção 
do capital (MARX, 1978, p. 51). 

 

E, acrescentando de modo exemplificado que, 

 

O camponês, antes independente, cai, como fator do processo de 
produção na dependência do capitalista que o dirige, e sua ocupação 
depende de um contrato que ele, como possuidor de mercadoria 
(possuidor de força de trabalho), firmou previamente com o 
capitalista, na qualidade de possuidor de dinheiro. O escravo deixa de 
ser instrumento de produção pertencente a seu empregador. A 
relação entre mestre e oficial desaparece. O mestre, cuja relação 
anterior com o oficial era a de conhecedor do ofício, se lhe defronta 
apenas como possuidor de capital, assim como o outro se contrapõe 
a ele simplesmente como vendedor de trabalho (MARX, 1978, p. 51). 

 

A subsunção formal do trabalho ao capital entende-se, e estende-se, 

pelo assalariamento. Pode-se considerar o escravismo como modo de ser 

explorado do trabalho, entretanto este não se vincula à produção de mais-vaia, 

não se vincula diretamente ao capital. Mas o capital, embrionariamente, se 

apropria de formas anteriores de exploração do trabalho, de formas 

socialmente postas do processo de trabalho, operando-se a mudança da 

forma. 

 

à base de um modo de trabalho preexistente, ou seja de determinado 
desenvolvimento de forças produtivas de trabalho e da modalidade de 
trabalho correspondente a essa força produtiva, só se pode produzir 
mais valia através do prolongamento do tempo de trabalho, isto é, 
sob a forma de mais-valia absoluta. A essa modalidade, como forma 
única de produção de mais-valia, corresponde, pois, a subsunção 
formal do trabalho ao capital [...] 
Quando a relação de superioridade e de subordinação substitui a 
escravidão, a servidão e a vassalagem, formas patriarcais etc., de 
subordinação, apenas se opera uma transformação em sua forma. A 
forma torna-se mais livre porque é agora de natureza simplesmente 
material, formalmente voluntária, puramente econômica (MARX, 
1978, p. 53 e 59). 
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Da subsunção formal do trabalho ao capital, Marx (1978) analisa a 

subsunção real do trabalho ao e no capital, no capitalismo já desenvolvido, 

Marx (1978) afirma que 

 

A característica geral da subsunção formal continua sendo a direta 
subordinação do processo de trabalho – qualquer que seja 
tecnologicamente falando, a forma em que se efetue – ao capital. 
Nessa base, entretanto, se ergue um modo de produção 
tecnologicamente específico que metamorfoseia a natureza real do 
processo de trabalho e suas condições reais: o modo capitalista de 
produção. Somente quando este entra em cena, se dá a subsunção 
real do trabalho ao capital [...] 
Desenvolvem-se as forças produtivas sociais do trabalho e, por força 
do trabalho em grande escala, chega-se à aplicação da ciência e da 
maquinaria na produção imediata. Por um lado, o modo capitalista de 
produção, “sui generis”, dá origem a uma figura modificada da 
produção material. Por outro lado, essa modificação da figura material 
constitui a base para o desenvolvimento da relação capitalista, cuja 
figura adequada corresponde, em consequência, a determinado grau 
de desenvolvimento das forças produtivas do trabalho (MARX, 1978, 
p. 66). 

  

Subsunção real do trabalho ao e no capital que se opera na 

produtividade do trabalho do seguinte modo: 

 

Produtividade do trabalho, em sua = máximo de produtos com mínimo 
de trabalho; daí, o maior barateamento possível das mercadorias. 
Independentemente da vontade de tais ou quais capitalistas, isso se 
converte em lei no modo de produção capitalista. E essa lei se realiza 
somente implicando em outra, ou seja a de que não são as 
necessidades existentes que determinam a escala de produção, mas 
pelo contrário é a escala de produção – sempre crescente  e imposta, 
por sua vez, pelo próprio modo de produção – que determina o 
volume do produto. Seu objetivo [é] que cada produto etc., contenha 
o máximo possível de trabalho não pago, e isso só se alcança 
mediante a produção pela própria produção (MARX, 1978, p. 69). 

 

O trabalho em seu modo de ser explorado se constitui não 

necessariamente no suprimento das necessidades materiais do indivíduo que 

trabalha ou da sociedade em geral. Trabalho explorado porque não se vincula 

diretamente na produção de valor de uso e valor que é apropriado 

integralmente pelo indivíduo que trabalha, mas por outrem. Trabalho em seu 
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modo de ser explorado, porque este se subsume a produção de valor para 

outrem. No modo de produção capitalista, o trabalho subsume a produção de 

mais-valia, absoluta e relativa. Trabalho explorado que se apresenta pelo 

prolongamento e intensificação do trabalho para a produção de mais-valia. 

Trabalho que em seu modo de ser explorado, se apresenta pelo 

assalariamento do trabalhador. Modo de ser explorado do trabalho que se 

submete a produção pela produção. 

Trabalho em seu nodo de ser não-explorado, como antitético a seu 

modo de ser explorado, porque é trabalho no qual o indivíduo que trabalha e o 

grupo social a ele vinculado, apropriam-se integralmente do resultado do 

trabalho, de seu produto. Produto que é produzido na medida da necessidade 

do individuo que trabalha e de seu grupo social. Modo de ser não-explorado do 

trabalho porque o controle da produção e de seus resultados submetem-se ao 

trabalhador e não o seu contrário: o indivíduo que trabalha e os trabalhadores 

em geral submetidos ao objeto de trabalho, seus meios e resultado. Modo de 

ser não-explorado porque é o sujeito que trabalha e é sujeito porque põem os 

fins e os meios. No modo de ser explorado do trabalho, ou o indivíduo que 

trabalha é exclusivamente força de trabalho ou está submetido a ele como 

objeto. Modo de ser não-explorado porque o trabalho e a força de trabalho não 

se põe como mercadoria, mas como condição da produção e reprodução da 

existência humana. 

Caracterizado o modo de ser explorado e não-explorado do trabalho e 

compreendendo-se o trabalho como fundante, protofórmico da ação humana, 

da práxis social e da socialidade do ser humano, é importante observar a 

relação entre o trabalho, seus modos de ser, e a educação. 

 

 

1.3 OS MODOS DE SER DO TRABALHO E SUA RELAÇÃO COM A 

EDUCAÇÃO 

 

Do exposto, que elementos permitem compreender a relação entre 

trabalho e educação? É a educação trabalho? A partir do modo de ser 
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fundante, originário e protofórmico do trabalho é possível pensar o modo de ser 

da educação? 

 Toda práxis social, pode-se dizer a da educação, ontologicamente 

tomada, relaciona-se com o trabalho como dependência, reciprocidade ou 

autoimplicação e autonomia relativa. Diante disso, a educação não é trabalho, 

mas deriva-se ontologicamente deste24. A relação da educação com o trabalho, 

como dependência ontológica configura-se no fato de que tanto no trabalho 

quanto na educação existe o pôr de fim e necessariamente o pôr de meios para 

que tanto o trabalho quanto a educação se realizem. Porém, o pôr de fim na 

educação é um pôr secundário, consistindo exclusivamente na ação sobre a 

consciência dos homens, intencionalmente, para que realizem ou não 

determinada ação, escolha, etc.. O trabalho é, objetivamente, um determinante 

da educação, dado que, ao passo que existe o trabalho como intercâmbio do 

homem com a natureza a fim de transformá-la em coisa útil, essa ação, desde 

o início ao fim é socialmente posta, é socializada entre os homens como 

conhecimento para que se reproduza. À medida que a educação, como práxis 

social no conjunto da totalidade social25 relacionada a outros complexos 

derivados do trabalho e recíprocos a ele, se torna cada vez mais social, ampla 

e desenvolvida, relativamente adquire autonomia em relação ao trabalho – 

autonomia relativa. 

Autonomia relativa e determinação recíproca são duas categorias 

importantes na relação entre os modos de ser do trabalho e da educação, pois, 

parece que ao se colocar um pôr de fim a outros homens é necessário que se 

coloque os pores de meios que, em última instância, significa dotá-los de um 

                                                           
24

 Entretanto há que se considerar que a educação produz valores, no caso valores de uso 
socialmente postos, bem como valor de troca – quando a educação é posta como mercadoria. 
A Educação apresenta-se, no modo de produção capitalista, como mercadoria – como valor de 
troca – um modo de extração de mais-valia, considerem-se, no caso, professores que 
produzem a sua existência material por meio da educação ou ensino nas redes privadas de 
ensino. Ainda, no modo de produção capitalista, tem-se que considerar que, mesmo pública, a 
educação relaciona-se a reprodução do capital na forma de produção da força de trabalho e, 
contraditoriamente, pode ser desqualificada em favor do capital. Uma excelente análise sobre a 
relação trabalho e educação no modo de produção capitalista pode ser observada na obra “A 
produtividade da escola improdutiva: um (re)exame das relações entre educação e estrutura 
econômico-social e capitalista” de Gaudêncio Frigotto (2006). 
25

 Aqui é importante mencionar o ato educativo conforme a concepção de Saviani (1995), onde 
“o trabalho educativo é o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, 
a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens” (SAVIANI, 
1995, p. 17). 
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determinado conhecimento que, por sua vez, pode ser, de modo autônomo, um 

determinante para o desenvolvimento do próprio trabalho, da transformação da 

natureza em coisa útil, do desenvolvimento da força e dos meios de trabalho26. 

Lukács (2013, p. 176), ao tratar da reprodução na ontologia do ser 

social, imediatamente após o tratamento do complexo do trabalho, escreve que 

“É possível que a peculiaridade específica do ser social fique ainda mais 

evidente no complexo de atividades que costumamos chamar de educação” e 

que 

 

O essencial da educação dos homens [...] consiste em capacitá-los a 
reagir adequadamente aos acontecimentos e às situações novas e 
imprevisíveis que vieram a ocorrer depois em sua vida. Isso significa 
duas coisas, em primeiro lugar, que a educação do homem – 
concebida no sentido mais amplo possível – nunca está realmente 
concluída. Sua vida, dependendo das circunstâncias, pode terminar 
numa sociedade de tipo bem diferente e que lhe coloca exigências 
totalmente distintas daquelas, para as quais a sua educação – no 
sentido estrito – o preparou (LUKÁCS, 2013, p. 176 -177). 

 

E que, 

 

Se hoje não há mais crianças pequenas trabalhando nas fábricas, 
como ocorria no início do século XIX, não é por razões biológicas, 
mas em virtude do desenvolvimento da indústria e sobretudo da luta 
de classes. Se hoje a escola é obrigatória e universal nos países 
civilizados e as crianças não trabalham por um período relativamente 
longo, então também esse período de tempo liberado para a 
educação é um produto do desenvolvimento industrial. Toda 
sociedade reivindica certa quantidade de conhecimentos, habilidades, 
comportamentos etc. de seus membros; o conteúdo, o método, a 
duração etc. da educação no sentido mais estrito são consequências 
das carências daí surgidas (LUKÁCS, 2013, p. 177). 

 

E por fim, 

                                                           
26

 Importante assinalar a discussão de Frigotto (2006) sobre a relação entre trabalho, modo de 
produção capitalista e educação quando discute essa relação diante da teoria do capital 
humano na obra “A produtividade da escola improdutiva: um (re)exame das relações entre 
educação e estrutura econômico-social e capitalista”. 
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A problemática da educação remete ao problema sobre o qual está 
fundada: sua essência consiste em influenciar os homens no sentido 
de reagirem a novas alternativas de vida de modo socialmente 
intencionado (LUKÁCS, 2013, p. 178). 

 

Como práxis social originada do trabalho, na educação, como já 

observado, apresenta-se um pôr de fim secundário e, com isso, nela se 

apresenta ontologicamente um dever-ser que, desde o início, apresenta-se, 

social e objetivamente, um valor de uso relacionado ao trabalho e aos 

complexos derivados dele – economia, direito, política, religião, ciência, etc.. 

Até aqui se pôde explicitar, de modo sintético, a relação entre o modo de 

ser fundante, originário e protofórmico do trabalho e a educação, onde o modo 

de ser da educação é fundado no trabalho, assim, dependendo deste 

ontologicamente e, à medida que se desenvolve o modo de ser da educação 

adquire autonomia relativa e determinação recíproca em relação ao trabalho. 

Entretanto, há que se considerar que o trabalho não se caracteriza apenas 

como fundante, mas, também, pelo modo explorado e antiteticamente não-

explorado. Esse fato repercute nos modo de ser da educação como 

dependência ontológica e determinação recíproca27. 

A questão que se coloca é, então, a da relação entre os modos de ser 

do trabalho e da educação. No tocante a isso, a exposição do modo de ser 

explorado e não-explorado do trabalho e sua relação com a educação, mais 

                                                           
27

 Trein e Ciavatta (2003, p. 143 e 144), corroboradas por Ciavatta (2015), afirmam, no tocante 
a concepção da relação Trabalho e Educação no Grupo de Pesquisa Trabalho e Educação da 
Associação Nacional de Pesquisadores em Educação – ANPED -, que “desde a sua criação, o 
GT Trabalho e Educação vem se pautando por duas preocupações centrais: entender o mundo 
do trabalho como processo educativo, vale dizer, compreender a pedagogia que se desenvolve 
nas relações sociais e produtivas no modo de produção capitalista e identificar os espaços de 
contradição que engendram a construção de uma nova pedagogia comprometida com os 
interesses da classe trabalhadora” e historicamente a “concepção de trabalho enquanto práxis 
humana, material e não-material, que constitui o trabalho educativo – e que portanto não se 
encerra na produção de mercadorias -, exige que a educação seja compreendida em suas 
múltiplas determinações, conforme o estágio do desenvolvimento das forças produtivas e das 
relações de produção”, sendo que “nesse sentido a escola e a educação não devem ser 
estudadas como unidades autônomas, mas dentro das relações sociais de que fazem parte”. 
Essas posições engendraram que o nome do Grupo de trabalho mudasse de Educação e 
Trabalho para trabalho e Educação. Isso coloca o trabalho em sua condição ontológica, 
protofórmica. 
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especificamente com a Educação do Campo, se realizará nos capítulos 

seguintes, sendo: primeiro a análise do lugar do trabalho na concepção e na 

produção de conhecimento sobre a Educação do Campo; segundo, análise do 

modo de ser do trabalho e da Educação do Campo nos documentos do 

Movimento Social da Educação do Campo e; terceiro, análise do modo de ser 

do trabalho e da Educação do Campo para as políticas publicas educacionais 

para os povos do campo. É nesse conjunto de análise que se apresentará, 

junto a dados empíricos, elementos teóricos e posições de pesquisadores que 

tomam o trabalho e a educação como objeto de suas pesquisas. 
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CAPÍTULO 2 

O LUGAR DO TRABALHO NA CONCEPÇÃO E NA PRODUÇÃO DO 

CONHECIMENTO EM EDUCAÇÃO DO CAMPO 

 

 

Expôs-se, até aqui, o caráter fundante do trabalho, originário e 

protofórmico do trabalho, seus modos de ser em explorado e não-explorado. 

Expôs-se, ainda, a partir do caráter fundante da socialidade humana, e 

originário, protofórmico da práxis social a relação entre trabalho e educação, na 

qual, além de apresentar-se como protofórmico da educação, a relação 

trabalho e educação se realiza por dependência ontológica, determinação 

recíproca e autonomia relativa. No caso, a educação em relação ao trabalho é 

dependente ontologicamente do trabalho, põe-se como um determinante ao 

mesmo tempo em que é determinada pelo trabalho e que apresenta, também, 

autonomia relativa sobre o trabalho. 

Nesse segundo capítulo, tendo como diretriz de pesquisa apresentar 

determinantes do modo de ser do trabalho e da Educação do Campo para o 

Movimento Social da Educação do Campo e para as políticas públicas 

educacionais, objetiva-se situar o lugar do trabalho na concepção de Educação 

do Campo e nas pesquisas em que o objeto centra-se na Educação do Campo. 

Para tanto, expõe-se a relação entre trabalho e educação na produção teórica 

acerca da educação no Brasil e, depois, partindo-se de uma produção teórica 

da concepção de Educação do Campo apresenta-se o lugar do trabalho nessa 

concepção e, por fim, apresenta-se o lugar do trabalho nas pesquisas de teses 

e dissertações centradas em Educação do Campo e as formas nas quais o 

trabalho se apresenta nessas pesquisas.  

Metodologicamente, opera-se, nesse capítulo, a dialética entre o 

universal e o singular, onde parte-se da produção teórica sobre trabalho e 

educação no Brasil à singularidade da produção teórica da relação trabalho e 

educação no conceito e na produção teórica sobre a Educação do Campo, 

relação circunscrita no lugar e no modo de ser do trabalho.  
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Assim, a apresentação da produção teórica sobre a relação trabalho e 

educação serve-se, inicialmente, do estudo metateórico28 de Ciavatta (2015) 

que tem por objeto o percurso do Grupo de Trabalho “Trabalho e Educação” da 

Associação Nacional de Pesquisadores em Educação – ANPED. Nesse estudo 

Ciavatta (2015) apresenta traços gerais da produção teórica do GT. De todo 

modo, expor o percurso teórico do GT significa, também, de modo abreviado, 

expor a própria relação entre o trabalho e a educação na produção teórica 

brasileira, ao menos em seus traços mais gerais. 

Com relação às pesquisas centradas em Educação do Campo, estas se 

referem a dissertações e teses produzidas no período que se estende do ano 

de 1987 a 2015. O recorte temporal inicial de 1987 tem relação com o estudo 

produzido pela Professora e Pesquisadora Dra. Maria Antônia de Souza 

publicado em 2010, onde a pesquisadora situa a primeira pesquisa relacionada 

à Educação no Campo no ano de 1987. A pesquisa de Souza (2010 e 2017) 

situa-se na perspectiva da relação Educação e/do Movimento Social do 

Campo. De outro modo, considera-se, a partir do estudo da mesma 

pesquisadora, o período que se estende de 1997 a 2015, o qual é justificado 

pelo fato de que documentalmente o termo “Educação do Campo”, bem como 

sua construção conceitual vincula-se ao Primeiro Encontro Nacional de 

Educadoras e Educadores da Reforma Agrária, realizado em 1997 e a Primeira 

Conferência Nacional da Educação do Campo, realizada em 1998. Ademais, é 

importante destacar que conforme o estudo de Souza (2010 e 2017), referência 

deste capítulo, a primeira pesquisa em Educação do Campo que tem como 

temática o trabalho data de 1997. 

Situar o lugar do trabalho na concepção de Educação do Campo e nas 

pesquisas sobre a Educação do Campo não se apresenta como um objetivo 

normativo desse estudo, nem da produção de um “Estado da Arte” sobre o 

tema em estudo. Situar o lugar do trabalho na concepção de Educação do 

Campo e nas pesquisas sobre o tema constitui-se, substancialmente, em 

caminho profícuo para se compreender o lugar do trabalho no âmbito da 

produção teórica sobre a Educação do Campo. Compreender o lugar do 

                                                           
28

 Metateórico significa aqui que se refere a uma teorização sobre a teoria até então produzida. 
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trabalho na produção teórica da Educação do Campo permite, também, 

compreender, de modo mais determinado, os modos de ser do trabalho e da 

Educação do Campo no âmbito do Movimento Social da Educação do Campo e 

no das políticas públicas, objeto de análise dos próximos capítulos dessa tese. 

 

 

1.1 A RELAÇÃO TRABALHO E EDUCAÇÃO NA PRODUÇÃO TEÓRICA 

SOBRE EDUCAÇÃO NO BRASIL 

 

Antes de apresentar o lugar do trabalho e seu modo de ser no conceito 

de Educação do Campo e na produção do conhecimento em Educação do 

Campo expõem-se as linhas gerais da relação entre trabalho e educação na 

produção teórica sobre educação no Brasil. Desse modo, apresenta-se o 

estudo metateórico da Professora e Pesquisadora Dra. Maria Ciavatta (2015). 

O estudo de Ciavatta (2015) consiste em um balanço metateórico a 

partir do percurso histórico do Grupo de Trabalho “Trabalho e Educação” da 

Associação Nacional de Pesquisadores em Educação – ANPED. Portanto, o 

estudo apresenta os traços fundamentais da produção teórica sobre a relação 

trabalho e educação no Brasil. Conforme a própria autora “este é um trabalho 

de metateoria, o sentido de que realiza uma análise teórica sobre o que já foi 

tratado teoricamente por outros autores” (CIAVATTA, 2015, p. 24). 

A sistematização do balanço metateórico sobre o percurso do GT e, 

também, em sua produção teórica, Ciavatta (2015) produz sua análise por três 

categorias: pensamento crítico; trabalho e educação; historicidade. Para situar 

a relação entre educação e trabalho na produção teórica brasileira, como parte 

desse capítulo, nos restringiremos a apresentar a análise de Ciavatta (2015) 

considerando apenas a categoria trabalho e educação. Suficiente porque não 

se pretende uma análise extensiva e profunda dessa relação – trabalho e 

educação -, mas, apenas, situar seus traços gerais na produção teórica 

brasileira e dela situar os sentidos dessa relação. Isto porque não é a relação 
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trabalho e educação e sua produção teórica o objeto desse capítulo e sim o 

lugar e o modo de ser do trabalho na concepção e na produção do 

conhecimento em Educação do Campo. Entretanto, considera-se que para 

compreender o lugar e o modo de ser do trabalho na concepção e produção do 

conhecimento em Educação do Campo é necessário, antes, compreender a 

produção do conhecimento sobre a relação trabalho e educação, mesmo que 

em seus traços mais gerais e seus sentidos – modos de ser. 

A produção teórica brasileira sobre a relação trabalho e educação no GT 

situa-se, na maioria da produção, referenciado no pensamento marxista, 

portanto situado no materialismo histórico29. No que se refere à relação 

trabalho e educação, Ciavatta (2015, p. 29) afirma que essa relação é tratada 

desde os anos 1970, desde os referenciais da economia política burguesa ao 

referencial crítico fundamentado no materialismo histórico. No Brasil, a 

pesquisa sobre na relação trabalho e educação situada no materialismo 

histórico apresenta-se, inicialmente, entre os anos 1970 e 1980, nesse caso, 

segundo Ciavatta (2015, p. 30), localizada temporalmente no período de 

redemocratização do país. 

Os estudos e pesquisas que relacionavam trabalho e educação sob o 

referencial da “economia política burguesa” situaram-se na qualidade de 

estudos direcionados à “economia e educação, à formação profissional e 

técnica e a área da sociologia do trabalho” (CIAVATTA, 2015, p. 30). A relação 

trabalho e educação como subárea do conhecimento, situada no campo 

educacional, sob o referencial marxista, buscou a superação das teorias 

hegemônicas no período, tais como a do capital humano30, do tecnicismo, bem 

                                                           
29

 Embora as análises sobre a relação trabalho e educação no GT situe-se no referencial 
marxista e no método do materialismo histórico, há pesquisadores que desenvolvem suas 
análises com base em outras epistemologias, a exemplo análises referenciadas nos 
pressupostos teóricos da Escola de Frankfurt e autores pós-modernos. Importa destacar com 
Trein e Ciavatta (2003) e Ciavatta (2015) que no GT Trabalho e Educação tem prevalecido o 
enfrentamento e o diálogo entre os campos epistemológicos. 
30

 A teoria do Capital Humano foi desenvolvida por Theodore W. Schultz por volta dos anos 

1955 e 1956 nos Estados Unidos. A Teoria do Capital Humano tem como pressuposto central 
de que a produtividade aumenta a partir do “fator humano” e que por isso seria necessário 
investir em educação e qualificação dos trabalhadores para aumento da produtividade do 
capital. O próprio Schultz (1973) apresenta essa relação escrevendo que “o esclarecimento do 
conceito de capital humano e a sua identificação mobilizaram as coisas para uma 
especificação mais completa de mensuração e acumulação de capital moderno. Fez, também, 
com que nos tornássemos mais conscientes das mudanças que se registraram na qualidade do 
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como das teorias reprodutivistas, tomando como centro das discussões e 

pesquisas “o trabalho como princípio educativo e a educação politécnica” 

(CIAVATTA, 2015, p. 30 e 31).  

Ciavatta (2015, p. 32) referenciando-se em Kuenzer (1987) apresenta o 

repertório inicial de pesquisas do GT “Trabalho e Educação” elencados em três 

grupos: tópicos fundamentais; linhas de investigação; questões de estudo. No 

primeiro grupo concentram-se alguns tópicos fundamentais para a pesquisa, 

onde 

 

Em muitos dos temas apontados podemos reconhecer nas teses de 
doutorado e livros que alguns dos pesquisadores participantes vieram 
a elaborar, tais como: a “Teoria do Capital Humano”, a abordagem 
crítico-reprodutivista, a crítica ao reprodutivismo; a produtividade da 
escola improdutiva, a pedagogia da fábrica, a escola única do 
trabalho (CIAVATTA, 2015, p. 33). 

 

O segundo grupo, as linhas de investigação, os estudos situaram-se nas 

linhas denominadas Educação e Trabalho, Teoria e História, Trabalho e 

Educação Básica, Profissionalização e trabalho, Trabalho e Educação nos 

movimentos sociais, Educação do trabalhador nas relações sociais de 

produção. 

As questões de estudo centraram-se nos “trabalhadores, suas relações 

de trabalho e sua formação”, “a constituição do modo de produção capitalista”, 

“o pressuposto da unidade teoria e prática”, “a divisão social e técnica do 

trabalho e a dualidade estrutural da sociedade e da educação” (CIAVATTA, 

2015, p. 33). 

De uma perspectiva temporal, as temáticas de pesquisas e debates que 

se deram entre as décadas de 1980 e 1990 nos encontros do GT “Trabalho e 

Educação” centraram-se, segundo Eunice Trein e Picanço (1995) citadas por 

Ciavatta (2015, p. 34) nos temas do Trabalho como princípio educativo e da 

                                                                                                                                                                          
capital material. Desta forma, o fato de tratar a educação como capital humano nada mais é 
senão um passo à frente rumo a uma captação consciente de todo o capital” (SCHULTZ, 1971, 
p. 130). 



87 
 

educação politécnica. Assim, os pesquisadores brasileiros que produziram 

pesquisas e obras no âmbito do trabalho como princípio educativo e da 

educação politécnica foram: “Miguel Arroyo, Paolo Nosella, Gaudêncio Frigotto, 

Lucília Machado, Acácia Kuenzer, Celso Ferretti, Ramon Peña Castro” (TREIN 

e PICANÇO, 1995, p. 89 apud. CIAVATTA, 2015, p. 34). Do trabalho como 

princípio educativo e da educação politécnica presentes nos debates e 

pesquisas dos anos 1980, os eixos “reestruturação produtiva e nova 

organização do trabalho” apresentaram-se, como temas, nos anos 1990 

(TREIN e CIAVATTA, 2003, p. 141 apud. CIAVATTA, 2015, p. 35). Contudo, as 

pesquisas e debates da década de 1990 constituíram-se no confronto de 

posições teóricas e diversidade de temas relacionados ao binômio trabalho e 

educação. 

Com relação aos temas relacionados ao eixo reestruturação produtiva 

do capital, observam-se aqueles que se situam na qualificação e 

desqualificação do trabalho frente à nova racionalidade do capital, os quais: “a 

informalização, o desemprego, o analfabetismo, a exploração do trabalho” 

(SHIROMA e CAMPOS, 1997, p. 29 apud. CIAVATTA, 2015, p. 36). 

No que se refere ao campo teórico em disputa estão os confrontos em 

torno do materialismo histórico e autores que questionam essa fundamentação 

teórico-metodológica. Observa Ciavatta (2015, p. 37) que o materialismo 

histórico apresenta “um traço distintivo no GT”, situada na “a visão política 

centrada no compromisso com a transformação das formas de exploração e 

amesquinhamento do ser humano, geradas pela produção e pela sociabilidade 

do capital”. Dessa prerrogativa, escreve Trein e Ciavatta (2003), citadas por 

Ciavatta (2015), 

 

Tem prevalecido, contudo, o diálogo e o confronto com autores que 
questionam o marxismo ou que trazem contribuições analíticas 
orientadas para temas emergentes no contexto das transformações 
do último século, tais como a sociedade do consumo, a comunicação, 
a subjetividade, a presença da imagem e o ideário pós-moderno 
(TREIN e CIAVATTA, 2003, p. 141 apud. CIAVATTA, 2015, p. 37). 
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Por fim, com relação à primeira década do século XXI, Ciavatta (2015) 

apoiando-se em Trein e Ciavatta (2009), apresenta a fundamentação teórica, a 

produção e as questões postas no GT nesse período. Inicialmente observa-se, 

teórica e metodologicamente, “um retorno aos clássicos, notadamente Marx e 

Lukács”, seguindo-se, dessa fundamentação, as seguintes produções e 

questões: Gaudêncio Frigotto (2001, p. 21) com  “o balanço da nova e da velha 

crise do capital e o labirinto dos referenciais teóricos”; Silva (2002) com “a 

teoria do capital humano revisitada no discurso empresarial”; Vendramini 

(2003) com “ trabalho e educação e os movimentos sociais; Franzoi (2004) e 

Cêa (2004) com “a avaliação do PLANFOR e de PNQs estaduais; Trópia 

(2007) com “a questão das classes sociais”. 

Aqui se pode, então, situar, de modo geral, a produção e os sentidos da 

relação trabalho e educação no interior do GT “Trabalho e Educação” da 

ANPED. Sentido que, genericamente e potencialmente, abrange a produção de 

pesquisas sobre a relação trabalho e educação no Brasil no interior dos 

Programas de Pós-graduação em Educação. O primeiro deles refere-se à 

fundamentação teórica situada no materialismo histórico e da concepção de 

trabalho situada em Marx. O segundo, a produção e os sentidos, situados nas 

problemáticas de cada período. O terceiro das relações entre trabalho e 

educação, onde, inicialmente toma-se o trabalho como princípio educativo e as 

preocupações em torno da educação politécnica – questões que prevaleceram 

nos anos 1980 -, depois, a relação trabalho e educação sob a reestruturação 

produtiva e a organização do trabalho junto às problemáticas que derivam da 

reestruturação produtiva – anos 1990 -, e por fim, a crise do capital e os 

referenciais teóricos diversos, o discurso empresarial e a teoria do capital 

humano, a questão das classes sociais, do movimento social e dos planos de 

formação e qualificação dos trabalhadores – anos 2000. 

Em fim, pode-se observar que a relação trabalho e educação nas 

pesquisas no Brasil, a partir do estudo de Ciavatta (2015), apresentam essa 

relação no âmbito do questionamento do modo de produção capitalista e suas 

implicações para o trabalho, a educação e a socialidade humana, marcadas 

pela exploração do trabalho, onde do questionamento busca-se, como 

princípio, caminhos à superação das formas de exploração e, portanto, da 
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alienação do ser humano. Pesquisas que se colocam, de início, a partir da 

classe trabalhadora e sua condição. 

Observados a produção e o sentido da relação entre trabalho e 

educação na produção de pesquisas no Brasil no âmbito do GT “Trabalho e 

Educação”, pode-se apresentar o lugar do trabalho na concepção de Educação 

do Campo e, por decorrência, nas pesquisas sobre Educação do Campo. 

 

 

2.2 O LUGAR DO TRABALHO NA CONCEPÇÃO DE EDUCAÇÃO DO 

CAMPO 

 

Observou-se na seção anterior desse capítulo que a relação entre 

trabalho e educação na produção teórica brasileira no âmbito do GT “Trabalho 

e Educação” da ANPED, desde o seu surgimento, apresentaram 

questionamentos ao modo de produção capitalista e sua socialidade 

decorrente, à exploração do trabalho. Desse modo, relação referenciada no 

materialismo histórico que, além de observar a alienação humana no modo de 

produção capitalista, toma a relação entre trabalho e educação, como relação 

de superação ao modo capitalista de produção. 

Da relação entre trabalho e educação na produção teórica brasileira no 

âmbito do GT “Trabalho e Educação” e conforme o observado na introdução 

desse capítulo, objetiva-se apresentar as apreensões teóricas acerca da 

concepção de Educação do Campo e o lugar do trabalho nessa concepção. 

Embora a produção em torno da concepção de Educação do Campo seja 

vasta, toma-se como referencial para a concepção de Educação do Campo as 

apreensões de Roseli Salete Caldart (2012; 2010), Gaudêncio Frigotto (2010), 

Maria Antônia de Souza (2016) e Antônio Munarim (2010). 

Por Educação do Campo, Roseli Salete Caldart (2012, p. 259-261), 

apreende-a como “um fenômeno da realidade atual brasileira” e conceito em 

contínua construção “vinculado a realidade que o produziu”, enfim: as lutas 

protagonizadas pelo Movimento Social de Trabalhadores do Campo 
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expropriados da terra, educadores e pesquisadores em busca, inicialmente, da 

“transformação da realidade educacional específica das áreas de Reforma 

Agrária” e, continuamente, do conjunto dos trabalhadores do campo. Desse 

modo, a Educação do Campo vem a contrapelo de uma Educação Rural 

nutrida pela ideologia ruralista no Brasil31. 

Nessa perspectiva, Gaudêncio Frigotto (2010, p. 35) analisa o 

significado histórico das preposições que designam a educação nos espaços 

não urbanos. A educação para e no campo “expressam as concepções 

políticas do Estado, ao longo de nossa história” na perspectiva do “ruralismo 

pedagógico”, a qual se articula às políticas centralizadoras que estendem, por 

um lado, “modelos, conteúdos e métodos pedagógicos” que “ignoram a 

especificidade e particularidade dos processos sociais, produtivos, simbólicos e 

culturais dos modos de vida dos povos do campo”. Por outro lado, a educação 

no campo ignora a totalidade da educação e se atém aos particularismos no 

sentido de que a importância do campo é menor e, por tanto, a sua educação 

também (FRIGOTTO, 2010, p. 35). 

A preposição do, ao contrário das preposições para e no, “engendra um 

sentido que busca confrontar, há um tempo, a perspectiva colonizadora, 

extensionista” e localista. A preposição “do” campo expressa o processo de luta 

dos Movimentos Sociais na disputa pela direção educativa no campo. Desse 

modo, a educação do campo, constitui-se no fato de pensar e realizar a 

educação do campo partindo das particularidades à universalidade da 

educação e do próprio campo como síntese dialética (FRIGOTTO, 2010, p. 36). 

Tomando a análise das preposições para, no e do campo destaca-se, 

então, que a educação do campo se constitui no movimento de debate e 

contestação da política de educação rural. Contestação e debate engendrado 

pelos Movimentos Sociais. Souza (2010, p. 43) afirma que a “essência da 

educação do campo encontra-se na luta por uma política pública orientada 

                                                           
31

 A Educação Rural no Brasil tem seu início nos primeiros 30 anos da República e pode ser 

observada na obra de Jorge Nagle intitulada “Educação e Sociedade na Primeira República”. 
Assim, escreve Nagle que o fenômeno da ruralização do ensino advém com o retorno da tese 
do “destino rural do país”, manifestando-se, também, como regionalização do ensino para 
valorização do ideário ruralista do país (NAGLE, 1976, p. 183). 
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pelos trabalhadores e na problematização do campo brasileiro como lugar de 

confrontos e lutas sociais”. 

Nessa perspectiva de Souza (2016a) expõe, de forma didática, os 

contrapontos entre os fundamentos da Educação do Campo e a Educação 

Rural, onde a Educação do Campo: 

 

1. Vincula-se a uma concepção sociocultural e problematizadora 
do mundo e da educação. Coloca em disputa dois projetos para o 
Brasil. O projeto dos povos do campo e o projeto do agronegócio em 
grande escala. 
2. Tem o homem e a mulher como sujeitos da história e da 
escola. 
3. Ideologia da sustentabilidade socioambiental e da 
transformação do modo de produção capitalista. 
4. Movimentos sociais indagam a realidade das escolas rurais. 
5. Movimentos sociais indagam a gestão do processo 
pedagógico. 
6. Constituição de uma esfera pública (governo e sociedade civil) 
para a definição de políticas públicas de educação do campo. 
7. Articulada a um projeto de campo e de país. 
8. Valorização do trabalho, cultura, educação e identidade. 
9. Produção coletiva do conhecimento. 
10. Preocupação com a formação humana. Educação do campo 
não se resume a educação escolar 
11. Sistematização das experiências e demandas dos povos do 
campo por pesquisadores vinculados aos movimentos sociais e aos 
coletivos de pesquisas nas universidades; 
12. Movimentos sociais e coletivos nacionais de povos do campo 
exercem papel propositivo e de controle social, bem como são 
fundamentais na execução das políticas públicas (SOUZA, 2016a). 

 

Com relação à Educação Rural: 

 

1. Vincula-se a uma concepção bancária de educação que não 
interroga os conflitos de classe. 
2. Tem-se o homem do campo como sinônimo de atraso. 
Prescreve-se a educação que é necessária para ele. 
3. Ideologia do capitalismo agrário. 
4. Governos determinam gestão educacional; 
5. Precariedade na implantação das escolas públicas. 
6. Os municípios são responsáveis pelos anos iniciais do Ensino 
Fundamental entre os povos do campo. 
7. Extensão rural é um dos meios de superar o atraso da 
população do campo. 
8. Preocupação em levar conhecimento para o trabalhador do 
campo, que era considerado “ignorante”. 
9. Tratamento infantilizado dos adultos nos projetos 
governamentais de educação de adultos. 
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10. Preocupação com a formação escolar. A educação rural 
resumia-se à escola e aos projetos de extensão rural; 
11. Tempo e espaço escolar fragmentados e homogeneizados; 
12. Pensadores e equipes governamentais elaboram as diretrizes, 
programas e políticas para a educação no meio rural (SOUZA, 
2016a). 

 

Observados os elementos que dão significado à Educação do Campo 

em contraposição à Educação Rural, e considerando, ainda, como 

problemática nessa contraposição, além do ideário ruralista, o ideário do Brasil 

urbano – voltado à industrialização do país – ideário que propõe uma educação 

para o meio rural onde 

 

Na sociedade brasileira como um todo, incluindo-se as organizações 
de docentes, a visão urbanocêntrica, de raízes fincadas na ideologia 
desenvolvimentista de caráter urbano industrial é amplamente 
hegemônica, razão pela qual a questão da educação dos povos que 
vivem no campo recebe pouca atenção ou atenção enviesada da 
sociedade e das instituições públicas (MUNARIM, 2008). 

 

Da contraposição a uma educação para o meio rural ou Educação Rural, 

observada em Caldart (2012), Frigotto (2010) e Souza (2016a). Munarim (2008) 

compreende a Educação do Campo como um “movimento de cunho sócio-

político e, ao mesmo tempo, de renovação pedagógica”. Movimento sócio-

político, pois engendrado na luta pela terra, por direitos, por educação. 

Movimento direcionado por sujeitos coletivos. Renovação pedagógica por ter 

como fundamento a construção de um Projeto Político Pedagógico dos sujeitos 

do campo e não para os sujeitos do campo. 

Do apresentado sobre a concepção de Educação do Campo, pode-se 

inferir, também, que como movimento e renovação não é uma concepção 

pronta e acabada, apresenta-se em contínuo desenvolvimento. Isto posto, cabe 

indagar: qual o lugar do trabalho na apreensão teórica acerca da concepção de 

Educação do Campo apresentada? 

Até agora, observou-se que a Educação do Campo se coloca em 

contraposição a uma Educação Rural e se propõe como um movimento 
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sociopolítico e de renovação pedagógica (MUNARIM, 2008) que tem como 

sujeitos os povos do campo, sendo uma educação deles e não, simplesmente, 

para eles. Observou-se, também, que a compreensão conceitual de Educação 

do Campo relaciona-se, diretamente à luta pela terra, pela Reforma Agrária, 

bem como a um projeto popular de campo e de país. 

Em contraposição a uma Educação Rural, a Educação do Campo tem 

como sujeitos coletivos organizados em movimento de caráter sociopolítico 

articulado à luta pela terra e propositor de um projeto popular de 

desenvolvimento e, desse modo, só pode estar enraizado no próprio processo 

de produção da existência material. Processo de produção da existência 

material – o trabalho - num modo de produção que historicamente se põe como 

excludente dos povos do campo, de trabalhadores do campo. Assim, o 

conceito de Educação do Campo só pode estar enraizado na luta de classes no 

modo de produção capitalista de modo que, então, só pode ter como raiz o 

trabalho e formas de exploração do trabalho no campo, bem como a superação 

destas formas de exploração. Superação que articula-se com as identidades e 

culturas. Assim, percebe-se que como conceito que tem raiz no trabalho e 

deste as identidades, culturas e socialidades não pode ser o conceito de 

Educação do Campo um conceito acabado, mas sendo enraizado no trabalho e 

na luta de classes no modo de produção capitalista é um conceito em continua 

transformação e desenvolvimento. Conceito que conforme afirma Caldart 

(2012), vinculado à realidade que o produziu. 

Observado o enraizamento do conceito de Educação do Campo na luta 

de classes e sua raiz no trabalho cabe apontar, então, o lugar do trabalho na 

produção conceitual. Lugar que não exclui as identidades, culturas, políticas, 

práticas e, enfim, todas as formas de socialidades. 

Embora não se apresente diretamente na totalidade das apreensões 

conceituais sobre a Educação do Campo, mas, em alguns casos, de forma 

indireta, mediada, o trabalho como raiz é central nessas apreensões. Central 

porque a contraposição a uma Educação Rural significa a contraposição a um 

projeto de desenvolvimento que tem como centro a exploração do trabalho e 
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suas formas de educação condizentes, excludentes32. Central porque sua 

direção se dá a partir dos interesses dos trabalhadores do campo. Central 

porque se situa na terra e na Reforma Agrária. Central porque se situa na 

produção da existência material e sua reprodução e, por decorrência, a 

reprodução social dos povos do campo. 

Importa destacar, também, que – a contrapelo - a Educação Rural tem 

raiz no trabalho, em suas formas exploradas. Isto evidencia, também, conforme 

já apontado, o enraizamento da Educação do Campo na luta de classes33, 

tomando o trabalho em sua forma não-explorada. Assim, quanto ao lugar do 

trabalho na concepção de Educação do Campo, Caldart (2010, p. 104) Afirma 

que 

 

Podemos dizer sobre a Educação do Campo, parafraseando Emir 
Sader, no prefácio a Mészàros (2005, p. 15), que sua natureza e seu 
destino estão profundamente ligados ao destino do trabalho no 
campo e, consequentemente, ao destino das lutas sociais dos 
trabalhadores e da solução dos embates de projetos que constituem 
a dinâmica atual do campo brasileiro, da sociedade brasileira, do 
mundo sob a égide do capitalismo em que vivemos (CALDART, 2010, 
p. 104). 

  

Evidenciada a centralidade do lugar do trabalho no conceito de 

Educação do Campo, passa-se a observação do lugar do trabalho nas 

pesquisas acadêmicas – teses e dissertações – desenvolvidas entre 1987 e 

2015. 

                                                           
32

 Ou, contraditoriamente, includentes como força de trabalho explorada, no processo histórico 
de industrialização do Brasil no século XX, onde a concepção e as políticas públicas para a 
educação no meio rural, concebendo o homem do campo como atrasado, objetivavam sua 
adaptação ao modo de produção capitalista e sua inserção nas indústrias (RIBEIRO, 2010, p. 
166). 
33

 Considera-se nesse estudo que o trabalho em suas formas exploradas é central em uma 
concepção e prática de Educação Rural, pois vincula-se diretamente ao que Bernardo 
Mançano Fernandes (2016, p. 27-39) situa na qualidade de capitalismo agrário. De forma 
oposta, a Educação do Campo situa-se na qualidade ou paradigma, conforme Fernandes 
(2016), da questão agrária. Entende-se que capitalismo agrário e questão agrária situam-se em 
modos de ser opostos do trabalho. Importa destacar, também, que Fernandes (2006) 
apresenta nessa relação a dimensão da territorialidade e que essa territorialidade modifica-se, 
constitui-se correspondentemente ao capitalismo agrário ou a questão agrária. No caso, 
Fernandes chama a atenção para a territorialidade no agronegócio e a territorialidade na 
agricultura familiar. 
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2.3 O LUGAR DO TRABALHO NAS PESQUISAS CENTRADAS NA 

EDUCAÇÃO DO CAMPO 

 

Apresentada a produção teórica acerca da concepção de Educação do 

Campo na perspectiva dos pesquisadores apontados e a sua raiz na produção 

da existência material dos povos do campo – o trabalho -, passa-se, então, a 

apresentar os dados sobre a produção de pesquisas acadêmicas que tem 

como objeto a Educação do Campo. 

Das pesquisas acadêmicas que tem como objeto a Educação do 

Campo, apresenta-se a análise do lugar do trabalho nessas pesquisas. As 

pesquisas acadêmicas a que se refere este estudo circunscrevem-se a teses e 

dissertações produzidas entre o ano 1987 e 2015. Os dados de pesquisa 

referem-se à pesquisa de Souza (2010 e 2016b). 

O estudo publicado por Souza (2010 e 2016b) intitula-se “Educação e/no 

Movimento Social do Campo” subtitulado “a produção do conhecimento no 

período de 1987 a 2015”34. Na introdução da publicação, a referida autora 

apresenta o conteúdo central, tipo de pesquisa, procedimentos metodológicos 

e fontes de pesquisa. 

 

Esta obra trata da produção do conhecimento educacional. É fruto de 
pesquisa bibliográfica que analisou o conteúdo de teses e 
dissertações defendidas nos Programas de Pós-Graduação em 
Educação, no período de 1987 a 2015. O tema central da pesquisa é 
Educação e/no Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra 
(MST). A preocupação é evidenciar os conhecimentos educacionais 
construídos nesses quase 30 anos de singular história da educação – 
oriunda da luta dos trabalhadores do campo. A pergunta que orientou 
a pesquisa bibliográfica foi: Quais conhecimentos educacionais são 
construídos nas pesquisas sobre educação e movimentos sociais no 
campo? Os bancos digitais de teses e dissertações construíram o 
ponto de partida da investigação. São eles os bancos da CAPES, dos 
Programas de Pós-Graduação stricto sensu em Educação, e 
verificação do currículo Lattes de professores orientadores. Somou-se 
a essa busca a identificação de outras teses e dissertações nas listas 

                                                           
34

 No Apêndice do livro Souza (2010) acrescenta teses e dissertações defendidas em 2008. Em 
2016b Souza publica a segunda edição – revisada e atualizada. Em capítulo de livro intitulado 
“A Educação do Campo no Brasil”, datado de 2016a, Souza (2016a) menciona que já havia 
encontrado um total de 810 pesquisas de tese e dissertação. 
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de referências dos primeiros estudos analisados (SOUZA, 2016b, p. 
21). 

 

O desenvolvimento da pesquisa de Souza (2016b, p. 78 e 79) aponta 

que até agosto de 2015 existiam 159 programas de Pós-Graduação em 

Educação no Brasil e destes programas o quantitativo de 101 possuíam 

pesquisas sobre Educação e MST e Educação do Campo. Dos 101 programas 

de Pós-graduação produziram-se, no período de 1987 a 2015, 79635 pesquisas 

com a temática Educação e Movimentos Sociais do Campo. Das 796 

pesquisas acadêmicas 594 são dissertações de mestrado e 202 teses de 

doutorado. Regionalmente a produção acadêmica situa-se segundo Souza 

(2016b) 

 

A concentração da produção acadêmica sobre a temática em questão 
localiza-se na Região Centro-Sul do Brasil, com 61,06% dos 
trabalhos registrados até agosto de 2015. Em 2010 a concentração 
das defesas na Região Centro-Sul estava com 67,3%. Os Estados de 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul têm destaque no número de 
defesas de mestrado e doutorado, com os temas ora investigados. Do 
total de teses e dissertações 36% foram produzidas nos três estados 
da Região Sul no período de 1987 a 2008. Se o cômputo for até 
agosto de 2015, os três estados da Região Sul terão 33,20% dos 
trabalhos defendidos. A Região Sudeste soma 27,86%; a Região 
Nordeste 21,76%, a Centro-Oeste 11,06 e a Norte 5,97% (SOUZA, 
2016b, p.39). 

 

O fluxo de pesquisas defendidas apresentadas por Souza (2016b) 

indica, conforme a própria pesquisadora, um contínuo crescimento das 

pesquisas sobre o objeto Educação e/no Movimento Social do Campo. Aqui é 

importante destacar que, conforme o observado na primeira parte desse 

capítulo, a intrínseca relação entre o conceito de Educação do Campo e o 

Movimento Social do Campo, radicado no trabalho e na luta de classes. Isso 

remete diretamente ao fato que o conceito de Educação do Campo constitui-se 

no Movimento Social do Campo de modo que os indexadores de pesquisa 

                                                           
35

 Na pesquisa anterior de Souza, na qual o período de pesquisa situava-se entre 1987 e 2008, 
a quantidade de pesquisas com a temática da Educação do Campo somavam 196 produções. 
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utilizados por Souza (2016b) abrange diretamente o objeto Educação do/no e 

para o Campo. Ainda é importante considerar que, segundo Souza (2016b) 

 

Do ponto de vista teórico-metodológico, grande parte das 
investigações toma como referência o conceito de movimento social 
numa perspectiva histórica e de classe social. Da mesma forma, o 
conceito de Educação do Campo é localizado no conjunto de 
experiências coletivas dos movimentos sociais do campo. Grande 
parte das pesquisas fundamenta-se no materialismo dialético para 
compreender a contradição, prática social, hegemonia, educação, 
escola, projeto político, política educacional, formação política, 
ideologia, relação entre Sociedade e Estado, entre outros temas 
(SOUZA, 2016b, p. 39). 

 

Entre as temáticas de pesquisa, Souza (2016b, p. 369-446) identifica: 

 Organização do trabalho pedagógico e projeto político-

pedagógico; 

 Formação de professores; 

 Prática educativa, Pronera – Programa Nacional de Educação na 

Reforma Agrária – e Educação de Jovens e Adultos; 

 MST, Educação e Escola no contexto dos assentamentos de 

Reforma Agrária; 

 Consciência de Política; 

 Identidade e Diversidade; 

 Trabalho e Educação; 

 Educação do Campo/ política pública; 

 Universidade, Ensino Superior, LEDOC, Pedagogia da Terra; 

 Outras temáticas não identificáveis. 

 

Dos Programas de Pós-Graduação e suas respectivas instituições, a 

produção acadêmica – teses e dissertações - sobre a Educação do Campo ou 

a Educação e Movimento Social do Campo, Souza (2016b, p. 80) demonstra 

que as 15 instituições com maior quantidade de produção acadêmica são, 

respectivamente: UFSC, com 62 produções; UFPB, com 46 produções; UnB, 
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com 43 produções; UFRGS, com 42 produções; UFMG, com 31 produções; 

UFPA, com 32 produções; UNICAMP, com 31 produções; UFScar, com 26 

produções; UFBA, com 25 produções; UFPR, com 24 produções; UTP, com 21 

produções; UNEB, com 20 produções; UFC, com 20 produções; UFRN, com 18 

produções e UFES, com 18 produções. 

Tomando-se os dados levantados por Souza (2016b, p. 369-446), pode-

se expor graficamente a produção de teses e dissertações ano a ano no 

período de 1987 a 2015. 

 
GRÁFICO 1: Produção de teses e dissertações sobre Educação do Campo e Educação e/no 
Movimento Social do Campo de 1987-2015 – ano a ano. 

 

Fonte: produzido a partir de Souza (2016b, p. 369-446) 
 

Conforme se pode observar, o Gráfico 1 apresenta a partir de 1997 um 

crescimento contínuo das pesquisas com o objeto Educação do Campo, 

chegando ao ápice em 2011 com 91 teses e dissertações defendidas. 

Crescimento que apresenta seu primeiro salto em 1994 e à medida que a 

Educação do Campo passa a se constituir em um conceito – período entre 

1998 e 2004 – as pesquisas apresentam um salto exponencial, chegando a 26 

teses e dissertações defendidas em 2003. Sequencialmente, entre 2004 e 2007 

pode-se observar uma estabilidade ano a ano, oscilando em 20 e 24 teses e 

dissertações defendidas. Entre 2008 e 2014 observa-se novo salto nas 
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pesquisas, chegando, então, a 91 em 2011, se estabilizando até 2014 na 

quantidade de 72 teses e dissertações defendidas anualmente. Em 2015 

observa-se uma queda nas pesquisas com um quantitativo de 36 teses e 

dissertações defendidas. 

Entre as explicações possíveis sobre saltos nas pesquisas pode-se 

considerar, conforme o já apontado, a emergência do conceito de Educação do 

Campo, a constituição de um Movimento Social voltado para a Educação do 

Campo, a emergência de políticas públicas voltadas para a Educação do 

Campo e o crescimento quantitativo dos programas de Pós-Graduação stricto 

sensu em Educação, aumento de pesquisadores, grupos de pesquisa e 

projetos de pesquisa. Considere-se, ainda, a interiorização das Instituições de 

Ensino Superior, principalmente públicas, entre os anos 2002 e 2014. 

Com relação a emergência de um conceito de Educação do Campo, 

este se relaciona diretamente a um Movimento Social voltado para a Educação 

dos povos do campo. Nesse Caso o I ENERA em 1997 – Encontro Nacional de 

Educadoras e Educadores na Reforma Agrária -, I e II CNEC – Conferência 

Nacional de Educação do Campo -, respectivamente em 1998 e 2002. Com 

relação às políticas públicas educacionais para o campo, observa-se a 

Resolução CNE/CEB 01/2002 e a Resolução CNE/CEB 02/2004 e o Decreto 

Presidencial 7.352/2010. Outro fato que pode se relacionar ao interesse pela 

pesquisa em Educação do Campo e que possivelmente se relacione ao 

crescimento das pesquisas é a criação e desenvolvimento do PRONERA – 

Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária – a partir de 1998. 

O crescimento quantitativo de programas de Pós-Graduação stricto 

sensu em Educação com orientações sobre o objeto Educação do Campo 

relaciona-se ao crescimento nas pesquisas pelo aumento quantitativo da 

formação de pesquisadores que, por decorrência, formam outros 

pesquisadores, bem como a interiorização das instituições de Ensino Superior. 

Entretanto, a resposta ao aumento quantitativo e contínuo nas pesquisas não é 

só explicável pela oferta de formação de pesquisadores, mas no interesse pelo 

objeto Educação e/no Movimento Social do Campo e Educação do Campo. O 

interesse pelo objeto, como um dos determinantes para o crescimento contínuo 
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nas pesquisas, conforme o observado no Gráfico 1, parece relacionar-se com 

elementos qualitativos: o Movimento Social voltado para a Educação dos povos 

do campo, a emergência do conceito de Educação do Campo e as políticas 

públicas educacionais voltadas para os povos do campo. Parece que tanto as 

políticas educacionais e o conceito de Educação do Campo quanto ao 

interesse pela pesquisa e seu consequente crescimento relaciona-se com a 

realidade que o produziu, conforme afirma Caldart (2012) quanto ao conceito 

de Educação do Campo, conceito que, conforme se observou, relaciona-se, 

inicialmente, a produção da existência material – o trabalho. Em todo caso, 

pode-se considerar a relação Educação e Movimento Social do Campo, o 

conceito de Educação do Campo e as políticas públicas como determinantes 

para o desenvolvimento contínuo das pesquisas com objeto Educação do 

Campo. 

Interessa, então, no estudo que se empreende observar as 

considerações e resultados encontrados por Souza (2016) acerca da relação 

entre as pesquisas sobre “Educação e/no Movimento Social do Campo” e 

“Educação do Campo” e as pesquisas tematizadas como Trabalho e Educação, 

para, então, se apresentar o lugar do trabalho nessas pesquisas – teses e 

dissertações. 

Evidencia Souza (2010, p. 69) que nas pesquisas tematizadas como 

Trabalho e Educação 

 

São estudos que, ao discutir formas de produção nos assentamentos, 
dão ênfase à aprendizagem gerada na prática coletiva, no âmbito da 
atividade produtiva; demonstram o quanto as experiências nas 
diversas formas de produzir no assentamento são educativas, bem 
como compreendem o movimento social como princípio educativo. 
Vale destacar que as pesquisadoras Célia Vendramini e Marlene 
Ribeiro têm as suas obras citadas em vários trabalhos, bem como 
são as principais orientadoras (em número de orientandos) sobre a 
temática e enfoque de pesquisa. São estudos de perspectiva 
marxista, sendo os fundamentos teóricos sustentados em Gramsci, 
Marx, Mèszáros e Thompson (SOUZA, 2010, p. 69). 
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Souza (2016b) pontua que além da Educação ser entendida em sentido 

amplo, que ultrapassa o espaço escolar, “os principais teóricos que são 

chamados no debate sobre educação são Gramsci, Makarenko, Mészàros e 

Pistrak”. Segundo a autora, 

 

A tendência é que os pesquisadores vinculem trabalho e educação, 
discussão já posta na sociedade capitalista do século XIX. Discute-se 
o trabalho como princípio educativo e o movimento social como 
princípio educativo. Trata-se do trabalho humano que possibilita a 
relação dos sujeitos entre si, que modifica os modos de conceber o 
mundo e que, portanto, forma o ser humano ao produzir 
conhecimento (SOUZA, 2016b, p. 249). 

 

No que se refere às pesquisas com a temática “Trabalho e Educação” na 

relação Educação e/nos Movimentos Sociais do Campo, Souza (2016b) 

identificou 40 produções, as quais: 

Teses: 

 

 Consciência de classe e experiências sócio-educativas em 
assentamentos do MST. 219 f. Célia Regina Vendramini. Orientador: 
Dr. Ramon Peña Castro. UFSCar, 1997 

 As formas organizacionais de produção em assentamentos 
rurais do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST. 
280 f. Maria Antonia de Souza. Orientadora: Dra. Maria Glória Gohn. 
UNICAMP, 1999 

 Além da terra: a dimensão sociopolítica do projeto educativo do 
MST. 214 f. Antônio Julio de Meneses Neto. Orientadora: Dra. 
Carmem Sylvia Vidigal Moraes. USP, 2003 

 Sociabilidade no Assentamento rural de Santana: terra e 
trabalho na construção do ser social. 287 f. Liana Brito de Castro 
Araújo. Orientadora: Dra. Maria Suzana Vasconcelos Jimenez. UFC, 
2006 

 Quando “trabaio” é “ensinação rude” e estudo é bom “pro caba” 
conseguir emprego melhor. Falas, representações e vivências da 
educação escolar. 285 f. Alessandro Augusto de Azevedo. 
Orientadora: Dra. Kelma Socorro Lopes de Matos. UFC, 2006 

 As bases filosóficas e epistemológicas de alguns projetos de 
Educação do Campo: do pretendido marxismo à aproximação ao 
ecletismo pós-moderno. 468 f. Marcos Antonio de Oliveira. 
Orientadora: Dra. Acácia Zeneida Kuenzer. UFPR, 2008 

 Expansão do Capitalismo na Amazônia norte-matogrossense: a 
mercantilização da terra e da escola. 265 f. Odimar João Peripolli. 
Orientadora: Dra. Marlene Ribeiro. UFRGS, 2008 
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 Educação e desenvolvimento em áreas agrícolas no 
Amazonas. 194 f. Edilza Laray de Jesus. Orientadora: Dra. Marlene 
Ribeiro. UFRGS, 2009 

 Escolas Itinerantes dos Acampamentos do MST – um 
contraponto à escola capitalista? 266 f. Isabela Camini. Orientadora: 
Dra. Marlene Ribeiro. UFRGS, 2009 

 Ocupação Da Escola: uma categoria em construção. 237 f. 
Fernando José Martins. Orientadora: Dra. Marlene Ribeiro. UFRGS, 
2009 

 O trabalho como princípio educativo nos acampamentos e 
assentamentos de reforma agrária em Minas Gerais. 180 f. Nagela 
Aparecida Brandão. Orientador: Dr. Antônio Júlio de Meneses Neto. 
UFMG, 2011 

 Juventude que ousa lutar: trabalho, educação e militância de 
jovens assentados do MST. 278 f. Natacha Eugênia Janata. 
Orientadora: Dra. Célia Regina Vendramini. UFSC, 2012 

 A escola e a exploração do trabalho infantil na fumicultura 
catarinense. 191 f. Soraya Franzoni Conde. Orientadora: Dra. Célia 
Regina Vendramini. UFSC, 2012 

 As experiências de ensino médio do Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra e suas contribuições à emancipação 
humana. Jacqueline Aline Botelho Lima. Orientadora: Dra. Maria 
Aparecida Ciavatta Pantoja Franco. Coorientador: Dr. Gaudêncio 
Frigotto. UERJ, 2013 

 Do desbravar ao cuidar: interdependências trabalho-educação 
no/do campo e a Amazônia Mato-grossense. Maria Ivonete de Souza. 
Orientadora: Dra. Marlene Ribeiro. UFRGS, 2014 

 Estado, classe social e educação pública no Brasil: uma análise 
da hegemonia do agronegócio. 435 f. Rodrigo de Azevedo Cruz 
Lamosa. Orientador: Dr. Carlos Frederico Bernardo Loureiro. UFRJ, 
2014 

 Trabalho e desafios à Educação do Campo na Região 
Metropolitana de Curitiba. 214 f. Patrícia Correia de Paula Marcoccia. 
Orientadora: Dra. Maria de Fátima Rodrigues Pereira. UTP, 2014 
 (SOUZA, 2016b, p. 318-319). 

 

Dissertações: 

 

 Atividades produtivas do campo. Etnomatemática e a educação 
do Movimento Sem Terra. 130 f. Helena Dória Lucas de Oliveira. 
Orientadora: Dra. Gelsa Knijnik. UNISINOS, 2000 

 Cooperação e trabalho na escola do MST: a cooperativa dos 
estudantes da Escola Agrícola de 1º Grau 25 de Maio. 110 f. Vanderci 
Benjamin Ruschel. Orientadora: Dra. Célia Regina Vendramini. 
UFSC, 2001 

 O trabalho cooperativo como princípio educativo: a trajetória de 
uma cooperativa de produção agropecuária do Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra. 181 f. Carlos Antônio Bonamigo. 
Orientadora: Dra. Marlene Ribeiro. UFRGS, 2001 

 Trabalho, coletividade, conflitos e sonhos: a formação humana 
no assentamento Conquista na Fronteira. 170 f. Sandra Luciana 
Dalmagro. Orientadora: Dra. Célia Regina Vendramini. UFSC, 2002 
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 A mística, a luta e o trabalho na vida das crianças do 
assentamento Conquista na Fronteira: significados e produções 
infantis. 151 f. Deise Arenhart. Orientador: Dr. João Josué da Silva 
Filho. UFSC, 2003 

 Conflito e cooperação: escutas e aprendências no 
Assentamento Sinos. 199 f. José Carlos da Silva. Orientador: Dr. 
Nilton Bueno Fischer. UFRGS, 2004 

 A pedagogia do trabalho coletivo no MST: limites e 
possibilidades do trabalho no Assentamento Conquista na Fronteira. 
204 f. Sérgio Miguel Turcatto. Orientadora: Dra. Maria Aparecida 
Ciavatta Pantoja Franco. UFF, 2005 

 Formação para o trabalho no contexto do MST. 152 f. Naira 
Estela Roesler Mohr. Orientadora: Dra. Célia Regina Vendramini. 
UFSC, 2006 

 Trabalho e Educação do campo: a evasão da juventude nos 
Assentamentos da Reforma Agrária – o caso do Assentamento José 
Dias. 147 f. Fabiano Antonio Santos. Orientador: Dr. Flávio Massao 
Matsumoto. UFPR, 2006 

 A contribuição da Educação popular na organização dos 
trabalhadores e trabalhadoras do campo do Acampamento ao 
Assentamento: Quais os desafios? 151 f. Ernandes de Queiroz 
Pereira. Orientadora: Dra. Maria do Socorro Xavier Batista. UFPB, 
2007 

 A questão agrária e o meio ambiente: trabalho e educação na 
luta pela terra e pela sustentabilidade. 168 f. Luiz Américo Araújo 
Vargas. Orientador: Dr. Carlos Frederico Bernardo Loureiro. UFRJ, 
2007 

 Educação, trabalho e emancipação humana: um estudo sobre 
as escolas itinerantes dos acampamentos do MST. 170 f. Caroline 
Bahniuk. Orientadora: Dra. Célia Regina Vendramini. UFSC, 2008 

 Trabalho, educação e emancipação humana: o movimento 
sem-terra e os horizontes para o ensino médio do campo. 229 f. 
Jacqueline Aline Botelho Lima. Orientador: Dr. Gaudêncio Frigotto. 
UERJ, 2008 

 Assentamento trinta de maio: ações e contradições entre 
educação e trabalho em uma cooperativa de produção agropecuária. 
129 f. Marcio Hoff. Orientador: Dr. Jaime Jose Zitkoski. UFRGS, 2010 

 A dialética produção-consumo do trabalho docente na 
territorialidade camponesa. 218 f. Fernando Conde Veiga. 
Orientadora: Dra. Maria de Fátima Almeida Martins. UFMG, 2011 

 Educação técnica no contexto da agricultura familiar em 
Antônio Prado/RS: instrumento ideológico de subordinação 
capitalista. 134 f. Fernando Bilhalva Vitória. Orientadora: Dra. Marlene 
Ribeiro. UFRGS, 2011 

 Trabalho, educação e movimentos sociais: um estudo sobre o 
saber e a atuação política dos pescadores da Colônia Z-16, no 
Município de Cametá-PA. 114 f. Egídio Martins. Orientador: Dr. 
Ronaldo Marcos de Lima Araújo. UFPA, 2011 

 Educação no campo e trabalho: Um estudo das escolas 
municipais rurais de Uberlândia – MG. 125 f. Ana Cecília Oliveira 
Silva. Orientadora: Dra. Fabiane Santana Previtali. UFU, 2011 

 O trabalho como princípio educativo nas escola itinerantes do 
MST no Paraná. 158 f. Janaine Zdebski da Silva. Orientador: Dr. 
Roberto Antonio Deitos. UNIOESTE, 2013 

 Limites e possibilidades do plano de estudo na articulação 
trabalho-educação na escola família agrícola Paulo Freire. Érica 
Ferreira Melo. Orientadora: Dra. Lourdes Helena da Silva. UFV, 2013 
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 A relação trabalho e educação a partir das Comunidades de 
Pescadores – Cametá – PA. 115 f. José Domingos Fernandes Barra. 
Orientador: Dr. Gilmar Pereira da Silva. UFPA, 2013 

 Trabalho e educação no Assentamento Guarani. 102 f.  José 
leite dos Santos Neto. Orientador: Dr. Manoel Nelito Matheus 
Nascimento. UFScar, 2014 

 Conhecimento, trabalho, campo e educação: concepções que 
fundamentam os cadernos didáticos do curso de Educação do 
Campo a distância da UFPR setor litoral. Sandra Morena Güez e 
Silva Nonato Furtado. Orientador: Dr. Alessandro de Melo. UFPR, 
2014 (SOUZA, 2016b, p. 318-319). 

 

Das 40 produções acadêmicas, observa-se no levantamento de Souza 

(2016b) que 17 referem-se a teses e 23 a dissertações. Outra observação é a 

de que a maioria das pesquisas produzidas na relação Educação e/no 

Movimento Social do campo contendo a temática do trabalho constituem-se de 

estudos de caso referente a experiências situadas em escolas e em 

assentamentos específicos. Constata-se, também, que do total das pesquisas 

acadêmicas 7 foram orientadas pela Professora Dra. Marlene Ribeiro no 

Programa de Pós-graduação em Educação da UFRGS e 6 foram orientadas 

pela Professora Dra. Célia Regina Vendramini no Programa de Pós-Graduação 

em Educação da Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC. 

O resultado do estudo/pesquisa de Souza (2016b), no que se refere às 

observações e constatações postas, pode ser representado graficamente. 

Assim: 

GRÁFICO 2: Comparação do total de pesquisas em Educação e/no Movimento Social do 
Campo com as pesquisas tematizadas como Trabalho e Educação – 1987 - 2015 

 

Fonte: produzido com os dados de Souza (2016b, p. 369-446). 
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Observado que as pesquisas tematizadas como Trabalho e Educação 

no total de pesquisas com o objeto Educação e/no Movimento Social do 

Campo e Educação do Campo correspondem, de acordo com os dados 

tomados de Souza (2016b, p. 369-446), a precisamente 5,02%. Os 5,02% de 

pesquisas tematizadas como Trabalho e Educação total de pesquisas sobre 

Educação e/no Movimento Social do Campo e Educação do Campo entre 1987 

e 2015 podem ser expressas temporalmente, considerando o ano de defesa da 

primeira produção acadêmica com a temática – a tese de Célia Regina 

Vendramini - e as produções que seguem ano a ano até 2015. 

Assim, de acordo com os dados levantados por Souza (2016b, p 369-

446), observa-se: 

GRÁFICO 3: Pesquisas com a temática Educação e Trabalho nas pesquisas Educação e/no 
Movimentos Sociais do campo entre 1987-2015 
 

 

Fonte: produzido com os dados de Souza (2016b, p. 369-446). 
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2006 e 2008. De todo modo, o gráfico 3 expressa a presença contínua do 
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Educação e/no Movimento Social do Campo e Educação do Campo. Embora 

represente apenas 5,02% do total das pesquisas, o fluxo apresentado no 

gráfico 3 parece indicar que sua presença, continuidade e saltos conjuminam 

com o desenvolvimento do conceito de Educação do Campo e pesquisas em 

Educação do Campo. Indica, também, que sua primeira expressão ocorre no 

mesmo ano de um dos eventos catalisadores do Movimento Social da 

Educação do Campo, no caso o I Encontro Nacional de Educadoras e 

Educadores da Reforma Agrária. 

Considerando o fluxo das pesquisas acerca da Educação e Movimentos 

Sociais do Campo desde 1987 até 2015 e as pesquisas que apresentam a 

temática da relação Trabalho e Educação, observa-se no graficamente o 

seguinte: 

GRÁFICO 4: Total de teses e dissertações sobre o objeto Educação e/no Movimento Social do 
Campo e Educação do/no/para o Campo e as teses e dissertações com a temática Educação e 
Trabalho de 1987-2015 ano a ano. 

 

Fonte: produzido a partir de Souza (2016b, p. 369 e 446). 
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representaram 14,28% do total de pesquisas e no ano 2000 o percentil de 

5,55%. Em 2001, novamente 10,52%, 2002 apenas 4,76% e em 2003 ao 

patamar de 7,69%. Em 2004 o percentil de 5,00% e 2005 de 5,88%. Além de 

2001, o ano de 2003 representou o primeiro salto quantitativo significativo da 

presença da temática do trabalho no total de teses e dissertações sobre 

Educação e/no Movimento Social do Campo e Educação do Campo e em 

termos proporcionais junto ao ano de 1997 o mais elevado índice. Em 2006, a 

temática do trabalho representou um índice de 18,18%. Em 2007 o percentual 

cai para 8,33%, seguido de 5,55% e 2009 o equivalente a 4,87%. 2010 e 2011 

representaram respectivamente 1,13% e 5,49%, embora 2011 tenha 

representado a maior quantidade de pesquisas tanto em Educação e 

Movimentos Sociais do Campo e a temática Educação e Trabalho nessas 

pesquisas. No ano de 2012 e 2013 respectivamente tem-se os percentuais de 

2,22 e 5,47. O ano de 2014 representou, no total de pesquisas, apenas 5,55% 

e 2015 o percentual de 2,77%. 

A presença das pesquisas com a temática no conjunto das pesquisas 

sobre Educação e/no Movimento Social do Campo e Educação do Campo ano 

a ano indicam, conforme se pode apreender do Gráfico 4, a presença contínua 

do trabalho e suas oscilações para mais e para menos. Os dados colocados 

em termos de porcentagem indicam, ano a ano, o lugar que o trabalho ocupou 

no conjunto das pesquisas, em sua proporcionalidade. Uma observação 

superficial indicará que, proporcionalmente, o trabalho não ocupou uma 

posição significativa no conjunto das teses e dissertações acerca da Educação 

e/no Movimento Social do Campo e Educação do Campo. Considerando-se o 

quantitativo e a proporcionalidade entre os anos de 1987 e 2015, observa-se o 

percentil de 5,02%.  

A presença do trabalho pode parecer pouco significativa, também, pela 

impressão de que sua participação no conjunto de teses e dissertações diminui 

e, portanto, perde a relevância. Porém, há que se considerar, mesmo 

quantitativamente, sua posição proporcional no quadro das temáticas 

possíveis. Para essa consideração é necessário, a título de exemplificação, 

retomar o estudo de Souza (2016b) e observar o quantitativo de temas 

identificados qualitativamente, portanto categorizados.  
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Souza (2016b), conforme já observado, identificou 10 temáticas de 

pesquisas no conjunto das teses e dissertações sobre a Educação e/no 

Movimento Social e Educação do Campo entre 1987 e 2015. O percentual da 

presença da temática do trabalho representou 5,02%. Nesse caso, entre as 10 

temáticas categorizadas a presença do trabalho representou, ao menos, 1 

pesquisa em cada 20 pesquisas aproximadamente36. 

A análise apresentada indica que o trabalho ocupa lugar significativo e 

perene na produção acadêmica sobre a Educação e/do Movimento Social do 

Campo e Educação do Campo. Perene porque apresenta continuidade desde 

1997 e relevante por perfazer proporcionalmente um quantitativo significativo 

no conjunto de teses e dissertações. 

 

 

2.4 A RELAÇÃO ENTRE TRABALHO E EDUCAÇÃO E O MODO DE SER DO 

TRABALHO NAS PESQUISAS SOBRE EDUCAÇÃO DO CAMPO 

 

No conjunto das 40 teses e dissertações em que a temática do trabalho 

se apresenta, observam-se diferentes problemáticas e identidade de 

desenvolvimento delas37. Antes de se apresentar qualitativamente as 

pesquisas de teses e dissertações, é importante considerar sua expressão 

quantitativa em termos de discriminação entre teses e dissertações, instituições 

em que as pesquisas foram desenvolvidas, bem como extratos de continuidade 

de pesquisas nas respectivas instituições. 

Assim, ao observar o gráfico 5, tem-se expresso o seguinte: 

                                                           
36

 Vendramini (2010, p. 131) chama a atenção para uma quantidade de temáticas e 
perspectivas teórico-metodológicas, marxistas e pós-modernas, nas pesquisas em Educação 
do Campo que se realizam desconsiderando o “corte de classes” e, por sua vez 
secundarizando  e até negando a dimensão do trabalho. Escreve Vendramini (2010) que “Há a 
necessidade premente de recuperar a dimensão do trabalho como central nas análises sobre 
Educação do Campo e sobre os Movimentos Sociais, compreendendo que a educação só pode 
ser pensada em condições materiais concretas e, especialmente, nas formas de produção da 
vida alternativas às atuais” (VENDRAMINI, 2010, p. 134). 
37

 A análise das 40 teses e dissertações foi realizada no limite dos resumos produzidos pelos 
autores. 



109 
 

GRÁFICO 5: Teses e dissertações com a temática trabalho e educação nas pesquisas sobre 
Educação e/do Movimento Social do Campo e Educação do Campo 

 

Fonte: produzido com os dados de Souza (2016b, p. 369-446). 

Além de se observar o quantitativo de teses e dissertações, 

quantitativamente pode se expressar as pesquisas nos termos de sua 

produção no tempo. 

 
GRÁFICO 6: Comparativo ano a ano e separado de pesquisas de teses e de dissertações 
acerca da temática Educação e/do Movimento Social do Campo e Educação do Campo. 

 

Fonte: produzido com os dados de Souza (2016b, p. 369-446). 

O Gráfico 6 informa que não se trata simplesmente de 23 pesquisas de 

dissertação e 17 pesquisas de teses, mas que as pesquisas desenvolveram-se 

em continuidade e que o marco mais produtivo de teses e dissertações com a 

17 

23 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

TESES DISSERTAÇÕES 

1 

0 

1 

0 0 0 

1 

0 0 

2 

0 

2 

3 

0 

1 

2 

1 

2 

1 

0 0 0 

1 

2 

1 1 1 1 

2 2 2 

0 

1 

4 

0 

3 

2 

0 0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

4 

4,5 

1
9

9
7

 

1
9

9
8

 

1
9

9
9

 

2
0

0
0

 

2
0

0
1

 

2
0

0
2

 

2
0

0
3

 

2
0

0
4

 

2
0

0
5

 

2
0

0
6

 

2
0

0
7

 

2
0

0
8

 

2
0

0
9

 

2
0

1
0

 

2
0

1
1

 

2
0

1
2

 

2
0

1
3

 

2
0

1
4

 

2
0

1
5

 

TESES 

DISSERTAÇÕES 



110 
 

temática do trabalho em pesquisas sobre a Educação do campo se deram 

entre os anos de 2006 e 2009 e, depois, entre 2011 e 2014.  

Os dados do Gráfico 07 conduzem a considerar a apresentação da 

análise da produção das pesquisas por instituição. 

GRÁFICO 07: Produção de pesquisas de teses e dissertações por instituição com a temática 
trabalho e educação nas pesquisas sobre Educação e/do Movimento Social e Educação do 
Campo de 1997 a 2015 

 

Fonte: produzido com os dados de Souza (2016b, p. 369-446). 
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GRÁFICO 08: Produção de pesquisas de teses e dissertações por instituição ano a ano com a 
temática trabalho e educação nas pesquisas sobre Educação e/do Movimento Social e 
Educação do Campo de 1997 a 2015  

 
 
Fonte: produzido com os dados de Souza (2016b, p. 369-446). 
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Trabalhadores Sem Terra, no processo de luta pela terra. A pesquisadora 

identifica e determina a prevalência da luta de classes a partir das experiências 

do movimento e evidencia a centralidade da luta de classes nas relações 

sociais, centralidade que tem por base, no caso do MST, a luta pela terra e 

pelo trabalho. Seu campo de pesquisa foram os assentamentos localizados no 

Estado de Santa Catarina. Da pesquisa seminal, acerca da temática do 

trabalho na Educação e/do Movimento Social do Campo e Educação do 

Campo, de Vendramini (1997) pontua-se dois elementos significativos, senão 

centrais, na relação trabalho e educação: luta de classes e consciência de 

classe. 

Souza (1999) em sua tese buscou compreender o processo de 

organização das formas de produção nos assentamentos rurais, as 

cooperativas no Estado do Paraná. A pesquisadora destaca as experiências 

dos projetos coletivos, suas rupturas e reelaborações. Centra sua pesquisa na 

práxis do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra e dos assentados e sua 

repercussão no processo de cooperação agrícola, nas formas de produção – 

trabalho – e acesso a subvenções na produção. A pesquisadora articula, então, 

as características do processo de produção, educação e formação do MST. 

Para a pesquisadora os assentados devem ser analisados como sujeitos que 

possuem saberes oriundos de sua práticas/experiências anteriores e que dois 

fatores determinam as formas de cooperação agrícola: fatores conjunturais em 

torno das dificuldades de obtenção de crédito agrícola e; o fato de que nem 

todos os assentados sujeitam-se a um novo modo de vida, que seja totalmente 

coletivo. A análise que se empreende da pesquisa de Souza (1999), além do já 

exposto, apresenta a categoria da práxis, tanto do movimento social quanto 

dos assentados nas formas de organização da produção. 

A terceira tese, objeto de exposição, é a de Antônio Julio de Menezes 

Neto (2003). O pesquisador busca problematizar a dimensão sociopolítica do 

projeto educativo do MST apresentando a centralidade do cooperativismo 

como forma de trabalho e produção necessária para a compreensão do projeto 

de formação técnico profissional do MST como “a gênese da proposta relativa 

ao trabalho e à educação na proposição educativa do movimento” (MENEZES 

NETO, 2003). Nessa pesquisa Menezes Neto (2003) vale-se da pesquisa 
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bibliográfica, analise documental das cartilhas do MST e entrevista realizada 

em uma escola de formação técnica profissional de nível médio, 

subvencionada pelo MST em Veranópolis – RS. Além do cooperativismo a 

pesquisa apresenta como elemento significativo na relação trabalho e 

educação a dimensão sociopolítica derivada dessa relação. 

Em 2006 foram defendidas duas teses com a temática do trabalho, 

apresenta-se primeiro a pesquisa de Araújo (2006) e depois a pesquisa de 

Azevedo (2006). 

A pesquisa de Liana Brito de Castro Araújo (2006) analisa a 

sociabilidade no Assentamento Rural de Santana e os processos de 

aprendizagem objetivados pela prática social cotidiana dos trabalhadores rurais 

nos processos de luta e conquista da terra entre os anos de 1987 e 2005. As 

questões de Araújo (2006) centraram-se na compreensão da vida no 

assentamento que mantém a propriedade coletiva da terra e a produção 

organizada a partir do trabalho coletivo e individual e os desdobramentos dessa 

forma de vida e trabalho para os assentados. A pesquisa de Araújo (2006) 

fundamentou-se teoricamente a partir da ontologia do ser social em Marx, 

Lukács e Mészàros. Metodologicamente a pesquisa configurou-se na qualidade 

de estudo de caso na antropologia marxiana. Destaca-se da pesquisa de 

Araújo (2006) a análise da sociabilidade no assentamento a partir das formas 

de trabalho que lá se desenvolvem. 

A tese de Alessandro Augusto de Azevedo (2006) teve como objeto a 

análise das representações sociais sobre a educação escolar para assentados 

da Reforma Agrária da Agrovila Santa Luzia em João Câmara – RN. O 

pesquisador constata a valorização da educação escolar para as gerações 

futuras e não para si diretamente por conta de sua auto-representação 

negativa. Segundo Azevedo (2006) isso se deve às precárias condições de 

vida e trabalho e da frágil estrutura produtiva e de problemas entre as 

lideranças do assentamento. A pesquisa apresenta como elemento significativo 

no conjunto das pesquisas a representação social dos trabalhadores 

assentados em relação à escola e ao trabalho no assentamento. 
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A sexta tese é de autoria de Marcos Antônio de Oliveira (2008) e intitula-

se “As bases filosóficas e epistemológicas de alguns projetos de Educação do 

Campo: do pretendido marxismo ao ecletismo pós-moderno”. O recorte 

temporal da pesquisa de Oliveira perfaz os anos de 1990 e 2000 e analisa 

quatro projetos de Educação do Campo, os quais: Terra Solidária da FETRAF 

– SUL e CUT; a Pedagogia para Educadores do Campo do 

MST/ASSESSOAR/CRABI/UNIOESTE; a Pedagogia da Alternância da 

ARCAFAR-SUL e o projeto Saberes da Terra, gerenciado pelo 

MDA/MEC/MTE. 

Oliveira (2008) conclui de sua pesquisa que 

 

Verificou-se, nestes cursos, o afastamento das categorias do 
materialismo histórico e dialético já nas suas análises da realidade do 
agro e nas propostas de intervenção neste, oriunda de vieses 
empiristas, neoweberianas, neopositivistas e pós-estruturalistas. 
Nesse sentido e, coerente com suas análises e concepções da 
realidade, estes se afastam do materialismo histórico e dialético por 
proporem uma educação pautada: na supervalorização dos saberes, 
da prática, do cotidiano, do concreto entendido como realidade 
empírica imediata e da participação dos pais e da comunidade nos 
assuntos da escola; na centralidade da categoria cultura como 
formadora do ser humano; na noção ampla de currículo e de escola; 
no utilitarismo; no pragmatismo; no ecletismo; e no idealismo e no 
existencialismo. Pedagogicamente, essas características pautam-se 
em nítidos vieses escolanovistas, neoconstrutivistas e neo-
tecnicistas, definindo seu caráter neo-produtivista. Assim, embora não 
seja a intenção, pelo menos de forma explícita, de seus propositores, 
estes projetos apresentam mais aproximações a certas categorias 
oriundas das filosofias pós-modernas que do materialismo histórico e 
dialético de base marxiano (OLIVEIRA, 2008). 

 

A sétima tese é de Odimar João Peripolli (2008) e tem como título 

“Expansão do capitalismo na Amazônia Motogrossense: a mercantilização da 

terra e da escola”. Segundo Peripolli (2008), 

 

A pesquisa tem, como pano de fundo, as questões que dizem 
respeito à terra, ou a Reforma Agrária, e à educação escolar ou a 
Educação do Campo em uma sociedade  fortemente marcada pelas 
contradições impostas pela penetração do capitalismo no campo. As 
análises caminham no sentido de mostrar que estas podem ser 
melhor entendidas e/ou superadas na medida em que são tratadas 
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numa perspectiva de interesses de classe, classe que vive do 
trabalho, os trabalhadores/povos do campo. Mesmo dentro dos 
limites impostos pelo capital, as possibilidades existem desde que 
nossas ações estejam dirigidas para além daquelas concebidas pelo 
projeto do capital, travestido sob as roupagens do neoliberalismo, 
cujo os valores se reduzem à mercantilização da terra e do saber, 
aprofundando, cada vez mais as divisões entre as nações e as 
classes sociais dentro delas (PERIPOLLI, 2008). 

 

A tese “Educação e desenvolvimento em áreas agrícolas no Amazonas” 

de autoria de Edilza Laray de Jesus (2009) tem como recorte espacial a 

comunidade Sagrado Coração de Jesus, no município de Itacoatiara – AM. 

Segundo a autora,  

 

A importância deste trabalho consiste em oferecer uma leitura sobre 
processos que articulam a relação entre educação e desenvolvimento 
no meio rural do Amazonas, com dimensões pedagógicas, sociais e 
culturais que ultrapassam os espaços e os modelos tradicionais de 
educação, de formação e de produção de conhecimentos (LARAY, 
2009). 

 

Depois a tese de Isabela Camini (2009), nona tese, intitula-se “Escola 

Itinerante dos Acampamentos do MST - um contraponto à escola capitalista?”. 

A pesquisa, a partir de seu questionamento, busca apreender as aproximações 

a uma escola socialista fundamentando-se, principalmente em Pistrak, 

Manacorda, Ponce, Freitas, Gramsci e Caldart. 

Na sequência a tese de Fernando José Martins (2009) intitulada 

“Ocupação da Escola: uma categoria em construção”. Martins, em sua 

pesquisa, considera que 

 

A tese aqui defendida é que a Ocupação da Escola, uma prática 
corrente nas atividades educacionais do MST – Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra – configura-se como uma categoria 
de análise do campo educacional em sua totalidade. E que se 
encontra em permanente construção, dado sua natureza dialética e 
distinção entre suas finalidades teleológicas e os limites da 
organização societal vigente. Esse fenômeno é observado na 
dinâmica do MST e das práticas educativas que o envolve, como a 
Educação do Campo (MARTINS, 2009). 
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A décima primeira tese é de Nagela Aparecida Brandão (2011), 

intitulando-se “O trabalho como princípio educativo nos acampamentos e 

assentamentos de reforma agrária em Minas Gerais”. Em sua pesquisa, 

Brandão (2011) afirma que 

 

A partir da compreensão do significado concreto e historicamente 
determinado do trabalho no assentamento, buscou-se esclarecer 
melhor como se estabelece esta relação. Diante da complexidade do 
tema e do conjunto de variáveis que deveria ser levado em conta no 
momento da pesquisa de campo, optou-se por privilegiar as práticas 
educativas construídas no contexto produtivo, no processo de 
trabalho [...] O estudo do assentamento mostrou que o processo de 
socialização e educação do ser humano fundado no trabalho coletivo 
e na cooperativa foi uma espécie de laboratório onde novas relações 
de sociabilidade baseadas na solidariedade e tomada coletiva de 
decisões puderam ser experimentadas. Porém, as relações sociais 
capitalistas dominantes impuseram limites de toda ordem para o 
desenvolvimento da experiência recolocando a questão da 
possibilidade ou não de construir o socialismo sem uma 
transformação profunda da sociedade como um todo, sem a 
constituição de um novo tipo de Estado. Pode-se dizer que a partir da 
experiência da cooperativa, o trabalho teve um caráter 
profundamente educativo, pois conseguiu aliar a formação técnica à 
de cunho político dirigente (BRANDÃO, 2011). 

 

Depois a tese de Natacha Eugênia Janata (2012), intitulando-se 

“Juventude que ousa lutar: trabalho, educação e militância de jovens 

assentados do MST”. A pesquisa objetivou compreender a formação de jovens 

militantes do MST, no caso, focando-se nos jovens egressos do Ensino Médio, 

no caso, do Colégio Estadual Iraci Salete Strozak situado no Assentamento 

Marcos Freiro em Rio Bonito do Iguaçú – PR. A pesquisa de Janata (2012), 

considerou a mediação entre escolarização, trabalho, militância e continuidade 

dos estudos. A autora considera que 

 

A situação de trabalho dos egressos evidencia a presença do setor 
de serviços no assentamento; a mecanização da produção, que tem 
alterado a vida dos jovens; a saída do assentamento em busca de 
trabalho e estudo; bem como a sua inter-relação com a militância. O 
MST é o grupo no qual os jovens militantes podem estabelecer 
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relações sociais mais amplas e complexas, permitindo a constituição 
de uma autonomia financeira, intelectual e emocional. Entretanto, a 
condição material e o espírito de sacrifício são elementos que 
aproximam a militância da alienação do trabalho assalariado. A 
continuidade de estudos tem sido possibilitada principalmente pelos 
cursos organizados pelo MST. Num período de massificação e 
mercadorização do ensino superior, tais cursos têm contribuído para 
uma formação pautada pelo enfrentamento a essa situação. Nesse 
contexto, para que a escola, e nela a etapa de nível médio, possa 
contribuir na formação dos jovens, é preciso que esteja articulada 
com a materialidade da vida, sobretudo com a organização da 
produção dos assentamentos, suas contradições e lutas sociais 
(JANATA, 2012). 

 

A décima terceira tese de autoria de Soraya Franzoni Conde (2012) com 

o título “A escola e a exploração do trabalho infantil na fumicultura catarinense”. 

A pesquisa objetivou analisar as circunstâncias em que a exploração do 

trabalho infantil e a ajuda da criança ocorrem na fumicultura catarinense e se 

relacionam com a escolarização. A autora considerou que 

 

As soluções da sociedade capitalista ao problema do trabalho infantil 
colocam na escola, na legislação e nas políticas públicas o papel de 
erradicação da exploração de crianças. Mas, se por um lado, a escola 
é um meio estratégico de amenizar a degeneração precoce e 
oportunizar aos filhos dos trabalhadores o acesso ao ensino letrado, 
ela não é capaz de solucionar os problemas cuja origem está 
entranhada nas contraditórias relações que submetem o trabalho ao 
capital (CONDE, 2012). 

  

A décima quarta tese de autoria de Jaqueline Aline Botelho Lima (2013). 

A pesquisa de Lima (2013) intitula-se “As experiências do ensino médio do 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e suas contribuições à 

emancipação humana”. A autora escolheu duas escolas com realidades 

distintas: uma localizada no Assentamento Marcos Freire no Paraná -  Colégio 

Estadual Iraci Salete Strozak -  e outra localizada no Assentamento Vinte e 

Cinco de Maio, no município de madalena – CE, Escola de Ensino Médio João 

Santos de Oliveira – João Sem Terra. Conclui Conde (2013) que 

 



118 
 

O estudo das escolas demonstrou ser preciso a unificação das lutas 
por educação pública em resistência à influência dos projetos 
privatistas na formação da juventude, ao abandono do campo e da 
escola pública pelo Estado e à brutal criminalização dos movimentos 
sociais, especialmente do Movimento dos Sem-terra na luta por 
reforma agrária. O MST, como movimento social, luta pela educação 
pública, de qualidade, como dever do Estado e direito do cidadão. Os 
professores entrevistados admitem a busca dos jovens pelas 
oportunidades na cidade e o Movimento reivindica o direito de todos 
estudarem no lugar onde vivem, sem que seja preciso aos jovens do 
campo migrar para a cidade para terem acesso à escola de qualidade 
e um melhor padrão de vida no campo (CONDE, 2013). 

 

Depois a tese de Maria Ivonete de Souza (2014) intitulada “Do desbravar 

ao cuidar: interdependências trabalho-educação no/do campo e a Amazônia 

Mato-Grossense”38. 

A penúltima tese é de autoria de Rodrigo de Azevedo Cruz Lamosa 

(2014) e intitula-se “Estado, classe social e educação pública no Brasil: uma 

análise da hegemonia do agronegócio”. Lamosa (2014) escreve que 

 

A Tese analisou o esforço da Associação Brasileira do Agronegócio 
(ABAG) para a obtenção da hegemonia, tanto entre a própria classe 
dominante, quanto em relação, sobretudo, à classe dominada. O 
objetivo foi examinar como a ABAG articulou a formação de seus 
intelectuais orgânicos ao projeto de hegemonia, visando responder a 
indagação sobre a atuação da ABAG como um partido do estado 
maior do capital na atual configuração do bloco histórico dominante 
(LAMOSA, 2014) 

 

Lamosa (2014) conclui que 

 

A pesquisa concluiu que a ABAG cumpre no período recente o papel 
de partido do Agronegócio. Ao longo das últimas décadas a 
associação conseguiu realizar a unidade entre algumas das principais 
frações do capital associadas ao Agronegócio, realizando um duplo 
trabalho na formação de diferentes níveis de intelectuais orgânicos, 
capaz, tanto de inserir seus interesses no interior de Conselhos, 
Comissões e Ministérios, quanto assimilar os professores da escola 
pública na região estratégica de Ribeirão Preto (SP) (LAMOSA, 
2014). 

                                                           
38

 Não foi possível localizar a tese e nem o resumo nos bancos de tese, seja na CAPES, IBICIT 
ou no banco de teses da UFRGS. 
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A última tese encontrada, nesse estudo, refere-se a pesquisa de Patrícia 

Marcoccia (2015) e tem como objetivo analisar a morfologia do trabalho no 

campo na Região Metropolitana de Curitiba e a sua relação com a Educação 

do campo. Constatou a pesquisadora que o trabalho no campo, na região, a 

existência de formas degradadas, com predomínio de trabalho temporário e, 

também na forma da agricultura familiar. Conclui que as formas de trabalho 

encontradas colocam desafios à Educação do campo e a necessidade de se 

posicionar com radicalidade frente à relação trabalho e educação, a defesa e 

garantia  da escola pública de qualidade para todos, acesso a educação em 

todos os níveis e articulação entre  escolas, movimentos sociais de 

trabalhadores rurais e universidade. 

Predomina nas pesquisas de tese apresentadas a relação trabalho e 

educação perpassada pela questão de classe – luta de classes - e pelo 

movimento social de trabalhadores do campo. Duas dimensões se destacam 

nessas teses: a primeira delas a dimensão da práxis nessa relação e, a 

segunda, a dimensão sociopolítica. Desse modo, as pesquisas de tese 

apresentadas revelam que a relação entre trabalho e educação é perpassada, 

necessariamente, pela dimensão da práxis e pela dimensão sociopolítica.  

Das pesquisas de tese, resta apresentar o conteúdo das 23 pesquisas 

de dissertação sobre a relação entre trabalho e Educação do Campo. 

A primeira pesquisa de dissertação que apresenta a temática trabalho e 

educação foi produzida por Helena Dória Lucas de Oliveira (2000). A pesquisa 

foi desenvolvida em um Curso de Magistério do MST e problematizou as 

atividades produtivas do meio rural a partir de uma perspectiva 

etnomatemática. È importante destacar que a pesquisa não se situa na 

Educação do Campo, mas, conforme afirma a autora, na Educação Rural. 

Metodologicamente a pesquisa se realizou pela abordagem qualitativa de 

recorte etnográfico. 

A segunda pesquisa de dissertação trata da cooperação e do trabalho 

na escola do MST, a cooperativa dos estudantes da Escola Agrícola 25 de 



120 
 

Maio, localizada em Fraiburgo - SC. A pesquisa foi produzida por Vanderci 

Benjamin Ruschel em 2001. O objetivo da pesquisa foi o de analisar a 

experiência da cooperativa dos estudantes da Escola Agrícola 25 de Maio. Um 

segundo objetivo, decorrente do primeiro, foi o de compreender as relações 

entre a cooperação, o trabalho e a educação no contexto dos assentados. A 

pesquisadora, em suas considerações, coloca que 

 

A Cooperativa dos Estudantes para a Reforma Agrária (CEPRA) tem 
por finalidade proporcionar o ensino do trabalho coletivo e da 
cooperação aos alunos da escola. Percebe-se que a CEPRA tem 
permitido aos estudantes espaços de organização, de planejamento, 
de crítica, de auto-crítica e de convivência coletiva. No entanto, esta 
proposta enfrenta dificuldades porque é uma experiência isolada 
dentro dos assentamentos, que trabalham de forma individual e para 
o mercado. Percebe-se que a cooperação na escola, assim como nos 
assentamentos, encontra limites no interior das velhas relações 
capitalistas (RUSCHEL, 2001). 

 

Ainda em 2001, pode-se observar a pesquisa de Carlos Antônio 

Bonamigo, intitulada “O trabalho cooperativo como princípio educativo: a 

trajetória de uma cooperativa de produção agropecuária do Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra”. A pesquisa de Bonamigo (2001) analisa a 

experiência de trabalho cooperativo concebido como princípio educativo em 

uma Cooperativa de Produção Agropecuária (CPA) do MST – a COOPTAR. A 

partir do estudo teórico das contradições entre trabalho e capital e suas 

múltiplas relações, o pesquisador a partir de uma reconstrução histórica dos 

membros da cooperativa pesquisada e relacionando á história educativa do 

MST identifica que o trabalho na cooperativa é “concebido como princípio 

educativo, atuando na formação dos sujeitos com identidade própria e 

específica” (BONAMIGO, 2001). 

A quarta pesquisa de dissertação, datada de 2002, de autoria de Sandra 

Luciana Dalmagro, trata da formação humana no assentamento Conquista na 

Fronteira em Dionísio Cerqueira - SC. Formação humana que apresenta como 

conteúdo o trabalho, a coletividade, conflitos e sonhos. A questão central da 

pesquisa, conforme coloca a autora, é “o questionamento da anunciada 

potencialidade educativa do trabalho” e os objetivos em torno da questão 
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situam-se na avaliação da dimensão educativa que o trabalho assume na 

Pedagogia do MST, na compreensão de como ocorrem às relações de trabalho 

no cotidiano do assentamento e na análise da construção da educação pelo 

MST por meio do trabalho cooperado. 

Na pesquisa, Dalmagro (2002) identifica o potencial educador do MST 

por meio da cooperação existente, que o coletivo e o MST indicam uma forma 

de vida solidária, humanista e justa e que esta forma confronta-se com a 

necessidade de os assentados sobreviverem economicamente, o que leva a 

uma inserção na economia de mercado capitalista, competitiva que remete a 

intensificação do trabalho e contenção de gastos. Desse modo, a pesquisadora 

apresenta as contradições entre as perspectivas de vida sugeridas pelo 

coletivo – solidária e humanista - no contexto de uma sociedade e economia 

burguesa. Dessa contradição, escreve a pesquisadora que 

 

O Movimento Sem Terra tem no trabalho um valor moral, místico, 
atribuído a este um acento educativo, especialmente para as relações 
de trabalho cooperado. O que observamos no assentamento 
Conquista na Fronteira é uma tendência à especialização das 
atividades, aliado a um crescente incremento tecnológico, porém o 
trabalho ainda é bastante repetitivo, cansativo, desinteressante, 
explorado e voltado às necessidades da reprodução do capital 
Observamos que o MST e a organização coletiva dele decorrente são 
indicadores (educadores) para a transformação social e para um jeito 
de viver distinto da sociedade burguesa (DALMAGRO, 2002). 

 

A quinta pesquisa é realizada por Deise Arenhart (2003) que 

problematiza os significados e as produções infantis na relação da mística, a 

luta e o trabalho na vida das crianças do Assentamento Conquista da Fronteira, 

considerando os processos educativos vivenciados na Pedagogia do MST. 

Como resultado, a pesquisa de Arenhart (2003), afirma que 

 

A pesquisa nos levou a perceber que as crianças, na relação que 
estabelecem com os elementos pedagógicos por nós observados, 
tanto reproduzem os significados e as formas adultas como também 
os subvertem. Sendo assim, manifestam o desejo de interagir entre 
pares, com a natureza e com os mais velhos, o que nesse caso é, de 
certa forma, facilitado pela forma de organização coletiva do 
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assentamento. Além disso, indicam que a ludicidade é um 
componente sempre presente, o que marca a forma infantil de elas se 
relacionarem e (re)produzirem a Pedagogia e a cultura do MST 
(ARENHART, 2003). 

 

A sexta pesquisa de dissertação trata dos conflitos interculturais no 

Assentamento Sino e foi produzida por José Carlos da Silva (2004) e intitula-se 

“Conflito e cooperação: escutas e aprendências no Assentamento Sinos”. Pela 

pesquisa, Silva (2004) infere que os conflitos interculturais impedem uma 

relação de cooperação entre os assentados. Metodologicamente pauta-se pela 

observação e entrevistas no grupo de estudo – os assentados. A entrevista e a 

relação com o grupo baseia-se na escuta da trajetória de cada assentado e 

configura-se como não-intervenção ou intervenção sob suspeita no processo 

de pesquisa. 

A pedagogia do trabalho coletivo no MST é objeto da pesquisa de Sérgio 

Miguel Turcatto (2005), o qual discute os limites e possibilidades do trabalho no 

Assentamento Conquista na Fronteira. Em artigo, Turcatto (2008) expõe os 

resultados de sua pesquisa de dissertação, onde afirma que 

 

O Assentamento Conquista da Fronteira é fruto das contradições do 
capital e da organização do MST, pois materializou uma proposta 
alternativa de produção da própria existência humana. Na medida em 
que as famílias assumem um projeto de produção coletiva, criam 
instâncias de organização e poder, cuja democracia ascendente e 
descente indica a todos os envolvidos a necessidade de interagir no 
processo de construção do coletivo. Se, num primeiro momento, o 
econômico determinou a exclusão do sistema de produção e da 
existência humana, num segundo momento, o político afirma a 
necessidade de autogestão dos próprios trabalhadores (as). O 
trabalho torna-se o modelo da práxis social, na qual mos indivíduos 
se constituem sujeitos do processo, tanto do valor de troca, como do 
valor de consumo. É nesse movimento que acontece a formação do 
sujeito, cuja realidade é permeada de contradições, de limites a 
serem superados individualmente e coletivamente. O assentamento é 
perpassado pelas relações capitalistas de produção, entretanto os 
sujeitos possuem consciência desse processo em determinados 
momentos, outros não, pois estão em perfeita sintonia com o poder 
hegemônico (TURCATTO, 2008, p. 11). 
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Formação para o trabalho no contexto do MST, de autoria de Naira 

Estela Roesler Mohr (2006) constitui-se na oitava pesquisa de dissertação. A 

pesquisa busca questionar a contraditória tarefa de propor formação técnica 

profissional a partir dos objetivos do MST, o qual busca a transformação da 

sociedade de classes e que, no entanto, deve relacionar-se com a sociedade, 

ou inscrever-se na sociedade capitalista. Mohr (2006) considera como 

resultado de pesquisa que  

 

Embora muitos cursos de formação profissional tenham surgido com 
o objetivo de atender necessidades técnicas e produtivas 
relacionadas à própria sobrevivência dos assentamentos, a proposta 
de educação profissional defendida pelo MST procura se constituir 
como um projeto de emancipação, colocando em evidência os 
princípios de resistência e luta social (MOHR, 2006). 

 

A relação trabalho e Educação do Campo problematizada com a evasão 

da juventude nos assentamentos da Reforma Agrária é tema da pesquisa de 

dissertação de Fabiano Antônio Santos (2006). A pesquisa analisa os aspectos 

que influenciaram na evasão de parte considerável da juventude moradora do 

Assentamento José Dias, localizado no município de Inácio Martins – PR. 

Como resultado de pesquisa, Santos (2006) observa que 

 

A falta de condições materiais voltadas para o lazer, a cultura e a 
educação, tem sido decisiva para que muitos jovens deixem o 
Assentamento para viver nas cidades. Quanto às consequências de 
tal evasão, verificou-se uma crescente preocupação dos assentados, 
já que a continuidade do Assentamento, enquanto expressão da 
conquista da terra está ameaçada, pelo “envelhecimento” dos 
moradores. De outro lado, as consequências estão voltadas para a 
própria constituição e continuidade do MST, já que a falta de 
identidade, devido às dificuldades de produzir suas vidas, têm feito a 
juventude se afastar dos aspectos de luta defendidos pelo MST 
(SANTOS 2006). 

 

A décima pesquisa de dissertação fora produzida por Ernandes de 

Queiroz Pereira (2007) intitula-se “A contribuição da Educação popular na 

organização dos trabalhadores e trabalhadoras do campo do Acampamento ao 
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Assentamento: quais os desafios?” A pesquisa objetiva analisar a trajetória de 

luta e conquista da terra e questiona de como as relações sociais e de trabalho 

são vivenciadas pelos trabalhadores e trabalhadoras a partir da condição de 

assentados (as). Pereira (2007) realiza a pesquisa no Assentamento 

Mandacaru, localizado no município de Sumé – PB. Como resultado Pereira 

(2007) destaca o processo de luta pela terra realizada pelos camponeses no 

processo de transição do acampamento ao assentamento, as dimensões do 

agir coletivo e individual no processo junto a formas de trabalho individual e 

coletivo desenvolvidas no Assentamento Mandacaru. Ressalta, ainda, no que 

se refere à Educação popular que, esta, constitui-se num instrumento de 

organização e emancipação. 

Trabalho e educação relacionada à luta pela terra e ao meio ambiente e 

sustentabilidade apresenta-se como a décima primeira pesquisa de 

dissertação. Luiz Américo Araújo Vargas (2007) pesquisa, então, as interfaces 

entre a Educação Ambiental e a sustentabilidade na proposta de educação do 

MST. A pesquisa interroga, no contexto da sustentabilidade e a proposta de 

educação do MST a relação entre a questão agrária e o meio ambiente. Sobre 

à sustentabilidade, Vargas (2007) parte do metabolismo entre a sociedade e a 

natureza a partir de Marx, caracterizando, então, esse metabolismo como 

trabalho. Desse modo, Vargas (2007) constata o avanço do agronegócio junto 

ao avanço dos conflitos pela terra no Brasil, fenômeno que representa a 

reconfiguração do capital no campo como resultado de políticas neoliberais de 

reforma do Estado. Vargas (2007) analisa, também, indicadores 

socioeconômicos no meio rural e identifica fatores que determinam a 

desigualdade de acesso à políticas públicas, entre eles a educação. Por fim, 

considera, na problemática da pesquisa que as interfaces entre a Educação 

Ambiental e a proposta de educação do MST decorrem da centralidade do 

trabalho na proposta do movimento como condição de superação de sua 

alienação, implicando a transformação da práxis dos sujeitos Sem Terra. 

Escreve Vargas (2007) que 
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As interfaces entre a educação ambiental e a proposta de educação 
do MST decorrem da centralidade do trabalho assumida nesta 
proposta para a formação dos sujeitos Sem Terra; como condição de 
superação de sua alienação; podendo implicar a transformação da 
práxis desses sujeitos e o surgimento de novas relações metabólicas 
entre sociedade e natureza (VARGAS, 2007) 

 

A pesquisa de dissertação de Caroline Bahniuk (2008) trata da relação 

entre educação, trabalho e emancipação humana a partir de um estudo sobre 

as escolas itinerantes dos acampamentos do MST. A pesquisa apresenta a 

análise da experiência da escola itinerante desenvolvida em acampamentos 

organizados pelo MST. Considera na analise a relação entre a constituição da 

escola pública e o projeto “sócio-político-educacional” de emancipação social 

do MST. Bahniuk (2008) interroga de como a educação, em especial na escola, 

pode-se encaminhar na direção de um projeto de emancipação humana? 

Interroga sobre o que há de contestador na proposta da escola itinerante e de 

como ela se contrapões à escola do capital? Quais suas contradições ao 

buscar o reconhecimento do Estado e, ao mesmo tempo, instituir espaços e 

formas alternativas de escolarização, bem como seus limites de realização? E 

se a proposta do MST representa uma referência de escola para a classe 

trabalhadora. Empiricamente, a pesquisa foi realizada na escola Sementes do 

Amanhã, situada no acampamento Chico Mendes, localizado em Matelândia – 

PR. Como resultado, Bahniuk (2008) conclui que a escola em questão precisa 

“incorporar de forma coletiva e consciente as discussões e ações tendo como 

eixos centrais a mudança, a história, a luta e o trabalho” e que “contribua com a 

elevação do padrão cultural da classe trabalhadora” incluindo “a socialização 

dos conhecimentos historicamente produzidos” acumulando “forças para a 

construção do projeto de emancipação humana” (BAHNIUK, 2008). 

Com temática semelhante à de Bahniuk (2008), Jaqueline Aline Botelho 

Lima (2008) pesquisa a relação entre trabalho, educação e emancipação 

humana com recorte no Movimento Sem-Terra e os horizontes para o Ensino 

Médio no Campo. Lima (2008) interroga de como o MST organiza o debate de 

construção do Ensino Médio no Campo a partir da análise das propostas do 

movimento para este nível de formação. 
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A décima quarta pesquisa de dissertação realizada por Márcio Hoff 

(2010) e intitula-se “Assentamento Trinta de Maio: ações e contradições entre 

educação e trabalho em uma cooperativa de produção agropecuária”. Hoff 

(2010) analisa a concepção de trabalho cooperativo para o MST e a 

implantação de uma Cooperativa de Produção Agropecuária no Assentamento 

Trinta de Maio, localizado em Charqueadas – RS. Segundo Hoff (2010), a 

pesquisa 

 

procura refletir e desvelar os aspectos e desdobramentos que 
conduziram para a gradativa divisão entre algumas famílias 
assentadas e sua consequente saída da cooperativa, partindo para o 
modelo de produção familiar e associativo. Analisa também, outras 
formas de concepção de trabalho cooperativo forjadas entre as 
famílias que por diversas motivações, optaram por se desligar da 
cooperativa do assentamento. Apresenta também, a relação dialógica 
entre as categorias educação e trabalho cooperativo e as 
consequentes contradições que emergem no seio das relações 
sociais consolidadas entre as famílias que constituem a cooperativa 
(HOFF, 2010). 

 

Fernando Conde Veiga (2011) apresenta como tema de pesquisa de 

dissertação o trabalho docente na territorialidade camponesa, problematizando-

o na dialética produção e consumo. A pesquisa de Veiga (2011) intitula-se “A 

dialética produção-consumo do trabalho docente na territorialidade 

camponesa”. 

A décima sexta pesquisa é de Fernando Bilhalva Vitória (2011) e intitula-

se “A educação profissional no contexto da agricultura familiar em Antônio 

Prado –RS: instrumento de subordinação capitalista”. Vitória (2011) analisa um 

projeto de formação técnica rural para agricultores familiares em convênio entre 

a Prefeitura Municipal e o IFRS. Da pesquisa, Vitória (2011) conclui que 

 

que esta formação está voltada para subordinação ativa dos 
trabalhadores do campo, associada à contenção dos mesmos na 
região onde vivem de modo a não se dirigirem aos centros urbanos, e 
à criação de uma lógica produtiva de dependência sistêmica. Com 
isso, julga-se ter alguns elementos para compreender, na 
materialidade da política para a educação profissional do campo, 
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mais propriamente nas suas contradições, tanto limites quanto 
possibilidades de uma formação humana (VITÓRIA, 2011). 

 

Egídio Martins (2011) pesquisou os saberes dos trabalhadores da 

Colônia Z-16 como saberes construídos no trabalho, em Cametá – PA. A 

pesquisa de Martins (2011) intitula-se “Trabalho, educação e movimentos 

sociais: um estudo sobre o saber e a atuação política dos pescadores da 

Colônia Z-16, no Município de Cametá – PA”. Os resultados da pesquisa de 

Martins (2011) foram: 

 

a) os pescadores desenvolvem seus saberes a partir do seu trabalho; 
b); os saberes dos trabalhadores entrevistados, são desenvolvidos de 
modo contraditório, em meio às relações estabelecidas e, ao mesmo 
tempo, confirmam a identidade da classe trabalhadora, mas também 
revelam valores próprios do capital; c) os trabalhadores 
compreendem a escola como meio de ascensão social e não como 
possibilidade de valorização de seus próprios saberes; d) a atuação 
política dos pescadores contribui para desenvolver o saber no e para 
seus trabalhos (MARTINS, 2011). 

 

Ainda em 2011, apresenta-se a pesquisa de dissertação de Ana Cecília 

Oliveira Silva que a partir de um estudo das escolas rurais municipais de 

Uberlândia – MG, tematiza a relação Educação no Campo e trabalho. Silva 

(2011) objetiva com sua pesquisa discutir o projeto educacional das escolas 

municipais rurais de Uberlândia a fim de verificar em que medida o projeto 

adéqua-se às especificidades de estudantes de estudantes do campo na 

perspectiva da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394/1996. 

Silva (2011) problematiza, então, o modelo educacional vigente em relação ao 

projeto educacional defendido pelos movimentos sociais no campo, fundado na 

educação pelo e para o trabalho. Como resultado de pesquisa Silva (2011) 

constatou que  

 

o modelo de gestão, os conteúdos, os projetos e a formação de 
professores das escolas rurais do município seguem a mesma lógica 
das escolas urbanas, confirmando a tese neoliberal vigente de que a 
modernização é sinônimo de urbanização da sociedade. Tem-se 
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então a mera adaptação do serviço educacional na cidade para o 
campo, subjugando a população camponesa a este modelo que 
desconsidera a sua cultura e está associado a suas vivências. 
Conclui-se que o ensino oferecido nas escolas do campo reproduz os 
valores hegemônicos da sociedade capitalista burguesa de forma 
ainda mais precarizada que na cidade (SILVA, 2011). 

 

Em 2013 apresentam-se três pesquisas de dissertação, realizadas 

respectivamente por Janaine Zdebski da Silva, Érica Ferreira Melo e José 

Domingos Fernandes Barra. 

A pesquisa de Silva (2013) intitula-se “O trabalho como princípio 

educativo nas escolas itinerantes do MST”. O objetivo da pesquisa de Silva 

(2013) situou-se em compreender a relação trabalho-educação nas escolas 

itinerantes do MST, considerando o papel primordial da escola de transmitir os 

conhecimentos historicamente produzidos pela humanidade e que a 

apropriação desses conhecimentos se expressa como humanização. A análise 

de Silva (2013) revela que 

 

A análise de documentos e da produção acadêmica sobre o tema 
permitiu-nos identificar que a relação trabalho-educação, nas 
diferentes formas como se materializa nas Escolas Itinerantes, seja 
por meio do Tempo Trabalho ou do estudo do trabalho no 
acampamento, tem possibilitado potencializar o ensino-aprendizagem 
de conteúdos apenas de forma pontual e restrita a poucas disciplinas, 
buscando responder as necessidades imediatas da escola ou do 
acampamento. O que não indica que a escola não tenha trabalhado 
suficientemente a dimensão dos conteúdos, apenas que ela não se 
baseia, em sua grande maioria, na vinculação da escola com o 
trabalho, como a proposta indica. Identificamos ainda que a presença 
do trabalho nas Escolas Itinerantes se vincula muito mais a 
possibilidade de contribuir com a auto-organização dos educandos e 
a formação de atitudes e valores, do que intencionalizando o ensino-
aprendizagem dos conteúdos. A formação de valores e atitudes está 
presente na proposta escolar do MST e na Escola Itinerante, se 
articulando com a busca pela construção do assentamento e pela 
construção do Socialismo, pautando-se em relações e práticas 
coletivas aliadas a perspectiva de classe que o MST assume (SILVA, 
2013). 

 

A pesquisa de Melo (2013) tem como título “Limites e possibilidades do 

plano de estudo na articulação trabalho-educação na Escola Família Agrícola 

Paulo Freire”. A pesquisa de Melo (2013) insere-se no contexto da Pedagogia 



129 
 

da Alternância e a utilização do Plano de Estudo como instrumento 

pedagógico. Dos limites e possibilidades do Plano de Estudo, Melo (2013) 

considerou como resultado 

 

 
 A partir das compreensões dos sujeitos da pesquisa constamos, no 
desenvolvimento do PE, algumas limitações na busca deste enquanto 
articulador dos diferentes meios de formação da EFAP, tais como: o 
não envolvimento dos educandos na escolha do tema do PE; a 
ausência das visitas dos monitores às propriedades e comunidades 
dos educandos, durante a operacionalização do PE; dificuldade dos 
monitores em aprofundar o tema do PE; dificuldade dos educandos e 
das famílias em aplicar o PE; e a falta de compreensão sobre este 
instrumento pelos monitores, famílias e educandos envolvidos no 
processo de formação da EFAP. Estas limitações nos levam a 
identificar uma lacuna entre o que é proposto pela teoria acerca do 
PE e o que realmente acontece no seu cotidiano. Além disso, estas 
limitações podem acarretar em um esvaziamento de seu potencial de 
valorização do trabalho como princípio educativo. Entretanto, 
identificamos, também, algumas possibilidades do referido 
instrumento por consistir em um articulador dos diferentes meios e o 
diálogo que ele estabelece com o trabalho do campo (MELO, 2013). 

 

Barra (2013), em sua pesquisa intitulada “A relação trabalho e educação 

a partir das comunidades de pescadores – Cametá – PA”. A pesquisa de Barra 

apresenta o mesmo recorte espacial que a pesquisa de Martins (2011).Barra 

(2013), analisou os acordos de pesca como estratégia de gestão de recursos 

pesqueiros e de como esses acordos interferiam no dia a dia desses 

trabalhadores. 

 

As duas últimas pesquisas de dissertação, respectivamente a vigésima 

segunda e vigésima terceira pesquisa foram realizadas em 2014 por José Leite 

dos Santos Neto e Sandra Moreno Güez e Silva Nonato. 

Santos Neto (2014) tem como título de pesquisa “Trabalho e educação 

no assentamento Guarani”. O assentamento localiza-se no município de 

Pradópolis – SP e a problemática de pesquisa de Santos Neto (2014) inscreve-

se no fato de que a legislação do Estado de São Paulo – Portaria 77/2004 – 

permite o cultivo de lavouras nos assentamentos para fins agroindustriais. 
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Desse modo, a pesquisa de Santos Neto (2014) buscou compreender, na 

relação trabalho e educação, de que forma o trabalhador assentado se apropria 

de conhecimentos para a produção de de como esse conhecimento pautado na 

agroindústria interfere no trabalho que ele desenvolve. Como resultado, Santos 

Neto (2014) escreve que 

 

Concluímos que as parcerias agroindustriais surgem nos 
assentamentos após um processo de esgotamento de todas as 
possibilidades para o desenvolvimento do lote e que se caracterizam 
como alternativas contraditórias do processo de luta pela terra, mas, 
são aceitas devido as precárias condições socioeconômicas dos 
sujeitos (SANTOS NETO, 2014). 

 

Nonato (2014) problematiza os conceitos de conhecimento, trabalho, 

campo e educação presentes nos cadernos didáticos de curso de Educação do 

Campo a distância realizada pela UFPR setor litoral. As conclusões de Nonato 

(2014) foram 

 

1) a concepção da categoria conhecimento presente nos materiais 
analisados apresenta predominantemente a perspectiva construtivista 
de construção do conhecimento; 2) a categoria trabalho é concebida 
como atividade humana de transformação da natureza e do próprio 
ser humano, reconhecida na organização produtiva do capital como 
determinação na divisão social do trabalho e assumida em sua 
dimensão educativa, com a defesa de sua estreita vinculação da 
escola com as formas materiais de produção da vida; 3) a categoria 
educação admite a Educação online e a Educação a distância como 
formas relevantes de educação, compreende a educação através do 
processo de interação entre os seres humanos, a concebe como 
instrumento que contribui para a construção de outra relação entre o 
campo e a cidade; como desenvolvimento de potencialidades e 
apropriação do saber socialmente construído e como um processo 
que tem ligação com o sistema econômico e político, que, portanto 
não pode ser neutro. A concepção da categoria campo apresenta a 
importância de seu entendimento enquanto território que vive sob as 
contradições de classe; entende o campo como o lugar onde vivem, 
trabalham, produzem cultura e se relacionam determinados sujeitos; 
como espaço de vida; como grupo social, ou como modo de vida 
social; entende o campo sob a referência de Paradigma (NONATO, 
2014). 
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Apresentadas as 17 teses e 23 dissertações que tematizam a relação 

trabalho e educação nas pesquisas sobre Educação e/do Movimento Social do 

Campo e Educação do Campo observa-se, no conjunto, as suas identidades e 

diferenças. 

Como elementos diferenciadores pode se apresentar as relações em 

que a temática trabalho e educação se situam: etnomatemática, juventude, 

representações sociais, gênero, colônia de pescadores, militância, a infância e 

o brincar, conflitos interculturais, emprego, Educação Ambiental e 

sustentabilidade, representações sociais. Em comum, a relação trabalho, 

educação e emancipação humana. Na perspectiva categorial observam-se a 

presença na maioria das pesquisas a cooperação, o trabalho como princípio 

educativo - diretamente e indiretamente posto -, e a categoria da práxis, luta de 

classes e consciência de classe, socialidade, dimensão sociopolítica.  

Metodologicamente, em comum, identificou-se que as pesquisas situam-se nos 

estudos de caso e no caso. 

Dos elementos de identidade e diferenciação nas pesquisas de tese e 

dissertação tematizadas como Trabalho e Educação sobre a Educação e/do 

Movimento Social do Campo e Educação do Campo que a relação entre 

trabalho e educação perpassa a socialidade, a práxis, a luta de classes e a 

dimensão sociopolítica. Desse modo, na relação trabalho e educação 

perpassa, em seu modo de ser, a presença de uma dimensão política. 

Das 40 pesquisas de teses e dissertações 7 delas tiveram a participação 

da Professora Dra. Célia Regina Vendramini39 e, das 7 pesquisas, 6 delas 

foram orientadas pela professora e pesquisadora. Assim, sendo a primeira – 

1997 – sua própria tese e sequencialmente orientações: 2001; 2002; 2006; 

2008; 2012 – duas pesquisas. Ao se considerar os dados da instituição na qual 

a Professora Dra. Célia Regina Vendramini realiza suas pesquisas e orienta no 

programa de Pós-Graduação em Educação – UFSC – a qual considerou-se na 

análise sobre as instituições um centro de pesquisas – ver gráfico 7 – das 7 

pesquisas, 6 foram orientadas por Vendramini.  Os dados levantados entre 

                                                           
39

 É preciso considerar que a Professora Dr. Marlene Ribeiro também orientou 7 pesquisas 
com a temática Trabalho e Educação no âmbito da Educação do Campo e Movimentos 
Sociais.  
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1997 a 2015 a partir da pesquisa de Souza (2016b) a participação de 

Vendramini nas pesquisas com a temática trabalho e educação pode ser 

expressa graficamente. 

 

GRAFICO 9: Pesquisas com a participação da Professora Pesquisadora Dra. Célia Regina 
Vendramini na temática Trabalho e Educação nas pesquisas em Educação e/no Movimento 
Social do Campo. 

 

Fonte: produzido com os dados de Souza (2016b, p. 369-446). 

 

Assim, do conjunto das 40 pesquisas com a temática trabalho e 

educação acerca da Educação e/do Movimento Social do Campo e Educação 

do Campo, 17,50% tem a participação da Professora Dra. Célia Regina 

Vendramini, enfim, aproximadamente 1 pesquisa em cada 6 pesquisas que 

tematizam trabalho e educação. Considerando que as orientações realizadas 

por Vendramini foram orientações de pesquisas de dissertação – uma de 

doutorado em 2012 -, no caso 5 pesquisas em um conjunto de 23 dissertações 

com a temática abordada. Assim, proporcionalmente significa que, 

aproximadamente, orientou 1 pesquisa de dissertação em cada 4,6 pesquisas, 

enfim um índice próximo a 25% da produção brasileira de dissertações sobre a 

temática em análise. Importa, agora, destacar as posições teórico-

metodológicas da pesquisadora. 
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Vendramini (2009), escrevendo para o GT Trabalho e Educação, analisa 

as pesquisas produzidas sobre o MST considerando a educação, o trabalho e a 

emancipação humana. Pesquisas produzidas entre 1987 e 2006. Uma das 

considerações iniciais de Vendramini (2009) é a de que, fundamentada em 

István Mèszáros, afirma que “a natureza da educação está vinculada ao 

destino do trabalho” de modo que “os processos formativos constituem-se no 

âmbito das relações sociais, determinadas essencialmente pelo trabalho” 

(VENDRAMINI, 2009). 

Em sua pesquisa Vendramini (2009) identifica 443 pesquisas de tese e 

dissertação, sendo 105 de 356 dissertaçãos situadas na área de educação e 

das 105 teses 87 na área de educação. A abordagem teórico metodológica 

dessas pesquisas, segundo Vendramini (2009), situam-se, na maioria dos 

casos, no materialismo histórico e nos estudos de Marx. Escreve Vendramini 

(2009) que 

 

Os autores, em sua maioria, assumem a centralidade do trabalho 
como fundante da vida humana e das relações sociais, num momento 
em que se preconiza amplamente o fim do trabalho, pressupondo o 
fim da sociedade do capital (VENDRAMINI, 2009). 

 

E considera que, 

 

As produções a respeito do MST, no que se refere à relação 
educação, trabalho e cooperação, nos leva a refletir sobre dois 
aspectos: a produção do conhecimento acadêmico e as contradições 
de um movimento social que insiste em travar uma luta contra o 
capital. No primeiro aspecto, assinalamos a importância de pesquisas 
que se debruçam sobre as contradições da realidade, que buscam 
compreender a educação de forma contextualizada, considerando as 
formas históricas de produção material da vida e os desafios da 
atualidade. 
No segundo aspecto a visão ampla sobre um conjunto de trabalhos 
desenvolvidos em diversos assentamentos e escolas do MST no 
país, propiciou uma análise sobre a experiência que vem sendo 
construída pelo Movimento para a inauguração de novas formas de 
trabalho e de educação, ainda que permeadas por muitas 
contradições (VENDRAMINI, 2009). 
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Em artigo apresentado no II Encontro Nacional de Pesquisas em 

Educação do Campo – ENPEC -, organizado no livro Educação do Campo e 

Pesquisa II – questões para reflexões, na mesa redonda com o tema “Estado 

da Arte da Pesquisa em Educação do Campo no Brasil: 10 anos de construção 

de novos paradigmas”, Vendramini tece suas considerações acerca da 

Educação do Campo na perspectiva do materialismo histórico. Nesse caso, 

com relação à concepção de Educação do Campo Vendramini (2010) afirma 

que 

 

Consideramos que a Educação do Campo é uma abstração se não 
for situada no contexto em que é desenvolvida, nas relações que a 
suportam e, especialmente, se não for compreendida no âmbito da 
luta de classes, que se expressa no campo e na cidade 
(VENDRAMINI, 2010, p. 130). 

 

Observa-se, novamente, que para a autora a concreticidade da 

Educação do Campo se dá, inicialmente, pela luta de classes. E que, a 

Educação do Campo, além de expressão da luta de classes, desde sua origem, 

se concretiza, então, determinada pelo trabalho em seus modos de ser. 

 

Entendemos que há uma intrínseca e inegável relação entre a 
educação e a produção material da vida, com base no materialismo 
histórico-dialético que orienta esse trabalho e que compreende os 
processos formativos como constituídos no âmbito das relações 
sociais, determinadas essencialmente pelo trabalho (VENDRAMINI, 
2010, p. 131). 

 

 Vendramini (2010) tomando a determinação do trabalho e da luta de 

classes na compreensão da Educação e da Educação do Campo, apresenta 

um estudo acerca das teses e dissertações produzidas até julho de 2008. 

Nessa pesquisa, tematizada como “Movimento educativo emancipatório: uma 

revisão das pesquisas sobre o Movimento dos Sem Terra no campo 

educacional”, Vendramini (2010, p. 131) considera que “predominam as 

análises que tomam como foco de estudo as questões educacionais, escolares 

e pedagógicas, dissociadas do trabalho e das relações sociais”. Das teses e 
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dissertações que consideraram o trabalho e as relações sociais, Vendramini 

(2010) apresenta, então, a seguinte observação: 

 

Observamos em todas as produções a associação entre experiências 
formativas emancipatórias e trabalho coletivo, o que nos leva a 
concluir, em primeiro lugar, que a Educação do Campo não é um ato 
isolado, mas coletivo e contextualizado e, segundo, que a educação, 
na perspectiva da transformação social, deve estar associada a 
formas alternativas e coletivas de produção da vida, na direção da 
construção do que Harvey (2004) chama de “espaços de esperança” 
(VENDRAMINI, 2010, p. 133). 

 

A análise apresentada sobre o lugar e o modo de ser do trabalho na 

Educação do Campo permitiu mapear o lugar e o significado do trabalho, 

categorias, temas, locais de produção e pesquisadores. Entretanto, é 

necessário sintetizar a relação trabalho e educação, o lugar e modo de ser do 

trabalho na concepção e nas pesquisas sobre Educação do Campo, bem como 

apresentar alguns nexos sobre Educação do Campo, Movimentos Sociais e a 

pesquisa. 

 

 

2.5 SINTESE DO LUGAR E DO MODO DE SER DO TRABALHO NA 

CONCEPÇÃO E NA PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO SOBRE A 

EDUCAÇÃO DO CAMPO 

 

O binômio trabalho e educação como objeto de pesquisa da educação 

apresenta uma tradição de cerca de trinta anos de pesquisa no Brasil. Tradição 

hegemonicamente situada no marco teórico de materialismo histórico. Os 

estudos e pesquisas, conforme se pôde observar na síntese de Ciavatta (2015) 

considerou na relação trabalho e educação a condição de classe e as 

mudanças no mundo do trabalho. A relação trabalho e educação e o mundo do 

trabalho, no âmbito do GT “Trabalho e Educação” da ANPED, apresenta, 

então, nos anos 1980 as pesquisas em torno do trabalho como princípio 



136 
 

educativo e a politecnia, na formação educacional da classe trabalhadora no 

marcos de seus interesses de classe, nos anos 1990 as pesquisas se 

realizaram em torno da relação trabalho e educação e a reestruturação 

produtiva e a nova organização do trabalho, incluindo-se nos finais dos anos 

1990 a relação com os movimentos sociais. Nos anos 2000, a pesquisas se 

apresentaram caracterizadas por uma diversidade de temas e referenciais 

teóricos em disputa. 

Com relação ao lugar e o modo de ser do trabalho na concepção e na 

produção de conhecimento sobre a Educação do Campo, observa-se, primeiro, 

quanto ao modo de ser e lugar do trabalho na concepção de Educação do 

Campo três determinações essenciais: a sua raiz no trabalho, radicalidade na 

luta de classes e sua constituição no movimento social, especialmente o MST. 

Por raiz no trabalho entende-se que o trabalho ocupa uma posição central no 

conceito e na constituição da Educação do Campo. Trabalho que em seu modo 

de ser se opõe às formas de exploração. Por luta de classes que se inscreve 

na luta pela terra e pelo trabalho digno. Por constituição no movimento social a 

partir do fato de que, conforme se observa no conceito ou na própria Educação 

do Campo, se constitui, também, como um movimento sociopolítico. É, 

conforme se observa na conceituação de Educação do Campo, intrínseca a 

relação entre Educação do Campo e movimento social, tanto que se pode 

colocar, como o tem feito os pesquisadores em Educação do Campo, de um 

Movimento Nacional da Educação do Campo40. 

A produção de conhecimento sobre a Educação do Campo, articulada 

ao movimento social, apresenta-se bastante volumosa e continuamente em 

movimento crescente, 796 pesquisas de teses e dissertações entre 1987 e 

2015. Os centros de produção de conhecimento, em termos de teses e 

dissertações, acerca da Educação do Campo – as Universidades – são a 

UFSC, UFPB e UnB. O volume quantitativo e a continuidade das pesquisas em 

Educação do Campo podem ser explicados na relação entre o Movimento 

Social do Campo, o conceito de Educação do Campo e as políticas públicas 

sequentes. Essa relação parece ser o determinante para a existência e o 

                                                           
40

 O termo Movimento Nacional de Educação do Campo é utilizado, principalmente, por Munarim 
(2010). 
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desenvolvimento da quantidade e continuidade de pesquisas em Educação do 

Campo ou a produção de conhecimento acerca da Educação do Campo. 

Sobre o modo de ser e o lugar do trabalho na produção de 

conhecimento acerca da Educação do Campo observa-se que, além da 

articulação já posta entre Educação do Campo e Movimento Social, o trabalho 

ocupa, desde 1997 a 2015, uma posição significativa no conjunto de teses e 

dissertações, ou seja, 1 pesquisa de tese ou dissertação em cada 20 

pesquisas. 

As pesquisas que tematizam a relação trabalho e educação somam um 

quantitativo de 17 teses e 23 dissertações que apresentam desde 1997 a 2015 

continuidade, continuidade que em certos períodos apresentam retração ou 

saltos. Nesse caso, apresentam permanência dentro do conjunto de pesquisas 

acerca da Educação do Campo. A UFSC, segundo o que se apurou, 

apresenta-se, no período analisado, como um centro de pesquisas na relação 

trabalho e educação nas pesquisas em Educação do Campo – 17,50% da 

produção, destacando-se a participação da Professora Dra. Célia Regina 

Vendramini. Segue-se, dentro do que se pode considerar na qualidade de 

centros de pesquisa, a UFRGS tem produção maior que a da UFSC – 

aproximadamente 22,20% da produção de pesquisa. 

Quanto ao conteúdo das 17 teses e 23 dissertações, observa-se nas 

pesquisas de tese e dissertação que a relação trabalho e educação é 

perpassada pela luta de classes e pelo movimento social dos trabalhadores do 

campo, especialmente o MST. Predomina na relação trabalho e educação nas 

pesquisas sobre a Educação do Campo a dimensão da práxis e a dimensão 

sociopolítica, ou política. O modo de ser do trabalho, além de relacionado à 

dimensão da práxis e da dimensão sociopolítica, apresenta-se, nas pesquisas 

na cooperação entre os trabalhadores, nas formas de superação do trabalho 

explorado. Isto, independentemente dos diferentes tipos de temáticas que se 

relacionam ao trabalho e educação nas pesquisas. Predominantemente as 

pesquisas apresentam-se como estudos de caso e no caso, onde 

hegemonicamente situam-se, metodologicamente, no materialismo histórico. 
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As pesquisas tematizadas pela relação trabalho e educação nas 

pesquisas sobre a Educação do Campo, em sua especificidade, encontra sua 

identidade na produção teórica brasileira sobre a relação trabalho e educação, 

situam-se, metodologicamente, no materialismo histórico, na relação trabalho e 

educação como superação e crítica das formas exploradas do trabalho, 

portanto situadas a partir da classe trabalhadora. Entretanto, as pesquisas 

acerca da relação trabalho e educação nas pesquisas sobre a Educação do 

Campo, em sua singularidade, apresentam, particularmente, a relação com o 

movimento social, no caso dos trabalhadores do campo, especialmente o MST.  
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CAPÍTULO 3 

O MODO DE SER DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO DO CAMPO PARA O 

MOVIMENTO SOCIAL DA EDUCAÇÃO DO CAMPO 

 

 

Observou-se no segundo capítulo dessa tese de que a concepção de 

Educação do Campo tem sua raiz no trabalho, na produção da existência 

material dos povos do campo, sua radicalidade na luta de classes e seu 

desenvolvimento contínuo no e a partir do movimento social. Com relação à 

produção do conhecimento acerca da Educação do Campo, observou-se que a 

produção de pesquisas desde 1987 a 2015 é vasta e contínua, portanto 

consolidada. Foram segundo a apuração realizada a partir de Souza (2010 e 

2016b) 796 pesquisas de tese e dissertação. O trabalho, no conjunto das 

pesquisas, ocupa uma posição significativa diante de outros temas, 

apresentando relação direta com o movimento social. Na relação trabalho, 

educação e movimento social nas pesquisas sobre a Educação do Campo, 

perpassam, então, a luta de classes de modo que essas pesquisas 

apresentam, na maioria dos casos, a dimensão da práxis e a dimensão 

sociopolítica na relação com o trabalho. Trabalho apresentado na qualidade de 

cooperado, ou na forma de crítica ao modo de produção capitalista no campo, 

trabalho explorado. 

Considerando que tanto no conceito quanto na produção de 

conhecimento sobre a Educação do Campo encontra-se uma espécie de tríade 

formada pelo trabalho, luta de classes e movimento social, apresenta-se, 

então, nesse terceiro capítulo, o modo de ser do trabalho e da Educação do 

Campo presente nos documentos do que se denomina de Movimento Social da 

Educação do Campo.  

Desse modo, inicialmente se apresentará a análise da qualidade dos 

documentos relativos ao Movimento Social da Educação do Campo, suas 

pautas e proposições em seus aspectos gerais.  
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Da perspectiva teórica e metodológica que fundamenta este estudo, o 

trabalho como complexo central na socialidade humana antecede o que 

podemos denominar como o complexo da educação, de modo que a educação 

em relação ao trabalho apresenta, primeiro, uma relação de dependência 

ontológica, depois determinação recíproca e autonomia relativa (LUKÁCS, 

2014). Porém, por considerar que o objeto central dos documentos produzidos 

pelo Movimento Social da Educação do Campo é a educação, inicia-se a 

apresentação da análise pelo modo de ser da Educação do Campo presente e 

para o movimento social. Sequencialmente apresentar-se-á, então, os modos 

de ser do trabalho para o Movimento Social da Educação do Campo. 

Com relação aos modos de ser do trabalho, põe-se as seguintes 

questões: 

Que lugar ocupa o trabalho nos documentos do Movimento Social da 

Educação do Campo? 

Entende-se, na perspectiva de Lukács (2013), que a realidade constitui-

se de complexos de complexos que se determinam reciprocamente, mas que 

entre os complexos há complexos decisivos na determinação do ser. Nesse 

sentido, compreendendo que a Educação do Campo para o Movimento Social 

da Educação do Campo, em seus documentos, apresenta um conjunto de 

categorias ou complexos que determinam para o Movimento Social o que seja 

a Educação do Campo e seus fins, resta saber, então, se o trabalho ocupa uma 

posição central – determinante – ou periférica. 

Compreendendo que o trabalho ocupa determinada posição nos 

documentos do Movimento Social da Educação do Campo, procura-se saber: 

Qual o modo de ser afirmado e oposto do trabalho presente nos 

documentos do Movimento Social da Educação do Campo e quais as suas 

formas de expressão? 

Observando a posição do trabalho, seu modo de ser afirmado e oposto, 

suas expressões nos documentos do Movimento Social da Educação do 

Campo pergunta-se: que relações entre trabalho e educação são apresentadas 

nos documentos? 
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3.1  ANÁLISE DAS PAUTAS E PROPOSIÇÕES DO MOVIMENTO 

SOCIAL DA EDUCAÇÃO DO CAMPO 

 

O Movimento Nacional da Educação do Campo constitui-se, conforme 

afirma Munarim (2008, p. 02), em um “movimento sócio-político” e de 

“renovação pedagógica” que marca o início da Educação do Campo nos anos 

1990. Desenvolve-se na conjuntura do Estado brasileiro pós-constituição e, 

inscreve-se no “contexto de amplas lutas do Movimento Docente em torno da 

questão da educação pública, gratuita, de qualidade e para todos” (MUNARIM, 

2008, p. 03).  

Constitui a dimensão sociopolítica do Movimento Nacional da Educação 

do Campo a luta pela Reforma Agrária e outros direitos sociais liderados, 

inicialmente, pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra.  A dimensão de 

renovação pedagógica origina-se do processo de construção de uma 

alternativa pedagógica à Educação Rural no campo, no bojo da experiência 

acumulada das escolas dos assentamentos e acampamentos do Movimento 

dos Trabalhadores Sem Terra (MUNARIM, 2008, p. 03). 

Conforme exposto anteriormente, considerar-se-á o Movimento Nacional 

da Educação do Campo na qualidade de Movimento Social da Educação do 

Campo. Movimento Social porque “possui identidade, tem opositor e articulam 

ou fundamentam-se em um projeto de vida e de sociedade” (GOHN, 2011, 

336). Outro elemento que caracteriza o Movimento Nacional da Educação do 

Campo como Movimento Social, conforme se observará nesse capítulo, é o 

fato de que os Movimentos Sociais 

 

Historicamente [...] têm contribuído para organizar e conscientizar a 
sociedade; apresentam conjunto de demandas via práticas de 
pressão/mobilização; tem certa continuidade e permanência. Não são 
só reativos, movidos apenas pelas necessidades (fome ou qualquer 
forma de opressão); podem surgir e desenvolver-se também a partir 
de uma reflexão sobre sua própria experiência (GOHN, 2011, p. 336). 
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Considera-se, nesse estudo, a abordagem marxista acerca do 

movimento social, portanto situada no materialismo histórico. No caso, 

entende-se, a partir do Gohn (1997) que a abordagem marxista “refere-se a 

processos de lutas sociais voltadas para a transformação das condições 

existentes da realidade social, de carências econômicas e/ou opressão 

sociopolítica e cultural” (GOHN, 1997, p. 171). Gohn (1997) afirma ainda que 

 

Devemos reconhecer que o marxismo, aplicado ao estudo dos 
movimentos sociais operários e não-operários, não é apenas uma 
teoria explicativa, mas é uma teoria orientadora para os próprios 
movimentos. Por isso, muitas vezes suas análises se assemelham a 
um guia de ação, porque estão voltadas não apenas para o 
entendimento analítico dos problemas envolvidos, mas refletindo a 
prática que se tornará práxis histórica. 
As teorias marxistas sobre os movimentos sociais não abandonaram 
a problemática das classes sociais. Ela é utilizada para refletir sobre a 
origem dos participantes, os interesses do movimento, assim como o 
programa ideológico que orienta suas ações (GOHN, 1997, p. 173). 

 

Na qualidade de documentos do Movimento Social de Educação do 

Campo selecionaram-se, para a análise, os seguintes documentos: “Manifesto 

das Educadoras e dos Educadores da Reforma Agrária ao Povo Brasileiro”, 

datado de 1997 - ENERA; “Compromissos e Desafios”, propostos pela 

“Conferência Nacional Por Uma Educação Básica do Campo, datado de 1998 - 

CNEC; a “Declaração Final (versão plenária)” intitulada “Por Uma Política 

Pública de Educação do Campo” proposta pela II Conferência Nacional Por 

Uma Educação do Campo”, datada de 2004; “Manifesto à Sociedade Brasileira” 

e “Carta de criação do Fórum Nacional da Educação do Campo, datado de 

2010; “Notas para análise do momento atual da Educação do Campo” do 

Fórum Nacional de Educação do Campo – FONEC -, datados de 2012; 

“Relatório Síntese das conclusões e proposições” do Fórum Nacional de 

Educação do Campo, datado de 2013; “Documento Final” do Fórum Nacional 

de Educação do Campo, terceiro seminário, datado de 2015; Audiência Pública 

– Pauta da Educação do Campo, datado de 2017; “Manifesto das Educadoras 

e dos Educadores da Reforma Agrária” do II Encontro Nacional de Educadoras 

e Educadores da Reforma Agrária, datado de 2015. 
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Estes documentos inscrevem-se em diferentes conjunturas históricas, no 

caso conjunturas que perfazem os governos Fernando Henrique Cardoso – 

PSDB  - que vai de 1995 a 2002, os governos de Luís Ignácio Lula da Silva – 

PT – que se estende de 2003 a 2010, a dos governos Dilma Rousseff – PT – 

de 2011 ao início de 2016 e a do governo Michel Temer – MDB41. Documentos 

que se inscrevem no que os historiadores consideram politicamente como 

período democrático, no caso regido pelos dispositivos constitucionais da 

Constituição Federal de 1988 – a constituição cidadã. 

A consideração conjuntural da economia e política no período 

mencionado serve-se da análise de Teixeira e Pinto (2012), os quais articulam 

a análise nas categorias de “dominância financeira”, “dependência” e “Bloco no 

poder”42. Os analistas de que se faz recurso, consideram inicialmente que a 

economia política do período decorre: 

 

i) dos condicionantes externos, atrelados, no caso brasileiro, à sua 
condição periférica; ii) dos condicionantes internos associados à 
interação e conflitos de interesses econômicos e políticos das frações 
de classe no bloco no poder e em seus desenlaces no Estado. O 
texto conclui que as mudanças recentes no bloco no poder, entre o 
final do governo Lula e início do governo Dilma, conferiram maior 
autonomia ao Estado, especialmente diante da fração bancário-
financeira (TEIXEIRA e PINTO, 2012, p. 909). 

 

No que tange aos oito anos do governo FHC, Teixeira e Pinto (2012) 

afirmam que a direção econômica e política seguiram o preconizado pelo 

“Consenso de Washington”43, caracterizado, principalmente, como “abertura 

                                                           
41

 Inclusive os documentos de políticas públicas, objeto de análise do próximo capítulo. 
42

 Importa destacar que a análise que se sustenta nessa tese tem como fundamento os modos 
de produção como categoria analítica, entretanto a análise dos autores com base na categoria 
“bloco no poder” - fundamentada em Poulantzas (1977) na obra “Poder político e classes 
sociais” – não conflita com a categoria modos de produção e contribui para a análise da 
economia política dos governos FHC, Lula e Dilma. Importa, ainda, destacar que bloco no 
poder significa “uma unidade contraditória entre distintas classes e/ou frações de classes sob a 
hegemonia em seu interior de uma dessas frações ou classes, em suas relações com o Estado 
capitalista. Nesse sentido, o conceito de bloco no poder recobre o campo das práticas políticas 
de classe, refletindo o conjunto das instâncias, mediações e níveis da luta de classe em uma 
determinada conjuntura” (TEIXEIRA e PINTO, 2012, p. 918). 
43

 Refere-se ao consenso realizado em 1989, em Washington – EUA – para implementar a 
agenda neoliberal na economia, principalmente nos países latino-americanos. As dez regras 
podem ser resumidas em ajuste fiscal, redução de gastos públicos, reforma tributária, juros e 
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comercial e financeira”, “privatizações e reformas pró-mercado”. As reformas 

realizadas nos interesses do mercado não surtiram o efeito de desenvolvimento 

do país, produzindo “uma situação de instabilidade macroeconômica” devido às 

frequentes “turbulências do mercado financeiro internacional”. Como resposta à 

situação de instabilidade e o risco de fuga de capital, o governo FHC apostou 

na elevação das taxas de juros e contenção de investimentos públicos. 

Resultou dessa política econômica a ”explosão da dívida pública externa e 

interna” de modo que “o resultado foi a expressiva queda da formação bruta de 

capital da economia como porcentagem do PIB, entre 1995 e 2002, elevado 

desemprego e baixas taxas de crescimento” (TEIXEIRA e PINTO, 2012, p. 

916). Nessa conjuntura, destacam Teixeira e Pinto (2012) que 

 

A forma de inserção externa promovida pelo governo FHC, no 
contexto da dominância financeira da acumulação, significou a 
inserção subordinada do Brasil na economia mundial, criando uma 
nova forma das relações de dependência (TEIXEIRA e PINTO, 2012, 
p. 916). 

 

Esta nova forma das relações de dependência pode ser caracterizada, 

conforme escrevem Teixeira e Pinto (2012) como 

 

a caracterização da articulação entre o sistema econômico e o 
político e entre as classes e grupos sociais domésticos e externos. 
Nesse sentido, a fração bancário-financeira do capital (bancos, 
seguradoras, fundos de pensão, corretoras, agências de ratting, etc.) 
passa a deter a hegemonia no bloco de poder e sua influência, a 
expressar-se especialmente a partir de um dos principais centros de 
poder no Estado: o Banco Central. Sua influência é exercida tanto 
indireta, com a propagação da ideologia da ortodoxia econômica por 
meio da grande imprensa e daquela especializada nos temas 
econômicos, como diretamente, pela troca de posições entre 
diretores e presidentes do Banco Central e ocupantes dos postos-
chave no mercado financeiro (TEIXEIRA e PINTO, 2012, p. 917). 

 

                                                                                                                                                                          
câmbio de mercado, abertura comercial com investimentos estrangeiros sem restrições, 
privatizações e desregulamentações, além de direito a propriedade intelectual. 
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Teixeira e Pinto (2012) destacam, ainda, que as relações de 

dependência do Brasil frente ao mercado mundial, ao grande capital – capital 

financeiro – entre o período de 1994 e 2000 colocou o país na condição de 

“refém das constantes ameaças de fuga de capital e crises cambiais, bem 

como das exigências e condicionalidades dos empréstimos do FMI”, de modo 

que essa relação de dependência “conferiu aos grupos ligados ao mercado 

financeiro doméstico e internacional um poder extraordinário sobre a condução 

da política econômica”, isso “em detrimento de trabalhadores do setor privado, 

funcionalismo público e mesmo de outros setores das elites domésticas ligados 

ao setor produtivo”44 (TEIXEIRA e PINTO, 2012, p. 917-918). 

O período seguinte aos dois mandatos presidenciais de FHC – 1994-

1998; 1998-2002 – corresponde aos dois mandatos presidenciais de Luís 

Ignácio Lula da Silva, o qual, do ponto de vista econômico, em seu primeiro 

mandato – 2002 a 2006 – seguiu as linhas mestras da política macroeconômica 

dos governos FHC no que se refere ao sistema de metas de inflação, 

superávits primários e câmbio flutuante. Entretanto, segundo Teixeira e Pinto 

(2012, p. 921-922), pode-se identificar no segundo mandato uma flexibilização 

na condução da política econômica. De modo que no primeiro mandato 

 

o crescimento sustentável passa pelo ajuste definitivo das contas 
públicas, o que significa medidas destinadas a geração de superávts 
primários suficientes para reduzir a relação dívida/PIB. Tal 
reducionismo da política fiscal – que implicitamente significa a 
preservação da riqueza financeira – limitou a capacidade do Estado 

                                                           
44  É importante considerar no campo educacional que no período FHC “As análises críticas do 

período (FHC) são abundantes tanto no âmbito econômico e político como no social, cultural e 
educacional. Todas convergem no sentido de forma associada e subordinada aos organismos 
internacionais, gestores da mundialização do capital e dentro da ortodoxia da cartilha do credo 

neoliberal, cujo núcleo central é a ideia do livre mercado e da irreversibilidade de suas leis” 
(CIAVATTA e FRIGOTTO, 2003, p. 103). E ainda que “A dimensão mais profunda e de 
consequências mais graves situa-se no fato de que o governo Fernando H. Cardoso, por 
intermédio do Ministério da Educação, adotou o pensamento pedagógico empresarial e as 
diretrizes dos organismos e das agências internacionais e regionais, dominantemente a serviço 
desse pensamento como diretriz e concepção educacional do Estado. Trata-se de uma 
perspectiva pedagógica individualista, dualista e fragmentária coerente com o ideário da 
desregulamentação, flexibilização e privatização e com o desmonte dos direitos sociais 
ordenados por uma perspectiva de compromisso social coletivo. Não é casual que a ideologia 
das competências e da empregabilidade esteja no centro dos parâmetros e das diretrizes 
educacionais e dos mecanismos de avaliação” (CIAVATTA e FRIGOTTO, 2003, p. 108). 
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em ampliar os investimentos públicos (TEIXEIRA e PINTO, 2012, p. 
923). 

 

 E no segundo mandato, a flexibilização da política econômica se 

realizou por meio 

 

(i) da adoção de medidas voltadas à ampliação do crédito ao 
consumidor e ao mutuário, (ii) do aumento real do salário mínimo, (iii) 
da adoção de programas de transferência de renda direta, (iv) da 
criação do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e da 
ampliação da atuação do BNDS para estimular o investimento público 
e privado e (v) das medidas anticíclicas à crise internacional a partir 
de 2009 (TEIXEIRA e PINTO, 2012, p. 923) 

 

Segundo a análise de Teixeira e Pinto (2012) os dois governos Lula 

foram melhores que os governos de FHC, de modo que durante os dois 

mandatos presidenciais de Lula o país observou o maior ciclo de crescimento 

das últimas três décadas, com crescimento do PIB na cifra de 4,1 % ao ano, 

diferente do período anterior que fora de 2,4% ao ano. Isso resultou, segundo 

os autores, no saldo da dívida com o FMI e acúmulo de reservas. Entretanto, 

afirmam Teixeira e Pinto (2012), que o ciclo de crescimento deve-se mais a 

fatores externos – economia mundial – que fatores internos, quando se 

observa: 

 

(i) crescimento mundial até 2008, (ii) de ampla liquidez dos 
mercados financeiros, (iii) da elevação dos preços 
internacionais das commodities e de queda de preços das 
manufaturas decorrentes do efeito direto e indireto da China 
(TEIXEIRA  e PINTO, 2012, p. 924). 

 

 É interessante observar que a burguesia produtora e exportadora de 

commodities em 2007, em relação à fração bancário-financeira obteve maior 

crescimento, de modo que em 2007 teve a participação no total de lucros 

líquidos de 44%, ultrapassando a fração bancário-financeira que participou com 

33,5%. Segundo, Teixeira e Pinto (2012) isso corresponde a uma mudança no 
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bloco de poder, mudança que não significa a exclusão da burguesia bancário-

financeira, mas limitação da sua hegemonia em relação aos governos FHC. 

Importa destacar com Teixeira e Pinto (2012) que 

 

O avanço dos segmentos industriais produtores de commodities e do 
agronegócio, durante o governo Lula, teve muito mais a ver com a 
dinâmica internacional do que com políticas estatais. Isso ficou 
evidente com a manutenção do regime de política macroeconômica, 
com juros elevados, que gerou valorização cambial, impactando 
negativamente nos ganhos dos setores mais do que compensados 
pelo aumento dos preços internacionais das commodities (TEIXEIRA 
e PINTO, 2012, p. 929). 

 

Outra observação importante de Teixeira e Pinto (2012) é o aumento 

significativo do salário mínimo e da baixa taxa de desemprego – atingindo 

média de 6% no segundo governo Lula - impulsionados pelo crescimento 

econômico.  

Quanto ao governo Dilma, Teixeira e Pinto (2012) apontam, dada a data 

da análise limitada a 2012, fissuras no bloco de poder de modo que tais 

fissuras propiciou ao Estado brasileiro maior autonomia em relação às frações 

de classe. Isso pela perda da hegemonia da fração bancário-financeira e a forte 

ascensão da fração burguesa dos segmentos industriais produtores de 

commodities e do agronegócio. O caso é que a presidenta Dilma Rouseeff 

sofreu um processo de impeachment que iniciou em abril e se concretizou em 

agosto de 2016, no segundo ano de seu segundo mandato presidencial, o que 

indica um realinhamento do bloco no poder em favor da burguesia bancário-

financeira, industrial, de serviços e produtora de commodities, principalmente o 

agronegócio. Período em que se observa a Reforma Trabalhista como 

precarização das condições de trabalho e ataque aos direitos conquistados – 

diluição da Consolidação das Leis do Trabalho – possível Reforma da 

Previdência – em favor da burguesia bancário-financeira – e a consolidada 

Reforma do Ensino Médio que se apresenta como uma reedição da Lei 

5.692/1971, atendendo atualmente os interesses das burguesias, nacional e 
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internacional, que se apresentam alinhadas contra os interesses da classe 

trabalhadora sob a presidência de Michel Temer. 

Resta considerar com Teixeira e Pinto (2012) que o período de governo 

de FHC fora marcado, no campo da produção, pela reestruturação produtiva e 

pela desempregabilidade. Os governos Lula e Dilma pelo aumento da 

empregabilidade e consumo e no curto período do governo Michel Temer 

retração na empregabilidade e consumo. De todo modo, pode-se concluir que, 

mesmo com relativa melhora das condições de vida da classe trabalhadora nos 

governos Lula e Dilma – PT – o comando sempre fora, nos blocos de poder -  

da burguesia, seja de que fração for – condição sine qua non do modo de 

produção capitalista. 

No que se refere à conjuntura da política educacional, a década de 1990 

apresenta-se, inicialmente, promissora. Promissora no sentido de que a oferta 

educacional, pelos dispositivos constitucionais da Constituição Federal de 

1988, coloca na pauta da democratização a universalização da escolarização, 

de modo que a educação passa a se constituir em um direito. Na mesma 

década – 1990 – observa-se a aprovação da terceira Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional – Lei 9.394/1996 –, a instituição do Conselho Nacional 

de Educação, a formulação de parâmetros curriculares nacionais e a instituição 

do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e 

Valorização do Magistério - FUNDEF. Fecha-se a década de 1990 com a 

elaboração do Plano Nacional da Educação – PNE – em 2001. Entretanto, no 

plano de gestão nacional da educação, essas políticas, acabaram por se 

realizar de forma ativa e consentida, bem como subordinada a organismos 

internacionais, tais como o FMI e o Banco Mundial, além de articulada ao 

projeto e às demandas do capital. (CIAVATTA e FRIGOTTO, 2003). 

Quanto a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional o governo 

FHC é marcado pela “repulsa ao projeto de LDB construído a partir de mais de 

30 organizações científicas, políticas e sindicais, congregadas no Fórum 

Nacional em Defesa da Escola Pública” e a substituição desse projeto de LDB 

pelo projeto de autoria do senador Darcy Ribeiro, projeto aprovado e 

considerado minimalista e face do projeto construído pelas bases, projeto 
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aprovado pelo ajuste que possuía ao “Estado Mínimo” (CIAVATTA e 

FRIGOTTO, 2003, p. 109). 

Quanto ao Conselho Nacional de Educação em substituição ao 

Conselho Federal de Educação – órgão subordinado ao executivo, instância de 

troca de favores e denunciado por negociatas, durante a ditadura, com grupos 

do privatismo - observa-se que sua instituição passa, no período, por intensos 

debates, os quais: da sua composição e da sua função. 

A proposta inicial da composição do CNE fazia, inicialmente, parte do 

projeto de LDB proposto pelo deputado Otávio Elísio no ano de 1988. Proposta 

de composição que consistia na indicação de um terço dos membros indicados 

pelo Ministério da Educação, um terço indicado pela Câmara Federal e um 

terço pelas entidades que representam o magistério. Quanto a sua função, 

propunha-se que o CNE tivesse função deliberativa. Porém, o que se 

consignou foi que o ministro da Educação Paulo Renato de Souza “nomeou os 

conselheiros em número mais que suficiente para que nada que fosse 

fundamental ao projeto educativo preconcebido, escapasse do seu controle” 

(CIAVATTA e FRIGOTTO, 2003, p. 111). Do caráter deliberativo, o CNE teve 

apenas, como função, um caráter consultivo do Ministério da Educação. 

Quanto ao Plano Nacional de Educação, Ciavatta e Frigotto (2003) 

afirmam que 

 

O atual Plano Nacional de Educação (PNE), na forma da Lei nº 
10.172 de 09/1/2001, é uma resposta autocrática do Governo 
Cardoso (1994-2002) ao Plano nacional de Educação da Sociedade 
Brasileira, elaborado sob a liderança do Fórum Nacional em Defesa 
de Escola Pública [...] 
O projeto governamental foi orientado pelo centrismo de decisões, da 
formulação e da gestão da política educacional, principalmente na 
esfera governamental. Pauta-se pelo progressivo abandono, por parte 
do Estado, das tarefas de manutenção e desenvolvimento do ensino, 
por meio de mecanismos de envolvimento de pais, organizações não-
governamentais, empresas e de apelos à “solidariedade” das 
comunidades onde se situam as escolas e os problemas. O que 
resultou em parâmetros privatistas para o funcionamento dos 
sistemas de ensino (CIAVATTA e FRIGOTTO, 2003, p. 113). 
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O FUNDEF, como uma política de financiamento da educação, segundo 

Ciavatta e Frigotto (2003, p. 115), limitou-se a um mecanismo de transferência 

de recursos dos estados para os municípios, de modo que o Governo Federal 

centralizou recursos redistribuindo aos municípios que não atingiam o teto 

mínimo por aluno/ano. Ademais, conforme os dispositivos constitucionais e 

LDB definiu a obrigatoriedade mínima de escolarização como direito, limitada 

ao Ensino Fundamental, o mesmo se realizou no que se refere à transferência 

de recursos. 

Além da nova LDB, a instituição do CNE, o PNE – 2001 - e o FUNDEF, 

os Parâmetros Curriculares Nacionais, segundo Ciavatta e Frigotto (2003, p. 

116) foram construídos “do alto” e por encomenda, ignorando os debates 

pedagógicos presentes nas universidades e entre os educadores. 

A primeira década de 2000 corresponde ao fim dos governos FHC e 

marcam, no plano político, os dois governos de Luís Ignácio Lula da Silva. 

Nesse período observa-se na política educacional alteração do FUNDEF para o 

FUNDEB – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica – em 

2007, o PDE – Plano de Desenvolvimento da Educação – os quais, no que se 

refere ao financiamento da educação ampliou do Ensino Fundamental para o 

Ensino Médio. Depois a ampliação do Ensino Fundamental de oito para nove 

anos – 2008 -, a instituição do Piso Nacional do Magistério e a instituição do 

terço de hora-atividade45 que nos anos 1990, por força de lei, consistiam em 

20%. Ampliação da Educação Infantil e do Ensino Médio. Interiorização e 

expansão do Ensino Superior público e privado, bem como a criação dos 

Institutos Federais de Educação. Instituição do PROUNI – Programa 

Universidade para Todos –, ampliação do Financiamento Estudantil – FIES – e 

o REUNI – Reestruturação e Expansão das Universidades Federais. 

Considerando-se os avanços em relação aos governos FHC, há que se 

considerar a política educacional dos governos Lula e sua relação com o 

capital, ou as frações burguesas no bloco de poder conforme se observou em 

Teixeira e Pinto (2012). 

                                                           
45

 Tempo da jornada fora de sala de aula em que os professores realizam atividades de 
planejamento, estudos e atendimento a pais - Lei 11. 738/2008. 
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Leher (2010) afirma categoricamente que a política educacional nos dois 

governos de Lula se constitui na “ruptura que não aconteceu” em relação aos 

governos FHC. Ruptura, conforme o observado em Ciavatta e Frigotto (2003) 

em relação aos interesses do capital. 

A continuidade da política educacional dos governos Lula em relação 

aos governos FHC se realizou, conforme Leher (2010) pela “aliança com os 

empresários para a formação das crianças e jovens e para a definição do que é 

dado a pensar na universidade”. Daí, segundo Leher (2010) 

 

A incorporação da agenda empresarial ocorre por meio do Plano de 
Desenvolvimento da Educação (PDE). Este plano, embora instituído 
por um Decreto, na prática revoga o PNE e institui uma miríade de 
iniciativas fragmentadas. Na exposição de motivos do PDE o governo 
assume explicitamente que sua elaboração objetiva implementar a 
agenda empresarial do movimento “Compromisso Todos pela 
Educação”, iniciativa que reúne os principais grupos econômicos que 
constituem o bloco de poder dominante (LEHER, 2010). 

 

Essa incorporação da agenda empresarial na educação vai se realizar 

durante todo o período dos governos Lula a partir das Parcerias Público-

Privadas, consignadas em legislação federal nos anos 2004 e 2005. Com 

relação ao Ensino Superior, Leher (2010) expõe que 

 

A lei de inovação e seus complementos estabelecem parcerias-
público-privadas (PPP) na produção de conhecimento e nas 
atividades relacionadas com a aplicação do conhecimento em 
contextos produtivos. Por parte do governo a Lei prevê a aplicação de 
fundos federais nas Instituições de Ciência e Tecnologia (ICT) em 
projetos de “interesse comum” com as empresas para acelerar a 
incorporação de tecnologias (LEHER, 2010).  

 

As Parcerias Público-Privadas no interesse empresarial realizaram-se 

também na expansão do Ensino Superior por meio do PROUNI em 2004. De 

modo que 
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O Programa criado em 2004 estabelece que o eixo da política de 
ampliação das matrículas na educação superior deve estar a cargo 
do setor privado, particularmente o de natureza empresarial. O 
ProUni é um programa de compra de vagas nas instituições privadas 
por meio da pior forma de uso das verbas públicas, as isenções 
tributárias, justo as mais opacas ao controle social (LEHER, 2010). 

 

O FIES, como política de financiamento estudantil, fora expandido nos 

governos Lula e consiste, segundo Leher (2010) em outra forma de subsídio ao 

setor privado, o qual articulou-se no período ao PROUNI de modo que subsidia 

com juros bolsas parciais, “subsídio público que se dá por meio do custeio, pelo 

Estado, dos juros praticados no empréstimo ao estudante que são inferiores 

aos de mercado” (LEHER, 2010). 

Outro ponto de destaque na análise de Leher (2010) foi o REUNI. 

Segundo Leher (2010) a Reestruturação e Expansão das Universidades 

Federais não passou da concepção de uma reestruturação à moda do afirmado 

na Declaração de Bolonha, em 1999, readequada aos moldes do capitalismo 

dependente, com expansão financiada e regulamentada pelo cumprimento de 

metas. À moda de Bolonha por desassociar ensino, pesquisa e extensão e 

colocar por função do Ensino Superior apenas o ensino. Leher (2010) afirma, 

no contexto da reestruturação e expansão, que 

 

O propósito de converter as universidades em organizações de 
ensino terceárias está presente no governo Lula desde o relatório do 
Grupo de Trabalho Interministerial (2003). A ideia original era 
expandir as vagas públicas basicamente por meio da educação a 
distância (EaD). Essa ideia acabou perseverando e foi efetivada por 
meio de um decreto que promove a sua (des)regulamentação, 
provocando um crescimento exponencial das vagas ofertadas por 
meio de EaD (LEHER, 2010). 

 

Outra política educacional dos governos Lula destacada por Leher 

(2010) é o FUNDEB, como política de financiamento da educação, a qual 

supera o anterior FUNDEF que recebia críticas dos educadores e entidades 

representantes, pois se limitava ao Ensino Fundamental. Sobre o FUNDEB, a 

análise de Leher (2010) considera que 
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O FUNDEB não representou aumento dos recursos financeiros para 
assegurar um custo aluno que assegurasse real qualidade da 
educação. Ao contrário. Conforme foi divulgado no dia 20 de junho de 
2007, na ocasião da lei que regulamentou o FUNDEB, o número de 
estudantes atendidos pelo Fundo passou de 30 milhões para 47 
milhões, portanto, um aumento de 56,6%. Em contrapartida, o 
montante do fundo passou de 35,2 bilhões para 48 bilhões, o que 
significa um acréscimo de apenas 36,3% (LEHER, 2010). 

 

Tanto quanto os governos FHC, os governos Lula mantiveram no plano 

econômico político e educacional o consignado no Consenso de Washington e 

a participação, de forma direta, de frações burguesas nacionais e 

internacionais na direção das políticas governamentais conforme já apontado 

em Teixeira e Pinto (2012), de modo que, ao largo do tempo, a educação 

transformou-se em um grande negócio, foi mercantilizada mediante as 

Parcerias Público-Privadas. Além da mercantilização, observa-se, nos 

governos Lula, a inserção do empresariado – frações burguesas do país – na 

condução da educação pública desde seu financiamento. Essa inserção é 

esclarecida por Leher (2010) quando afirma que 

 

Essa investida na educação pública vem sendo efetivada por meio de 
entidades âncoras [...] As entidades que organizam essa ofensiva 
ocultam seu caráter corporativo e empresarial por meio da filantropia, 
da responsabilidade social das empresas e da ideologia do interesse 
público. As mais relevantes são: a) o Instituto Ayrton Senna 
(respaldado por corporações do setor financeiro, do setor 
agromineral, do setor de agroquímicos, editoras interessadas na 
venda de guias e manuais, provedores de telefonia, informática e 
internet, engajadas no cyber-rentismo); b) a Fundação Roberto 
Marinho, principal grupo de comunicação localizado no Brasil; c) 
Fundação Victor Civita, vinculada a um grupo econômico que, entre 
outras, edita uma revista que vem difundindo que a educação é um 
tema técnico-gerencial (Revista Nova Escola), apoiada pelas editoras, 
pelo capital financeiro, agromineral, pelas corporações da área de 
informática, etc.; d) Grupo Gerdau que, por meio de Jorge 
Johannpeter, preside o movimento e que outrora foi organizador do 
Movimento Brasil Competitivo (2001) que, em certo sentido foi o 
germe do “Movimento Todos pela Educação” [...] Compõe ainda o 
Conselho de Governança da iniciativa outras representações do 
capital: Fundação Bradesco, Grupo Pão de Açúcar, FEBRABAN, 
SESC, ABN Amro, Fundação Educar DPaschal, Faça Parte-Instituto 
Brasil Voluntário, Grupo Ethos, entre outros (LEHER, 2010). 
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Observada a condução da Política Pública Educacional nos períodos 

FHC e Lula, passa-se a contextualização dessa política nos governos Dilma 

Rousseff que se estendeu de 01/01/2011 a 31/08/2016. De modo sintético 

pode-se observar que a política educacional nos governos Dilma Rousseff se 

deu continuidade ao desenvolvido nos governos Lula, incluindo-se a instituição 

do PRONATEC – objeto de análise do próximo capítulo – bem como a 

inicialização de uma Base Nacional Comum Curricular – o documento foi 

direcionado pelo Movimento Todos Pela Educação e pela Fundação Lemann. 

O curto período de Michel Temer na Presidência da República tem sido 

marcado de forma mais contundente que outros governos da agenda 

empresarial e pelo conservadorismo, aprofundando, nos marcos do Consenso 

de Washington, o reajuste das contas públicas nas políticas sociais – Reforma 

do Ensino Médio, contingenciamento, por 20 anos, nos recursos destinados à 

políticas sociais afirmados pela Emenda Constitucional 95 que congela 

investimentos pelo prazo de 20 anos. 

Da apresentação da conjuntura da econômica política e da política 

educacional entre os anos 1990 e 2017, na qual se observa a participação 

direta das burguesias no bloco de poder, ou melhor, a prática política das 

frações burguesas, resta a análise interna dos documentos do Movimento 

Social da Educação do Campo bem como a sua ação/luta á contrapelo na 

esfera do trabalho e da educação, com recorte no campo. 

Os documentos selecionados constituem-se de três categorias de 

eventos para a discussão e proposição para a Educação do Campo: primeiro e 

segundo Encontro de Educadores da Reforma Agrária, respectivamente 

datados de 1997 e 2015; primeira e segunda Conferência Nacional Por Uma 

Educação Básica do Campo – 1998 e 2004 - e primeiro, segundo, terceiro e 

quarto Fórum Nacional de Educação do Campo, respectivamente de 2012, 

2013, 2015 e 2017. Desse modo, trata-se de três categorias de eventos: 

encontros, conferências e fóruns. Dessa categorização observa-se a seguinte 

subdivisão: educação na reforma agrária e educação do campo. Das 

categorias e suas subdivisões, observa-se, ainda, as diferenças formais de 
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cada uma das três categorias de documentos/eventos mencionadas, as quais: 

manifesto, declaração, relatório46. 

Os manifestos, conforme já se apontou, relacionam-se diretamente ao 

Movimento Social de Trabalhadores Sem Terra – MST – objetivando, então, o 

acesso à educação escolar no conjunto das lutas pela reforma agrária e, 

indiretamente, pelo acesso a educação a todos os povos do campo. Na 

qualidade de manifesto propõe um novo projeto de sociedade. As declarações, 

próximas aos manifestos, apresentam caráter propositivo e de posição, já os 

relatórios constituem-se de documentos analíticos e propositivos. Os 

documentos caracterizados como declarações e relatórios, diferente dos 

manifestos, relacionam-se diretamente a uma educação básica, pública do 

campo, não necessariamente relacionadas à reforma agrária. Os três conjuntos 

de documentos apresentam, obviamente, pontos comuns e interdependentes: 

na qualidade de proposição objetivam um novo modelo de sociedade e, situam-

se a partir da classe trabalhadora do campo, com terra e sem terra e, ambas, 

sob o processo de exploração do trabalho no modo de produção capitalista. 

A interdependência dos documentos pode ser observada no continuo 

histórico, tanto de suas proposições quanto de suas terminologias. Nesse 

ínterim, a interdependência pode ser observada nos escritos de Caldart (2012) 

quando escreve que 

 

O esforço feito no momento de constituição da Educação do Campo, 

e que se estende até hoje, foi a partir das lutas pela transformação da 

realidade educacional específica das áreas de Reforma Agrária, 

protagonizada naquele período especialmente pelo MST, para lutas 

mais amplas pela educação do conjunto dos trabalhadores do campo 

(CALDART, 2012, p.261). 

 

                                                           
46

 Considere-se que o documento do FONEC de 2010 pode ser categorizado como carta e seu 
conteúdo como manifesto. O documento do FONEC 2017 pode ser categorizado como 
audiência pública ou pauta. 
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Observa-se que não somente propositivamente e interdependentemente 

os documentos produzidos a partir dos encontros são comuns, mas, também, 

expressam uma relação de continuidade. 

A relação de continuidade pode ser inferida pelas proposições comuns, 

ampliadas e denúncias presentes nos diferentes documentos. Essa relação 

pode ser observada em três conjuntos de análises: a do I ENERA, da I e II 

CNEC; I, II, III e IV FONEC e, por fim, II ENERA em relação ao I ENERA.  

 

QUADRO 1: Conjuntos analíticos e formato dos documentos dos Movimentos da Educação do 

Campo no Brasil
47

. 

CONJUNTO ANALÍTICO DOCUMENTOS FORMA DO DOCUMENTO 

1º Conjunto: 

 I Encontro Nacional 
das Educadoras e dos 
Educadores da Reforma 
Agrária - 1997; 

 I Conferência 
Nacional por uma Educação 
do Campo - 1998; 

 II Conferência 
Nacional por uma Educação 
do Campo – 2004. 

 Manifesto das 
Educadoras e dos 
Educadores da Reforma 
Agrária ao Povo Brasileiro; 

 Notas para análise do 
momento atual da Educação 
do Campo; 

 Relatório Síntese das 
conclusões e proposições; 

 Documento Final 

 Manifesto; 

 Notas; 

 Relatório; 

 Documento. 

2º Conjunto 

 Carta de Fundação 
do Fórum Nacional da 
Educação do Campo – 2010; 

 Fórum Nacional de 
Educação do Campo (I 
Seminário nacional de 
Educação do Campo) - 2012; 

 II Fórum Nacional de 
Educação do Campo (II 
Seminário Nacional de 
Educação do Campo – 
Oficina de Planejamento) - 
2013; 

 III Fórum Nacional de 
Educação do Campo (III 
Seminário Nacional de 
Educação do Campo) - 2015. 

 IV Fórum Nacional da 
Educação do Campo – 2017 

 Carta de Fundação; 

 Manifesto à 
Sociedade Brasileira; 

 Compromissos e 
Desafios 

 Declaração Final 
(versão plenária) Por uma 
Política Pública de Educação 
do Campo; 

 Audiência Pública – 
Pauta da Educação do 
Campo. 

 Manifesto; 

 Carta; 

 Declaração; 

 Pauta. 
 
 

3º Conjunto 

 I Encontro Nacional 
das Educadoras e dos 
Educadores da Reforma 
Agrária - 1997; 

 Manifesto das 
Educadoras e dos 
Educadores da Reforma 
Agrária; 

 Manifesto das 

 Manifesto; 

 Manifesto. 

                                                           
47

 Destaca-se que a organização dos conjuntos analíticos não corresponde diretamente às 
conjunturas históricas apresentadas. Entretanto, indiretamente os documentos, pela sua 
datação, foram considerados nas respectivas conjunturas históricas quando analisados ou 
considerados na síntese dos capítulos III e IV. 
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 II Encontro Nacional 
das Educadoras e dos 
Educadores da Reforma 
Agrária - 2015; 

Educadoras e dos 
Educadores da Reforma 
Agrária ao Povo Brasileiro; 

 

FONTE: I ENERA (1997); I CNEC (1998); II CNEC (2004); FONEC (2010); I FONEC (2012); II 

FONEC (2013); III FONEC (2015); II ENERA (2015); FONEC (2017). 

 

Dito isso, a análise das pautas e proposições do Movimento Social da 

Educação do Campo e o modo de ser da Educação do Campo parte da 

qualidade dos documentos produzidos por esse movimento social, depois, a 

análise da relação estabelecida entre eles a partir de suas proposições. Análise 

que se apresentará, então, dividida nos três conjuntos analíticos. 

Do primeiro conjunto analítico é importante destacar, de início, que o I 

ENERA resulta da provocação ao Movimento dos Trabalhadores Sem Terra 

pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), Fundo Nacional para 

a Infância (UNICEF), Organização das Nações Unidas para a Educação a 

Ciência e a Cultura (UNESCO) e a Universidade de Brasília (UnB) por meio do 

grupo de trabalho em apoio a Reforma Agrária e que da organização do I 

ENERA, como extensão, começaram as discussões para a organização da 

Primeira Conferência Nacional por Uma Educação Básica do Campo, realizada 

em 1998 (CALDART, 2012, p. 260). 

 O I ENERA, documento/manifesto, apresenta, de modo geral, a luta por 

um projeto popular para o Brasil, reforma agrária e, consequentemente, um 

novo projeto de desenvolvimento para o campo contrário ao projeto neoliberal 

de desenvolvimento do país48. Isso desde a introdução ao item dois do 

documento. 

 

No Brasil, chegamos a uma encruzilhada histórica. De um lado está o 

projeto neoliberal, que destrói a Nação e aumenta a exclusão social. 

De outro lado, há a possibilidade de uma rebeldia organizada e da 

construção de um novo projeto. Como parte da classe trabalhadora 

de nosso país, precisamos tomar uma posição. Por essa razão, nos 

manifestamos [...] 

2. Manifestamos nossa profunda indignação diante da miséria e das 

injustiças sociais que estão destruindo nosso país, e compartilhamos 

                                                           
48

 Observe-se, conforme o exposto, a análise da economia política e da política educacional 
nos governos FHC caracterizado por reformas ajustadas ao Consenso de Washington. 
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do sonho da construção de um novo projeto de desenvolvimento para 

o Brasil, um projeto do povo brasileiro (ENERA, 1997) 

 

No que se refere à educação, o documento/manifesto do I ENERA 

apresenta a relação educação e transformação social, escola pública, gratuita e 

de qualidade desde a Educação Infantil à Universidade – proposições 3 e 4 -, 

erradicação do analfabetismo, participação nas decisões políticas 

educacionais, escola pública nos assentamentos e acampamentos, identidade 

própria das escolas do meio rural e valorização da cultura camponesa49, 

desenvolvimento do campo por meio da educação e condições digna de 

trabalho e formação dos educadores – proposições 3 a 12. 

 

3. Compreendemos que a educação sozinha não resolve os 

problemas do povo, mas é um elemento fundamental nos processos 

de transformação social; 

4. Lutamos por justiça social! Na educação isto significa garantir 

escola pública, gratuita e de qualidade para todos, desde a Educação 

Infantil até a Universidade; 

                                                           
49

 Desde já é importante considerar no restante dessa tese a questão camponesa e o conceito 
de camponês, pois o termo ou conceito de camponês será recorrente na tese dado que os 
documentos em análise apresenta esse conceito ou definição na forma de agricultura familiar 
camponesa, os camponeses, etc.. Desse modo é preciso considerar a problemática do 
conceito ou definição de camponês. Shanin (2005) discute essa problemática no campo 
marxista. Shanin (2005) discute, fundamentalmente, a conceituação de camponês nos estudos 
marxistas em suas mistificações, desde a generalização, a diferenciação camponesa na 
multilinearidade da transformação capitalista da agricultura camponesa como modo de 
produção. Shanin (2005) aponta no conceito de camponês que apesar da generalização e 
especificidade, sob quatro características, o conceito de camponês apresentou, nos últimos 
dez anos, sendo: “a) a propriedade familiar rural como unidade básica de organização 
econômica e social; b) a agricultura como principal fonte de sobrevivência; c) a vida em aldeia 
e a cultura específica das pequenas comunidades rurais; d) a situação oprimida, isto é, a 
dominação e a exploração dos camponeses por poderosas forças externas”. Dito isso, Shanin 
(2005) conclui que “o termo campesinato não implica a total semelhança dos camponeses em 
todo o mundo, e/ou sua existência fora do contexto de uma sociedade mais ampla não-apenas-
camponesa e/ou extra historicidade. Essas ideias são como espantalhos, coisas que as 
crianças se encantam em derrubar. Os camponeses diferem necessariamente de uma 
sociedade para outra e, também , dentro de uma mesma sociedade;trata-se do problema de 
suas características gerais e específicas. Os camponeses necessariamente refletem, 
relacionam-se e interagem com não camponeses;trata-se da questão da autonomia parcial do 
seu ser social. O campesinato é um processo e necessariamente parte de uma história social 
mais ampla; trata-se da questão da extensão da especificidade dos padrões de seu 
desenvolvimento, das épocas significativas e das rupturas estratégicas que dizem repeito aos 
camponeses. O conceito de camponês é seletivo; a questão é o que podemos aprender 
valendo-nos apenas dele. Os camponeses são uma mistificação; o problema é quando o são, 
como e quando não o são. A simples questão “os camponeses existem”? Seria obviamente tola 
se colocada e reificada em seu conteúdo; não discutimos aqui a realidade imediata, mas uma 
generalização, ligada a um modelo conceitual – uma simplificação e uma formalização 
significativamente seletivas, com o propósito de uma melhor compreensão” (SHANIN, 2005, p. 
17 e 18). 
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5. Consideramos que acabar com o analfabetismo, além de um dever 

do Estado, é uma questão de honra. Por isso nos comprometemos 

com esse desfio; 

6. Exigimos como trabalhadoras e trabalhadores da educação, 

respeito, valorização profissional e condições dignas de trabalho e de 

formação. Queremos o direito de pensar e de participar das decisões 

sobre a política educacional [...]; 

11. Lutamos por escolas públicas em todos os Acampamentos e 

Assentamentos de Reforma Agrária do país e defendemos que a 

gestão pedagógica destas escolas tenha a participação da 

comunidade Sem Terra e de sua organização; 

12. Trabalhamos por uma identidade própria das escolas do meio 

rural, com um projeto político-pedagógico que fortaleça novas formas 

de desenvolvimento no campo, baseadas na justiça social, na 

cooperação agrícola, no respeito ao meio ambiente e na valorização 

da cultura camponesa (ENERA, 1997). 

 

O documento da I CNEC, de 1998, intitulado “Compromissos e 

Desafios”, composto por 10 itens propositivos subdivididos em Educação do 

Campo e Escola apresenta em sua introdução a mesma pauta que a 

introdução do manifesto do I ENERA. 

 

Esta conferência nos mostrou que somente é possível trabalhar por 

uma Educação Básica do Campo vinculada ao processo de 

construção de um Projeto Popular para o Brasil, que inclui 

necessariamente um novo projeto de desenvolvimento para o campo, 

e a garantia de que todo o povo tenha acesso a educação (CNEC, 

1998). 

 

Observada a continuidade expressa por um “novo projeto para o 

desenvolvimento do Brasil” e “Projeto Popular para o Brasil” (ENERA, 1997 e 

CNEC, 1998), os itens seguintes presentes na I CNEC apresentarão tanto a 

continuidade de proposições quanto a ampliação das proposições presentes no 

I ENERA: analfabetismo, acesso de todos à educação, participação e 

fiscalização de políticas educacionais, formação de educadores do campo. 

Como ampliação do posto pelo I ENERA, observa-se: formação de educadores 

comprometidos com o desenvolvimento do campo e construção de uma nova 

pedagogia e gestão democrática das escolas. 

 

6. Formar Educadoras e Educadores do Campo. 
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A educação do Campo deve formar e titular seus próprios 

educadores, articulando-os em torno de uma proposta de 

desenvolvimento do campo e de um projeto político-pedagógico 

específico para as suas escolas. 

A escola que forma as educadoras/educadores deve assumir a 

identidade do campo e ajudar a construir a referência de uma nova 

pedagogia. 

8. Envolver as Comunidades nesse processo. 

A escola deve assumir a gestão democrática em seus diversos níveis, 

incluindo a participação das alunas e dos alunos, das famílias, das 

comunidades, das organizações e dos movimentos sociais (CNEC, 

1998). 

 

É importante destacar que um dos diferenciais dos documentos assenta-

se no fato de que a I CNEC, embora apresente a proposição de um “projeto 

Popular para o Brasil”, não coloca em seu horizonte, ainda, a Reforma Agrária 

e luta por educação pública nos assentamentos e acampamentos. 

Aqui já se pode esclarecer sobre as categorias analíticas que se vem 

utilizando para a análise das pautas e proposições presentes nos documentos 

do Movimento Social da Educação do Campo. A interdependência entre as 

pautas e proposições presentes nos diferentes documentos pode ser expressa 

pela relação de continuidade entre os documentos e suas pautas e 

proposições, bem como ampliação das pautas e proposições. Tomar a análise 

das pautas e proposições presentes nos documentos do Movimento Social da 

Educação do Campo em sua continuidade, ampliação, diferenças e limites, 

significa, também, tomá-las em sua totalidade e singularidade. 

Da análise apresentada, pode-se sistematizar sinteticamente a 

continuidade, diferenças e ampliação, diferenças e limites entre as pautas e 

proposições do I ENERA e I CNEC no seguinte quadro: 

 

QUADRO 2: Continuidade, diferenças e ampliação das proposições do I ENERA e I CNEC. 

PROPOSIÇÕES COMUNS E 
CONTÍNUAS 

DIFERENÇAS AMPLIAÇÃO 

 Projeto Popular de 
desenvolvimento do Brasil; 

 A concepção de educação 
como elemento indispensável à 
transformação social e ao 
desenvolvimento; 

 Acesso de todos à 
educação; 

 Erradicação do 
analfabetismo e alfabetização de 

I ENERA: 

 Reforma Agrária com 
acesso à Educação; 

 Escolas nos 
assentamentos e 
acampamentos. 

 

I CNEC 

 Formação de 
educadores voltados para 
o desenvolvimento do 
campo; 

 Gestão democrática 
da escola; 

 Construção de uma 
pedagogia de referência. 
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jovens e adultos no campo; 

 Escola pública, gratuita e de 
qualidade a todos e no campo; 

 Participação na elaboração e 
execução de políticas educacionais 
no campo; 

 Valorização da identidade 
das escolas do campo e da cultura 
camponesa; 

 Formação de educadores 
para a educação do campo e 
comprometidos com o campo. 

FONTE: I ENERA (1997), I CNEC (1998). 

  

Para o fechamento do primeiro conjunto das análises acerca da 

continuidade e ampliação das pautas do Movimento Social da Educação do 

Campo, analisa-se, agora, o documento relativo à II CNEC, realizado no ano de 

2004. Conforme se observou, os dois documentos analisados anteriormente – I 

ENERA e I CNEC -, apresentam particularidades: o I ENERA relaciona-se 

diretamente ao Movimento de Educadoras e Educadores na Reforma Agrária e 

a I CNEC como um movimento por uma Educação do Campo. A II CNEC, 

realizado sete anos depois do I ENERA apresenta a particularidade de ser um 

documento avaliativo, propositivo e de ações articuladas em torno da Educação 

do Campo. A particularidade dos três documentos não exclui a sua 

universalidade, dado que, conforme se observará, constituem-se na 

continuidade e ampliação de suas pautas e proposições. 

De início, o documento denuncia o modelo de desenvolvimento 

capitalista, denúncia implícita nos outros dois documentos analisados. Em 

seguida avalia a situação da Educação no Campo, onde: 

 

 faltam escolas para atender a todas as crianças e jovens; 

 ainda há muitos adolescentes e jovens fora da escola; 

 falta infraestrutura nas escolas e ainda há muitos docentes sem 
formação necessária; 

 falta uma política de valorização do magistério; 

 falta apoio às iniciativas de renovação pedagógica; 

 falta financiamento diferenciado para dar conta de tantas faltas; 

 os mais altos índices de analfabetismo estão no campo; 

 os currículos são deslocados das necessidades e das questões 
do campo e dos interesses dos seus sujeitos (CNEC, 2004). 

 

Além de novas pautas anunciadas no diagnóstico – currículo voltado 

para as necessidades dos sujeitos do campo e financiamento diferenciado para 
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a Educação do Campo – observa-se que a resolução dos problemas e o 

atendimento pelo Estado das proposições presentes nos documentos do I 

ENERA e da I CNEC ainda não haviam se realizado50. Entretanto, o documento 

da II CNEC, apresenta duas conquistas que permitiram, segundo se infere, a 

colocação da Educação do Campo como uma pauta de ação ao Estado, 

representado, no caso, pelo Ministério da Educação, do Desenvolvimento 

Agrário, da Cultura, entre outros. 

Da avaliação da situação presente, o documento apresenta sua pauta de 

defesa e, por decorrência, suas proposições. Introdutoriamente afirma o 

movimento lutar “por um projeto de sociedade que seja justo, democrático e 

igualitário; que contemple um projeto de desenvolvimento sustentável do 

campo, que se contraponha ao latifúndio a ao agronegócio” (CNEC, 2004). 

Dois elementos novos como pauta se apresentam nessa introdução: o 

desenvolvimento sustentável que não estava nominalmente no horizonte de 

pautas e de proposições anteriores e a contraposição ao agronegócio. Assim, o 

documento apresenta as seguintes pautas: 

 

 a realização de uma ampla e massiva reforma agrária; 

 demarcação das terras indígenas; 

 o fortalecimento e a expansão da agricultura 
familiar/camponesa; 

 as relações/condições de trabalho, que respeitem os direitos 
trabalhistas e previdenciários dos trabalhadores e trabalhadoras 
rurais; 

 a erradicação do trabalho escravo e da exploração do trabalho 
infantil; 

 o estímulo a construção de novas relações sociais e humanas, 
e combata todas as formas de discriminação e desigualdade 
fundadas no gênero, geração, raça e etnia; 

 articulação campo-cidade, o local-global (CNEC, 2004). 

 

Outro elemento importante presente no documento da II CNEC é a 

apresentação das conquistas em termos de políticas públicas realizadas a 

partir do I ENERA e I CNEC, as quais: 

 

                                                           
50

 Observe-se que o documento da II CNEC inscreve-se no segundo ano do primeiro governo 
Lula e que caracterizado na análise econômica e política como continuidade dos princípios dos 
governos FHC no que tange a contenção de gastos públicos e geração de superávit primário. 
Na política educacional, conforme expõe Leher (2010) como uma política de continuidade. 
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Uma conquista recente do conjunto das organizações de 

trabalhadores e trabalhadoras do campo, no âmbito das políticas 

públicas, foi a aprovação das “Diretrizes Operacionais para a 

Educação Básica nas Escolas do Campo” (Parecer nº 36/2001 e 

Resolução 1/2002 do Conselho Nacional de Educação). Outra 

conquista política importante está sendo a entrada da questão da 

Educação do Campo na agenda de lutas e de trabalho de um número 

cada vez maior de movimentos sociais e sindicais de trabalhadores e 

trabalhadoras do campo e o envolvimento de diferentes entidades e 

órgãos públicos na mobilização e no debate da Educação do Campo 

(CNEC, 2004). 

 

Nas pautas de defesa apresentadas na II CNEC, observa-se, 

continuamente uma ampliação em relação ao I ENERA e I CNEC, desde a 

colocação da necessidade da Reforma Agrária, a demarcação de terras 

indígenas, as questões relativas às formas exploradas de trabalho e combate 

às formas de discriminação e desigualdade para além da classe, abrangendo, 

ai, o gênero, a geração, a raça e etnia além de pensar a cidade e o campo não 

em contraposição.  

Diante do quadro de defesa apresentado, o documento coloca suas 

proposições. Se nos documentos do I ENERA e I CNEC as proposições 

apresentam-se de forma generalizada, as proposições da II CNEC apresentam 

elementos específicos, pontuais dentro de cada proposição. 

A primeira proposição é a da universalização do acesso à educação da 

população que vive no e do campo, pauta comum em relação ao I ENERA e I 

CNEC, entretanto, os elementos específicos dessa primeira proposição 

apresenta questões novas: “fim do fechamento arbitrário de escolas no campo”; 

necessidade de escolas de Ensino Médio no campo; necessidade de “material 

didático-pedagógico que levem em conta a identidade cultural dos povos do 

campo”; “acesso a atividades de esporte, arte e lazer” e “condição de acesso 

às pessoas com necessidades especiais” (CNEC, 2004). 

A segunda proposição refere-se ao acesso e permanência da população 

do campo à Educação Superior pública. Tal proposição já se apresentava 

implicitamente no I ENERA, entretanto na II CNEC, os elementos específicos 

se apresentam como proposição ampliada em relação aos dois documentos, 

sendo: interiorização das Instituições de Ensino Superior públicas com “formas 

de acesso não excludentes” e com “cursos que atendam as demandas 
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profissionais do campo”, “inclusão do campo na agenda de pesquisa e de 

extensão das universidades públicas” e financiamento de pesquisas voltadas 

para o desenvolvimento da agricultura familiar/camponesa (CNEC, 2004). 

A terceira proposição refere-se à formação de educadores do campo, 

esta proposição também tem presença nos outros dois documentos analisados. 

Especificamente requer o documento a formação no próprio campo e baseada 

na realidade do campo e no projeto político pedagógico da Educação do 

Campo, incentivos a educadores do campo e definição de perfil profissional, 

garantia de piso salarial nacional e plano de carreira (CNEC, 2004). Importa 

destacar nessa proposição em seus elementos específicos que a luta dos 

educadores do campo se insere na luta de todos os educadores por condições 

dignas de trabalho e formação. 

A quarta proposição constitui-se como ampliada em relação ao I ENERA 

e I CNEC à medida que propõe a formação profissional para o trabalho no 

campo, pontualmente especificada em: “cursos de nível médio e superior que 

inclua jovens e adultos trabalhadores do campo; “uso social apropriado das 

escolas agrotécnicas e técnicas atendendo as necessidades dos 

trabalhadores”; implementação de cursos de nível médio e técnico com 

referência a sociobiodiversidade; “formação e qualificação vinculadas a 

Educação do Campo” com a participação dos sujeitos do campo em sua 

elaboração e execução e a construção de uma agenda específica para os 

institutos de pesquisa sobre agricultura familiar/camponesa e outras formas de 

produção no campo (CNEC, 2004). 

A quinta proposição presente na II CNEC é relativa a diversidade dos 

povos do campo e dos sujeitos que vivem no e do campo. Constitui essa quinta 

proposição com ampliação das proposições do I ENERA e da I CNEC, a qual: 

 

5. Respeito à especificidade da Educação do Campo e à diversidade 

de seus sujeitos. 

O campo tem sua especificidade. Não somente pela histórica 

precarização das escolas rurais, mas pelas especificidades de uma 

realidade social, políticas, econômica, cultural e organizativa, 

complexa que incorpora diferentes espaços, formas e sujeitos. Além 

disso, os povos do campo também são diversos nos pertencimentos 

étnicos, raciais: povos indígenas, quilombolas... 

Toda essa diversidade de coletivos humanos apresenta formas 

específicas de produção de saberes, conhecimentos, ciência, 
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tecnologias, valores, culturas... A educação desses diferentes grupos 

tem especificidades que devem ser respeitadas e incorporadas nas 

políticas públicas e no projeto político-pedagógico da Educação do 

Campo, como por exemplo, a pedagogia da alternância (CNEC, 

2004). 

 

Observa-se que a ampliação se dá na consideração da diversidade dos 

povos do campo e suas formas de vida, trabalho, organização, cultura, etc.. 

Povos indígenas e quilombolas não foram considerados nos documentos 

anteriores, mesmo porque não se constituíam como questões postas 

socialmente. 

Importa destacar que no II CNEC, diferentemente do I ENERA e I CNEC 

houve a participação do Estado representado pelo Ministério da Educação – 

MEC -, Ministério da Cultura – MinC -, Ministério do Trabalho e Emprego – 

MTE -, Ministério do Meio Ambiente – MMA -, Ministério do Desenvolvimento 

Agrário – MDA -, Movimento de Pequenos Agricultores – MPA -, Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA -, Comissão de 

Educação e Cultura da Câmara dos Deputados e Frente  e Centros familiares 

de Formação por Alternância – CEFFA’S -, Secretaria de Administração e 

Previdência do Estado do Paraná – SEAP/PR - , União Nacional dos Dirigentes 

Municipais de Educação – UNDIME -, Confederação Nacional de 

Trabalhadores em Educação – CNTE -, União Nacional das Escolas Famílias – 

UNEFAB -, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura – 

CONTAG -, Federação dos Estudantes em Agronomia do Brasil – FEAB -, 

Federação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar 

– FETRAF - , Comissão Pastoral da Terra – CPT -,  Conselho Indigenista 

Missionário – CIMI- , Movimento Educação de Base – MEB -, Pastoral da 

Juventude Rural –PJR -, Cáritas, Centro de Estatísticas Religiosas e 

Investigações – CERIS -, Movimento de Organização Comunitária – MOC -, 

Rede de Educação do Semiárido Brasileiro – RESAB -, Instituto Regional da 

Pequena Agropecuária – IRPAA -, Caatinga, Associação das Casas Familiares 

Rurais Norte e Sul – ACAFAR -,Associação dos Geógrafos Brasileiros – AGB -, 

Conselho Nacional de Secretários de Educação –CONSED -, Conferência 

Nacional dos Bispos do Brasil –CNBB -, Movimento dos Trabalhadores Sem 

Terra – MST -, UNICEF, UNESCO e Universidade de Brasília - UnB.  Desse 
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modo, o documento do II CNEC conclui com uma agenda de 21 ações 

correspondentes as proposições elencadas. 

No I ENERA apenas o MST assina o documento manifesto, no I CNEC 

assinam a CNBB, o MST, o UNICEF, a UNESCO e a UnB. Comparando as 

entidades e movimentos sociais promotores dos eventos e documentos, 

observa-se a ampliação de participantes, inclusive a participação do Estado por 

seus Ministérios e Secretarias no II CNEC, da Universidade de Brasília a partir 

do I CNEC e do MST nos três eventos/documentos. Esse fato, pela análise, 

explica como um dos determinantes da continuidade e ampliação das pautas e 

proposições. 

Da análise do primeiro conjunto de documentos cabe destacar sua pauta 

final. No caso do I ENERA a proposição fora “Reforma Agrária: uma luta de 

todos”, da I CNEC “Por uma Educação Básica do Campo. Semente que vamos 

cultivar” e da II CNEC “Educação do Campo: direito nosso, dever do Estado”. 

Das pautas finais de cada evento/documento, constata-se, novamente, a 

determinação da continuidade e ampliação das pautas e proposições, 

incluindo-se agora a ação. Nesse primeiro conjunto de análise, a 

interdependência, continuidade e ampliação das pautas e proposições 

apresentam-se como contínuos “pores de fim”, onde a realização dos eventos e 

pressões sobre o Estado constitui-se em “pores de meio” (LUKÁCS, 2013). 

Da avaliação da situação relativa à Educação do Campo depois de sete 

anos do I ENERA e seis anos depois da I CNEC e de suas proposições, pode-

se apresentar um quadro sintético do primeiro conjunto de análise. 

 

QUADRO 3: Continuidade, diferenças e ampliação proposições do I ENERA, I e II CNEC. 

 PROPOSIÇÕES COMUNS E 
CONTÍNUAS 

DIFERENÇAS AMPLIAÇÃO 

I ENERA, I CNEC E II CNEC: 

 Projeto Popular de 
desenvolvimento do Brasil; 

 A concepção de 
educação como elemento 
indispensável à transformação 
social e ao desenvolvimento; 

 Acesso de todos à 
educação; 

 Erradicação do 
analfabetismo e alfabetização 
de jovens e adultos no campo; 

 Escola pública, gratuita 
e de qualidade a todos e no 

I ENERA: 

 Reforma 
Agrária com acesso à 
Educação; 

 Escolas nos 
assentamentos e 
acampamentos. 
I CNEC: 

 Formação de 
educadores voltados 
para o 
desenvolvimento do 
campo; 

 Gestão 

II CNEC: 

 Demarcação das terras 
indígenas; 

 Foco na agricultura 
familiar/camponesa; 

 Questionamento as formas 
exploradas do trabalho no campo; 

 Desenvolvimento sustentável no 
campo; 

 Contraposição ao agronegócio; 

 Combate às desigualdades e 
discriminação de gênero, geração, raça 
e etnia; 

 Material didático-pedagógico 
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campo; 

 Participação na 
elaboração e execução de 
políticas educacionais no 
campo; 

 Valorização da 
identidade das escolas do 
campo e da cultura camponesa; 

 Formação de 
educadores para a educação do 
campo e comprometidos com o 
campo. 

democrática da 
escola; 

 Construção de 
uma pedagogia de 
referência. 
II CNEC: 

 Presença da 
pauta da Reforma 
Agrária; 

 Participação 
do Estado. 

 Enumeração 
de ações articuladas 
com o Estado. 

que contemple a identidade cultural dos 
povos do campo; 

 Consideração à diversidade do 
campo, incluindo povos indígenas e 
quilombolas; 

 Consideração ao acesso a 
educação para pessoas com 
necessidades especiais; 

 Ensino Médio e Superior no 
campo que atenda as especificidades 
culturais, formas produtivas e 
necessidades produtivas dos povos do 
campo. 

FONTE: I ENERA (1997), I CNEC (1998) e II CNEC (2004). 

 

Concluso o primeiro conjunto de análise, passa-se a análise do segundo 

conjunto. Esse conjunto tem a particularidade de ter os documentos originados 

de Fóruns, os Fóruns Nacionais de Educação do Campo – FONEC. A Criação 

do FONEC data do ano de 2010 e, conforme a Carta de criação se caracteriza 

 

antes de tudo, como uma articulação dos sujeitos sociais coletivos 
que o compõem, pautados pelo princípio da autonomia em relação ao 
Estado configurado em qualquer uma que seja de suas partes. Não 
obstante, essa autonomia não impede que participem como membros 
efetivos do Fórum: institutos de educação e universidades públicas e 
outros movimentos/entidades que atuam na educação do campo, 
bem como, na condição de convidados, órgãos governamentais cuja 
função é pertinente à Educação do Campo. 
O objetivo precípuo do FONEC é o exercício da análise crítica 
constante, severa e independente acerca de políticas públicas de 
Educação do Campo; bem como a correspondente ação política com 
vistas à implantação, à consolidação e, mesmo, à elaboração de 
proposições de políticas públicas de Educação do Campo (FONEC, 
2010). 

 

As avaliações realizadas pelos FONECs referem-se aos programas 

governamentais para a Educação do Campo51, objeto de conquista dos 

movimentos e organizações sociais de trabalhadores do campo. A partir das 

análises dos programas, os FONECs apresentam suas pautas de ações e 

proposições. Aqui já é perceptível a interdependência entre os documentos do 

                                                           
51

 Observação importante é que a criação do FONEC se dá no último ano dos governos Lula e 
que na carta de criação do fórum se faz severas críticas à política educacional para o campo, 
tais como a de não considerar a concepção de Educação do Campo na forma dos movimentos 
sociais e de que essa política do Estado, em diferentes esferas se põe, ainda, de forma tímida. 
Denuncia a carta de criação do fórum: o fechamento de escolas no campo, a pouca estrutura 
das existentes e a política de nucleação. 
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primeiro conjunto de análises e os do segundo conjunto, de modo que no 

primeiro conjunto as pautas e proposições partiram da constituição de uma 

Educação do Campo contraposta a uma Educação Rural, reivindicando escolas 

e condições, depois implementação de políticas públicas para o campo, ações 

articuladas junto a diversos organismos sociais e Estado e, agora, avaliação, 

análise crítica e proposições. Daí se infere, também, um lastro de continuidade 

e ampliação. 

É importante assinalar que os documentos dos FONECs constituem-se 

como uma sistematização posterior aos Seminários Nacionais de Educação do 

Campo. 

Assim, o I FONEC, realizado em agosto de 2012, em Brasília, 

apresenta-se, inicialmente com um “Manifesto à sociedade brasileira” o qual 

reafirma a origem da Educação do Campo, seus contrapontos e suas 

conquistas em termos de políticas públicas, onde 

 

3. Deste processo de articulação e lutas algumas conquistas dos 

trabalhadores camponeses organizados merecem destaque: a 

criação do Programa nacional de Educação na Reforma Agrária – 

PRONERA; as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica das 

Escolas do Campo (2002); Licenciatura em Educação do Campo 

(PRONACAMPO); o Saberes da Terra; as Diretrizes Complementares 

que institui normas e princípios para o desenvolvimento de políticas 

públicas de atendimento a educação básica do campo (2008); o 

reconhecimento dos dias letivos do tempo escola e tempo 

comunidade das instituições que atuam com a pedagogia da 

alternância (Parecer 01/2008 do CEB/CNE), a criação dos 

Observatórios de Educação do Campo, além da introdução da 

Educação do Campo nos grupos e linhas de pesquisa e extensão em 

muitas Universidades e Institutos pelo país afora e o Decreto n.º 

7.352/2010, que institui a Política Nacional de Educação do Campo 

(FONEC, 2012). 

 

Das conquistas referentes ao lugar da Educação do Campo nas políticas 

públicas, o manifesto a sociedade brasileira denuncia seus desvios: 

 

5. O Estado brasileiro nas diferentes esferas (federal, estadual e 

municipal), na contramão do acúmulo construído pelos sujeitos 

camponeses volta hoje a impor políticas que reeditam os princípios 

da educação rural, já suficientemente criticados pela história da 

educação do campo, associando-se agora aos interesses do 
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agronegócio e suas entidades representativas (CNA, ABAG e 

SENAR). Este projeto produz graves consequências para o país, 

como miséria no meio rural e a consequente exclusão de grandes 

massas de trabalhadores, a concentração de terra e capital, o 

fechamento de escolas no campo, o trabalho escravo, o 

envenenamento das terras, das águas e das florestas. Esse projeto 

não serve aos trabalhadores do campo. 

7. Vivemos no campo brasileiro uma fase de aprofundamento do 

capitalismo dependente associado ao capital internacional unificado 

pelo capital financeiro (Banco Mundial, Organização Mundial do 

Comércio – OMC, Transnacionais da Agricultura – Monsanto, 

Syngenta, Stora Enzo...) com o suporte direto do próprio Estado 

brasileiro para a produção de commodities. Tudo isso legitimado por 

leis (Código Florestal, lei dos transgênicos...) que, facilitam o saque e 

a apropriação de nossos recursos naturais (terra, água, minérios, ar, 

petróleo, biodiversidade) e recolonizam nosso território. 

9. A partir de uma reivindicação histórica das organizações de 

trabalhadores que integram a luta por um sistema público de 

Educação do Campo, projetado a partir do Decreto nº 7.352 de 2010, 

mas contrariando e se contrapondo às reivindicações dos sujeitos 

que por ele continuam lutando, o MEC lançou, em março de 2012, o 

Programa Nacional de Educação do Campo – PRONACAMPO. Do 

que já foi possível ter acesso a esse programa até o presente 

momento, reconhecemos algumas respostas positivas às nossas 

reivindicações, porém insuficientes para enfrentar o histórico 

desmonte da educação da população do campo (FONEC, 2012). 

 

Do quadro apresentado, as entidades manifestantes do I FONEC 

denunciam: a não construção e implementação de forma democrática do 

PRONACAMPO, as quais não consideraram a participação dos sujeitos do 

campo, apenas o sistema público estatal; a realização da Educação Técnica e 

Profissional e de formação de educadores na modalidade de Educação a 

Distância; a ausência de políticas públicas para a alfabetização de jovens e 

adultos e de Educação Infantil; a elaboração da formação tecnológica do 

Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego – PRONATEC 

– CAMPO -, por entidades que se contrapõe à Educação do Campo – 

SENAR/CNA e, consequentemente, a falta de diálogo do Estado e suas 

representações na construção de políticas públicas para o campo. 

Até aqui o que se pode observa em relação ao primeiro conjunto de 

análise – I ENERA e I e II CNEC -, uma conjuntura na qual existem ações do 

Estado em torno da Educação do Campo, como conquistas do movimento dos 

educadores do campo, entretanto, conforme avalia o manifesto do I FONEC, as 

formas de implementação distanciam-se dos princípios da Educação do 
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Campo, dos interesses e necessidades dos sujeitos do campo e aproximam-se 

aos interesses da produção capitalista e do lugar do Brasil no capitalismo 

mundial52. 

Da avaliação da situação, o manifesto à sociedade brasileira, produzido 

pelas entidades participantes do I FONEC, apresentam 10 proposições. A 

primeira delas refere-se às mudanças no PRONACAMPO a partir dos 

princípios da Educação do Campo em sua constituição, onde: 

 

1. Redirecionamento imediato pelo Ministério da Educação, do 
processo de elaboração e implementação do PRONACAMPO e suas 
ações, reconhecendo e legitimando os sujeitos da Educação do 
Campo, na sua diversidade, em âmbito federal, estadual e municipal 
(FONEC, 2012). 

 

A segunda e terceira proposição direcionam-se á criação de um “sistema 

público de Educação do Campo” tendo como premissa a luta dos movimentos 

sociais e organizações sociais do campo na implementação de políticas 

públicas educacionais no âmbito federal, estadual e dos municípios, de modo 

que se requer 

 

2. Definição de políticas que visem a criação de um sistema 
público de Educação do Campo que assegure o acesso universal a 
uma educação de qualidade, em todos os níveis, voltada para o 
desenvolvimento dos territórios camponeses, na diversidade de 
sujeitos que os constituem. 
3. Resgate do protagonismo dos movimentos/organizações 
sociais e sindicatos do campo na proposição e implementação das 
políticas públicas e dos programas federais, estaduais e municipais 
de educação. 
4. Elaboração de políticas públicas que tenham como base um 
projeto popular para a agricultura brasileira, as experiências dos 
movimentos e organizações sociais e sindicais e os princípios da 
Educação do Campo (FONEC, 2012). 

 

                                                           
52

 Importa destacar que o II FONEC (2012) inscreve-se no segundo ano do governo Dilma 
Rousseff que considerando a análise da economia política do período, seu governo teria, de 
acordo com Teixeira e Pinto (2012) uma relativa autonomia diante das frações burguesas no 
bloco de poder. Entretanto, é nesse período que se cria o PRONATEC e sua versão para o 
campo voltado para os interesses do capitalismo no campo. Lembre-se de que no segundo 
governo Lula o agronegócio passou a participar ou aumentar sua participação no bloco de 
poder. Pode-se considerar que o agronegócio teve destaque em seu governo – Dilma – por 
obter uma representante na direção do Ministério da Agricultura em um quadro que o Banco 
Central e Ministério da Fazenda continuou sob a direção de ex-funcionários do capital 
financeiro. 
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Observa-se, nas quatro primeiras proposições, além da continuidade, 

em nova conjuntura, do quadro de análise anterior – I ENERA, I e II CNEC -, a 

ampliação. Ampliação no que no que se refere a criação de um sistema de 

Educação do Campo, o qual abrange tanto a esfera federal, estadual e 

municipal. Um sistema de Educação do Campo que relacione o 

desenvolvimento local, social e dentro dos princípios e experiências 

construídas nos movimentos sociais e organizações de trabalhadores do 

campo. 

A quinta proposição requer a “revogação do dispositivo do Acórdão do 

Tribunal de Contas da União ao PRONERA, que proíbe que os projetos dos 

cursos mencionem” as organizações sociais e movimentos “como o MST e 

CONTAG na condição de demandantes e participantes dos projetos” (FONEC , 

2012). 

As proposições seguintes – 6 e 7 -, referem-se a “ampliação de metas 

de construção de escolas no campo” frente ao fechamento de escolas no 

campo e a “elaboração de um plano de construção, reforma e ampliação de 

escolas” e estruturas que atendam estudantes com necessidades especiais e 

de todos, bem como a garantia de transporte escolar de qualidade (FONEC, 

2012). 

A oitava proposição situa-se na demanda já posta desde o I ENERA e se 

constitui como uma constante nos documentos dos movimentos de educadores 

do campo trata-se da “solução imediata e massiva para o analfabetismo no 

campo”, entretanto, no documento manifesto do I FONEC, a solução deve vir 

articulada uma política de escolarização básica. Não trata apenas, agora, de 

alfabetizar jovens e adultos no campo, mas de garantir-lhes educação até o 

Ensino Médio. 

A nona proposição requer a “elaboração de uma política pública de 

Educação Infantil do Campo” (FONEC, 2012). Observa-se, novamente, a 

continuidade e a ampliação das pautas e proposições nos documentos desde o 

I ENERA, pois não se requer apenas Alfabetização e Educação Infantil, mas 

uma política pública de escolarização, política pública sistemática que atenda 

de modo efetivo os interesses e as necessidades dos povos do campo, a partir 

dos povos do campo. Por fim, o manifesto requer a “criação de Núcleos de 

Estudos e Observatórios de Educação do Campo nas Universidades e 
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Institutos, a fim de realizar programas de extensão, pesquisas, cursos formais, 

formação continuada de educadores/as” junto aos sujeitos do campo, classe 

trabalhadora (FONEC, 2012). 

No mesmo movimento do I FONEC, em setembro de 2012, produziu-se 

um segundo documento intitulado “Notas para análise do momento atual da 

Educação do Campo”, sistematização realizada a partir do primeiro Seminário 

Nacional, realizado em agosto de 2012. Sistematizam o documento os 

professores Antonio Munarim, Eliene Novaes Rocha, Mônica Castagna Molina 

e Roseli Salete Caldart em setembro de 2012. Esta sistematização apresenta-

se, a partir do I FONEC na qualidade de “uma ferramenta de trabalho”, 

portanto, deriva do “manifesto à sociedade brasileira” (FONEC, 2012b). 

O documento de sistematização posterior ao I FONEC, e pertencente a 

ele, contém 28 páginas e estrutura-se por uma introdução, análise do contexto 

histórico e cenário atual, contradições e tendências, políticas públicas de 

Educação do Campo, análise do Programa Nacional de Educação do Campo – 

PRONACAMPO – subdividido em Educação Profissional, formação de 

educadores, construção de escolas do campo e, por fim, a última parte 

intitulada “Desafios e linhas de ação para o FONEC e seus integrantes”. Nessa 

última parte, o documento apresenta suas pautas, proposições e ações, como 

resultado do I Seminário Nacional de Educação do Campo. 

Para a análise das proposições do documento de sistematização 

posterior do I FONEC, importa apresentar elementos da parte introdutória 

desse documento. Primeiro com relação ao PRONACAMPO o documento 

afirma que: 

 

O formato do programa, a lógica de sua formulação, suas ausências 

e ênfases nos permitem situar o Pronacampo muito mais próximo a 

uma política de “educação rural”, no que esse nome emana 

historicamente na forma de pensar a política educacional para os 

trabalhadores do campo em nosso país, do que das ações e dos 

sujeitos que historicamente constituíram a prática social identificada 

como Educação do Campo (FONEC, 2012b, p. 01). 

 

Segundo, sobre o momento atual da Educação do Campo: 
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As discussões apontaram para alguns blocos de conexões (e no 

processo delas as contradições existentes) que precisamos 

apreender para análise da situação atual da Educação do Campo, e 

que passam muito especialmente pela relação entre educação e 

trabalho no Brasil hoje: - momento atual da economia brasileira, 

projeto de desenvolvimento, demandas de formação profissional e 

papel do Estado; lugar do agronegócio na economia brasileira e 

situação do trabalho dele decorrente; - organizações de classe 

dominante no campo, empresas transnacionais, Estado, hegemonia 

do agronegócio, demandas e lógica de formação profissional para os 

trabalhadores do campo e implicações a educação básica; - lugar da 

agricultura de base familiar e camponesa na economia brasileira e 

situação do trabalho no campo; - organizações dos trabalhadores do 

campo, resistência, relação com o Estado, demandas e lógica de 

formação profissional para a diversidade contemporânea dos 

trabalhadores camponeses; - disputa de concepções na relação com 

a dinâmica da luta de classes no campo (FONEC, 2012b, p. 02 e 03). 

 

Terceiro, com relação à compreensão do Estado53 na execução das 

políticas públicas, onde 

 

Compreendemos o Estado como condensação da correlação de 

forças existentes na sociedade de classes. Por essa compreensão, o 

Estado age, por meio de políticas que adota, com base no movimento 

da disputa em torno de projetos políticos que acontece na sociedade 

sendo, pois, território de luta entre as classes sociais em confronto e 

entre os interesses, por vezes conflitantes, entre frações de uma 

mesma classe. É desde esse parâmetro que se podem identificar 

contradições e não apenas linearidades e oposições antinômicas nas 

políticas públicas formuladas a cada período histórico (FONEC, 

2012b, p. 03). 

 

Ainda, o documento apresenta em seu parágrafo final da parte 

introdutória a necessidade de se voltar ao polo do trabalho como prática social 

que institui o movimento da Educação do Campo (FONEC, 2012b, p. 03). 

O documento apresenta, então, 16 pautas e proposições enunciadas na 

qualidade de “compromissos e desafios e algumas linhas de ação comuns” 

entre as entidades participantes do I Seminário. As quatro primeiras 

proposições podem ser qualificadas como análise conjuntural, produção teórica 

                                                           
53

 A compreensão de Estado ou seu conceito presente no documento do I FONEC situa-se, 
como referência teórica, em Poulantzas (1985), de modo que o Estado “é uma relação de 
forças, ou, mais precisamente, a condensação material de tal relacionamento entre as classes 
e as frações de classe da forma como ela é expressão no Estado em uma forma 
necessariamente específica”. 
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e instrumentalização dos movimentos e organizações sociais “visando orientar 

ações unificadas entre os diferentes sujeitos” (FONEC, 2012b, p. 25). 

 

1. Desenvolver iniciativas diversas que permitam aprofundar e 
socializar mais amplamente a compreensão do quadro atual do 
capitalismo, da economia brasileira, do confronto de paradigmas de 
agricultura, suas contradições e principalmente analisar como os 
trabalhadores organizados e não organizados, estão se movendo 
nesse quadro. 
2. Realizar de modo sistemático análises de conjuntura da 
Educação do Campo visando orientar ações unificadas entre os 
diferentes sujeitos. 
3. Contribuir na elaboração teórica e prática do projeto de 
agricultura familiar camponesa e pensar desde ai as necessidades 
formativas dos trabalhadores. Do ponto de vista da “educação 
profissional” isso inclui um esforço coletivo de análise da formação 
que tem sido desenvolvida no bojo das práticas da Educação do 
Campo e, particularmente, das iniciativas no campo da Reforma 
Agrária (Pronera). E inclui também o avanço das proposições em 
torno de um outro paradigma de educação profissional em agricultura, 
com esse nome ou outro. 
4. Mobilizar os institutos federais e outras instituições de ensino 
nesse debate sobre a educação profissional, na tomada de posição 
sobre os limites do Pronatec e na construção de alternativas para a 
democratização do acesso dos trabalhadores aos cursos técnicos, na 
perspectiva de uma formação integrada (FONEC, 2012b, p. 25). 

 

Das quatro primeiras proposições, observa-se, então, seu caráter de 

análise e elaboração teórica e prática no que se refere, principalmente, à 

agricultura familiar camponesa e à educação técnica profissional. Nessas 

proposições a Educação do Campo, em toda sua carga semântica, aparece 

uma única vez, sobrepondo-se a ela a Educação Técnica e Profissional. 

Quanto à primeira proposição pode-se observar que se refere ao próprio 

movimento do documento do I FONEC, as restantes indicam que o documento 

direciona-se e é direcionado pelas preocupações dos participantes do evento, 

as Universidades e os Institutos Federais de Educação. Outro elemento 

importante de destacar nessa análise do documento e no próprio documento é 

o fato de, em relação ao primeiro conjunto de análise, ele se situa em uma 

conjuntura diferente da Educação do Campo, enfim, a existência de ações do 

Estado, que a seu modo, instituiu políticas educacionais para o campo: os 

programas PRONACAMPO, PRONERA e PROJOVEM - Campo. 

As duas pautas e proposições sequentes centralizam-se no Ensino 

Superior e formação continuada. 
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5. Envolver instituições de ensino superior (incluídos os institutos 
federais) no debate e na superação das metas da formação de 
educadores do campo e no desafio de ampliar e qualificar a oferta 
específica de turmas de Licenciatura em Educação do Campo. 
Potencializar experiências já existentes de articulação entre a oferta 
de cursos de graduação em Agroecologia e Licenciatura em 
Educação do Campo e cursos técnicos do Pronera. 
6. Apoiar e ampliar iniciativas de formação continuada de 
educadores realizadas pelas organizações sociais do campo visando 
construir referências para o desenvolvimento das políticas de 
formação nas instituições de ensino superior (FONEC, 2012b, p. 25). 

 

Novamente, observam-se pautas e proposições direcionadas à 

Educação Técnica e Profissional e Ensino Superior – Licenciatura e 

Agroecologia. Entretanto, agora, as proposições situam-se na ampliação da 

oferta de cursos e política de formação. 

As pautas e proposições subsequentes centram-se na educação básica 

escolar do campo, onde 

 

7. Mobilizar-se permanentemente contra o fechamento e pela 
construção de escolas do campo. 
8. Participar do debate sobre o projeto político-pedagógico das 
escolas das comunidades camponesas, no diálogo com o acúmulo de 
experiências de educação emancipatória da classe trabalhadora de 
todo o mundo e na interface com o projeto da agricultura familiar 
camponesa e suas conexões constitutivas. 
9. Fortalecer o Pronera como espaço de elaboração e de práticas 
de Educação do Campo. 
10. Promover discussões sobre a lógica de seleção dos temas e 
focos dos cursos de Especialização em Educação do Campo, cujas 
propostas de oferta pelas IES têm crescido, sem haver uma 
priorização e ou organização das demandas prioritárias do próprio 
movimento da Educação do Campo (FONEC, 2012b, p. 25). 

 

Estas proposições e pautas apresentam caráter de ação política, 

principalmente frente ao fechamento de escolas do campo e de práticas 

pedagógicas relacionadas a experiência emancipadora do movimento da 

Educação do Campo onde a temática da Educação Superior, a título de 

especialização, volta-se para a formação de educadores do campo. 

A décima primeira e segunda proposições situam-se na exigência ao 

Ministério da Educação e instituições públicas de fomento a pesquisas e 

programas – Observatório da Educação do Campo - e a disponibilização de 
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mais financiamento. A décima terceira proposição centra-se na alfabetização 

de jovens e adultos do campo e a décima quarta, ao estímulo e participação 

em iniciativas de produção de materiais didático-pedagógicos de apoio ao 

trabalho das escolas do campo na perspectiva da Educação do Campo 

(FONEC, 2012b, p. 25). 

Finalmente a décima quinta e sexta proposições, as quais: 

 

15. Exercer papel de controle social sobre a implementação e 

revisões necessárias no Pronacampo, desde as proposições do 

“Manifesto à sociedade brasileira” apresentado pelo Fonec logo após 

a realização do Seminário e no bojo das deliberações do Encontro 

Unitário. 

16. Organizar-se, nacionalmente e nos estados, de modo a manter a 

autonomia política, legitimando-se como espaço da sociedade civil 

organizada. Trata-se de fortalecer instâncias de organização já 

existentes, envolvendo o conjunto de movimentos sociais e sindicais 

e outras entidades que trabalham com a Educação do Campo, 

mantendo espaços de articulação com órgãos governamentais ou 

que tenham a participação do Estado, mas com atuação 

independente (FONEC, 2012b, p. 25). 

 

Os dois últimos itens propositivos retornam ao que é constante na 

totalidade do documento, enfim, o controle social das políticas públicas do 

Estado para a Educação do Campo, especialmente o PRONACAMPO, e a 

continuidade e sistematicidade da articulação entre os movimentos, sindicatos 

e organizações sociais ligadas ao campo, ás necessidades dos trabalhadores 

do campo. Esses dois itens revelam, então, a necessidade da continuidade de 

organização dos movimentos e sujeitos, dado que o último encontro para os 

debates e proposições havia se realizado oito anos antes, o II CNEC. 

O último parágrafo do documento do I FONEC apresenta uma questão 

importante para a análise do documento quando diz que “estamos em um 

momento propício para diferenciar questões essenciais e questões secundárias 

nos debates que têm ocupado a agenda dos sujeitos diversos da Educação do 

Campo”. Que questões se apresentam como essenciais? Seria a questão da 

ação do Estado na forma e no conteúdo dos programas voltados à Educação 

do Campo e/ou a questão do não superado no conjunto das ações e 

proposições dos documentos anteriores por parte do Estado. Observa-se no 

conjunto do documento de sistematização posterior do I FONEC, desde a parte 
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introdutória, análise de conjuntura e do contexto da Educação do Campo a 

preocupação com a expansão do agronegócio e suas formas destrutivas do 

meio ambiente e do trabalho no quadro do capitalismo atual, a associação 

entre as formas de produção do agronegócio e o “ruralismo pedagógico”. Nas 

16 pautas e proposições do documento – sistematização posterior do I FONEC 

- a centralidade da formação técnica e profissional dos povos do campo, 

voltadas às necessidades dos trabalhadores do campo, da agricultura familiar 

camponesa, com a participação dos povos do campo, e o envolvimento das 

instituições públicas de Ensino Superior e Técnico. Para tanto, parece, então, 

que as questões essenciais centram-se nas formas de produção, no trabalho. 

Interessa observar, no conjunto da análise dos documentos do I FONEC, 

as entidades, movimentos, organizações sociais e instituições participantes, o 

que pode, em certa medida, explicar a centralidade das pautas e proposições 

relacionadas às Instituições de Ensino Superior e Técnicas profissionalizantes. 

Desse modo, participaram do Seminário Nacional de Educação do Campo, 

originário dos documentos do I FONEC, as seguintes instituições: MST, MPA, 

MAB, PJR, MLT, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura – 

CONTAG -, CEFFAS, RESAB, MOC, Fórum Paraense de Educação do 

Campo, Fórum Catarinense de Educação do Campo, FEBES, SERTA, 

ASSESSOAR, SINTEPE, Autarquia de Ensino Superior Arco-Verde - AESA-

CESA -, Instituto Federal de educação Goiano, Universidade Federal de Goiás 

– UFG -, Universidade Federal do Pará – UFPA – Campus Rural Marabá, 

Instituto Federal do Rio Grande do Norte – IFRN -, Instituto Federal da Paraíba 

– IFPB –, Universidade do Estado do Amazonas – UEA -, Universidade 

Estadual de Feira de Santana – UEFS -, Universidade Estadual de Minas 

Gerais – UEMG -, Universidade federal de Minas Gerais – UFMG -, 

Universidade Federal de Lavras – UFL -, Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro – UERJ -, Universidade Federal do Ceará – UFC -, Universidade 

Federal da Fronteira Sul – UFFS -, Universidade Federal Rural do Rio de 

Janeiro – UFRRJ -, Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN -, 

Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC -, Universidade federal de 

Pelotas – UFPEL -, Universidade Federal de Viçosa – UFV -, Universidade 

Federal dos Vales do Jequitinhonha  e Mucuri– UFVJM -, UnB, Universidade do 

Estado do Mato Grosso – UNEMAT -, Universidade do Estado da Bahia – 
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UNEB -,  Universidade Estadual de Montes Claros – UNIMONTES -, 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE -, Universidade do 

Planalto Catarinense – UNIPLAC  -, Universidade da Região de Joinville – 

UNIVILLE -, Universidade Tecnológica federal da Paraíba – UFTPB -, 

Universidade federal da Paraíba – UFPB -, Universidade Federal Rural de 

Pernambuco – UFRPE -, Universidade federal de Rio Branco – UFRB -, 

Universidade Federal do Piauí – UFPI -, Universidade Federal do Tocantins – 

UFT. Observa-se, então, de 51 entidades participantes 35 são Instituições de 

Ensino Superior quando que no I ENERA e nas duas CNEC a única Instituição 

de Ensino Superior fora a UnB. 

Conforme se observa, o I FONEC gerou dois documentos com 

proposições idênticas e diferenciadas, importa, então, apresentar de forma 

pontual seus pontos comuns, diferenças e a síntese em torno do que propõem: 

 

QUADRO 4: Pontos em comum, diferenças e síntese do Manifesto à sociedade brasileira e Notas para 

análise do momento atual da Educação do Campo do I FONEC. 

PONTOS EM COMUM DIFERENÇAS SÍNTESE 

 Redirecionamento 
no processo de 
elaboração e 
implementação do 
PRONACAMPO; 

 Políticas públicas 
educacionais com base 
no projeto popular para a 
agricultura brasileira, nos 
interesses e 
necessidades dos 
trabalhadores do campo e 
nos princípios da 
Educação do Campo; 

 Fortalecimento do 
PRONERA como espaço 
de elaboração e práticas 
de Educação do Campo 
protagonizado pelos 
movimentos sociais e 
organizações de 
trabalhadores do campo; 

 Ampliação da 
construção de escola no 
campo e fim da política de 
fechamento de escolas no 
campo; 

 Solução imediata 
para o analfabetismo de 
jovens e adultos no 

MANIFESTO: 

 Criação de um sistema público de 
Educação do Campo voltado ao desenvolvimento 
dos territórios camponeses; 

 Resgate do direcionamento dos 
movimentos/organizações sociais e sindicais do 
campo na proposição e implementação das 
políticas públicas em todas as esferas 
administrativas do Estado; 

 Elaboração de um plano de construção, 
reforma e ampliação de escolas no campo com 
acessibilidade inclusiva e estrutura pedagógica e 
tecnológica; 

 Elaboração de uma política de Educação 
Infantil do Campo; 
NOTAS: 

 Desenvolver iniciativas diversas para 
aprofundamento e socialização da compreensão do 
quadro atual do capitalismo no Brasil e o 
movimento dos trabalhadores nesse quadro; 

 Instrumentalização dos movimentos e 
organizações sociais de trabalhadores do campo; 

 Mobilização dos Institutos federais e outras 
instituições de ensino no debate da Educação 
profissional; 

 Envolver as Instituições de Ensino Superior 
e Institutos federais na superação das metas de 
formação de educadores do campo e ampliação da 
oferta de turmas de Licenciatura em Educação do 

Como síntese 
pode-se observar 
além dos pontos 
em comum e as 
diferenças que os 
documentos são 
contínuos, 
inscritos no 
mesmo 
movimento. Suas 
diferenças 
apresentam sua 
inscrição comum, 
onde: 

 O 
Manifesto a 
sociedade 
brasileira se 
constitui como 
um documento 
amplo dos 
movimentos, 
organizações e 
Instituições de 
Ensino Superior; 

 As Notas 
constituem-se 
como um 
documento que 
procura instigar e 
incluir as 
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campo; 

 Fortalecimento e 
criação de Núcleos de 
Estudos e Observatório 
de Educação do Campo 
nas Universidades e 
Institutos a partir das 
demandas postas pelo 
FONEC. 

Campo e Agroecologia; 

 Apoio e ampliação de formação continuada 
de educadores realizada pelas organizações 
sociais do campo objetivando produzir referências 
para as Instituições de Ensino Superior; 

 Participar do debate sobre o projeto 
político-pedagógico das escolas das comunidades 
camponesas na perspectiva de uma educação 
emancipadora da classe trabalhadora; 

 Discutir sobre a lógica de seleção dos 
temas e focos nos cursos de Especialização em 
Educação do Campo no sentido das demandas do 
movimento da Educação do Campo; 

 Estimular e participar de iniciativas de 
produção de materiais didático-pedagógicos na 
perspectiva da Educação do Campo; 

 Organizar-se, nacionalmente e nos 
estados, fortalecendo instâncias de organização já 
existentes da Educação do Campo, mantendo 
espaços de articulação com órgãos 
governamentais de forma independente. 

Instituições de 
Ensino Superior e 
Institutos federais 
nos debates e 
demandas da 
Educação do 
Campo. 

FONTE: Manifesto à sociedade brasileira (agosto de 2012a); Notas para análise do momento atual da 

Educação do Campo (setembro de 2012b). 

 

O terceiro documento desse segundo conjunto de análise refere-se a 

“Oficina de Planejamento 2013-2014” do FONEC, realizada nos dias 13 e 14 de 

junho de 2013. Trata-se de um encontro no qual se convocou representações 

estaduais do Movimento Nacional de Educação do Campo. No caso 

representaram-se no encontro vinte estados brasileiros, trinta e oito 

representantes dos movimentos sociais e sindicais do campo, dezessete 

instituições públicas universitárias, nove Secretarias de Estado da Educação, 

dois representantes da Frente Parlamentar Mista de Educação do Campo, um 

representante da UNDIME e um representante do UNICEF, mais dois 

convidados pela Coordenação do Fórum, respectivamente um servidor do MEC 

e um do MDA (FONEC, 2013). O encontro contou com 68 participantes. 

O objetivo do documento do II FONEC, subtitulado “Oficina de 

Planejamento 2013-2014 – Relatório Síntese das conclusões e proposições” é 

o de “elaborar propostas concretas de ação para o próprio FONEC na sua 

composição nacional e nos estados” e “munir o Movimento Nacional de 

Educação do Campo de propostas concretas e condições de reivindicações e 

diálogo junto aos órgãos públicos responsáveis pela projeção e implementação 

das políticas demandadas” (FONEC, 2013). 
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Além de um servidor do MEC/SECADI – Secretaria de Alfabetização e 

Diversidade -, um do MDA e um da UNDIME, participaram do encontro um 

representante do CONSED – Conselho Nacional de Secretários Estaduais de 

Educação, enfim, representações do Estado. 

A dinâmica de trabalho fora realizada por grupos de trabalho por eixo 

temático, os quais: 

A) Formação de Educadores; 

B) Educação de Jovens e Adultos; 

C) Educação Profissional; 

D) Construção de Escolas do Campo; 

E) Produção de Material Didático-Pedagógico para as Escolas do 

Campo; 

F) Questões gerais que merecem atenção especial do FONEC nos 

encaminhamentos das lutas da Educação do Campo. 

Da participação do Estado no encontro, o documento/relatório apresenta 

o resultado do diálogo direto com a SECADI no encontro. Esse diálogo tratou 

de duas questões, respectivamente: “a formação de educadores das/para as 

escolas do campo” e a “síntese das relatorias” dos grupos de trabalho. Como 

resultado do diálogo o FONEC obteve como resultado, segundo o relatório, “a 

afirmação de compromissos e sinalização para a continuidade do diálogo” 

(FONEC, 2013). Disso posto, relata o documento que 

 

Primeiro ponto: o FONEC propõe que seja articulado pelo MEC um 

Programa Nacional de Formação de Educadores que articule a 

Formação Inicial com a Formação Continuada, com vários pontos de 

intersecção possíveis. 

Segundo ponto: criação, no âmbito da SECADI, de um grupo 

permanente de trabalho, formado por especialistas em formação de 

educadores, dentre os que estejam atuando nas IFES e mais uma 

representação de profissionais da mesma área indicados pelas 

Organizações e Movimentos Sociais do Campo que compõe a 

FONEC, para elaborar proposta e acompanhar a execução do 

“Programa Nacional de Formação de Educadores”. Sendo que a 

primeira e urgente ação será a implantação dos cursos de 

Licenciatura Plena em Educação do Campo, no ensejo do 

PRONACAMPO. 
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[...] E a representação da SECADI, por seu lado, de modo especial 

acerca do segundo ponto, se disse integralmente favorável, propondo 

a continuidade do diálogo para efetivar a ideia (FONEC, 2013). 

 

Observa-se, até aqui, a consecução de duas proposições apresentadas 

no I FONEC, nas “Notas para a análise do momento atual da Educação do 

Campo”, sendo as proposições 15 e 16, onde 

 

15. Exercer papel de controle social sobre a implementação e 

revisões necessárias no Pronacampo, desde as proposições do 

“Manifesto à sociedade brasileira” apresentado pelo Fonec logo após 

a realização do Seminário e no bojo das deliberações do Encontro 

Unitário. 

 

16. Organizar-se, nacionalmente e nos estados, de modo a manter a 

autonomia política, legitimando-se como espaço da sociedade civil 

organizada. Trata-se de fortalecer instâncias de organização já 

existentes, envolvendo o conjunto de movimentos sociais e sindicais 

e outras entidades que trabalham com a Educação do Campo, 

mantendo espaços de articulação com órgãos governamentais ou 

que tenham a participação do Estado, mas com atuação 

independente (FONEC, 2012b, p. 25). 

 

Dos eixos temáticos dos grupos de trabalho do documento/relatório de 

2013, observa-se que das 16 proposições apresentadas no I FONEC nas 

“Notas para análise do momento atual da Educação do Campo” e das 9 

proposições do “Manifesto à sociedade Brasileira, apenas seis delas, e 

unicamente, foram contempladas. 

Com relação a formação de educadores o documento/relatório não 

“avaliza os processos de Formação Inicial a distância, pelo menos na forma 

como se aplica no Brasil” (FONEC, 2013). Diante disso, no que diz respeito a 

formação e estrutura de base, propõe: 

 

 Que o MEC abra um novo edital para garantir que as vagas em 
aberto para formação inicial de educadores do campo via UAB e 
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PARFOR sejam utilizadas para formação presencial, de maneira a 
que, pelo menos uma Licenciatura em Educação do Campo se instale 
em cada um dos estados brasileiros. Para isso, abrir a possibilidade 
de as universidades públicas estaduais participem. Ainda, nesse novo 
edital, dar ênfase á formação para os anos iniciais do nível 
fundamental, a exemplo do “Pedagogia da Terra” patrocinado pelo 
PRONERA; 

 Que o MEC institua um programa de infraestrutura de apoio 
permanente ao funcionamento das licenciaturas do campo nas 
instituições federais de ensino superior (IFES). Em vez, por exemplo, 
de apenas bolsa permanência, a construção de alojamentos para 
acolher os alunos dos Cursos por Alternância. E outros aportes de 
infraestrutura, para além de alojamento, a depender das 
especificidades dos cursos e das IES; 

 Que o MEC potencie e amplie o PIBID/Diversidade para cursos 
de Licenciatura em Educação do Campo; 

 Que o MEC e o FONEC procurem inserir debates sobre 
Educação do campo e Diversidade em todas as Licenciaturas; 

 Que o MEC e o FONEC estimulem a criação de centros de 
educação do campo, ou faculdades de educação do campo ou 
institutos de educação do campo, pelo menos, de departamentos ou 
qualquer outra institucionalidade no interior das estruturas das 
Instituições Públicas de Ensino Superior (IPES), federais e estaduais, 
para garantir o tema da Educação do Campo no tripé ensino-
pesquisa-extensão; 

 Que o MEC/CAPES estimule, em forma de editais ou outras 
formas, a realização de cursos de pós-graduação stricto sensu 
(mestrado e doutorado), em Educação do Campo na perspectiva da 
Pedagogia da Alternância; 

 Que o MEC/SECADI incentive propostas de cursos de 
formação lato sensu (especialização) na perspectiva do 
fortalecimento do ensino por áreas de conhecimento; da valorização e 
ensaio de práticas pedagógicas inovadoras, em especial, com vistas 
às classes heterogêneas; da gestão e do financiamento das escolas 
do campo (FONEC, 2013). 

 

Com relação às “ações de articulação entre os diferentes sujeitos e de 

mobilização”, segundo a organização do relatório, propõe-se: 

 

 Estabelecer um diálogo entre as IFES com projetos de 
licenciatura em educação do campo aprovados, e que estão na 
iminência de encaminhar concursos para contratação de docentes, no 
sentido de organizar um edital comum ou, pelo menos, garantir a 
mobilidade entre as bancas e entre os aprovados, de uma para outra 
instituição; 

 Pautar urgentemente a discussão a respeito das Diretrizes 
Curriculares das Licenciaturas no CNE; 

 Pautar a formação inicial de educadores do campo junto a 
Andifes e Reitores de Institutos Federais, no sentido de: a) garantir as 
vagas de docentes nas IFES para a Educação do Campo, 
propiciadas pelo PRONACAMPO; b) instituir de maneira permanente, 
nas matrizes orçamentárias das IFES, às custas diferenciadas das 
Licenciaturas em Educação do Campo; c) (re)considerar o valor/custo 
do aluno de licenciatura em educação do campo na distribuição dos 
recursos do MEC entre as universidades, levando-se em conta que 
essa licenciatura, entre outros fatores, pela origem do público que lhe 
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acorrem (maioria desprovidos de finanças) e pela sua proposta 
pedagógica (Pedagogia da Alternância), demanda investimentos e 
custeio maiores comparativamente às demais licenciaturas; 

 Pautar, urgentemente, reunião com UNDIME e CONSED, no 
sentido, principalmente, de: a) incentivar a busca e criação de 
condições de formação inicial e continuada dos seus educadores em 
exercício; b) instituição de carreira específica para educadores do 
campo; c) abrir espaço privilegiado nos seus editais de concurso para 
preenchimento de vagas em escolas do campo a profissionais 
formados nos cursos de licenciatura em educação do campo; 

 Estimular a criação de redes locais, regionais e nacional de 
articulação, intercâmbio e diálogo entre as universidades que 
trabalham com a Educação do Campo; 

 Estabelecer estratégias para acompanhamento rigoroso dos 
cursos de formação nas IFES, por parte dos Movimentos Sociais, 
através principalmente de especialistas indicados por eles juntamente 
com outros especialistas advindos de universidades com experiência 
acumulada, e com aporte institucional e material do MEC (FONEC, 
2013). 

 

Observa-se, então, que o primeiro conjunto de proposições do 

documento/relatório direciona-se a impelir o MEC e o FONEC, a partir de 

programas existentes, incluir a formação inicial e continuada nesses 

programas, promover alterações e novas demandas relacionadas à formação 

docente. Nesse sentido, observa-se, também, da proposição de formação de 

educadores em sua estrutura de base o detalhamento do que fora proposto e 

pautado no I FONEC nas “Notas”. No que diz respeito às ações de articulação 

entre os diferentes sujeitos e de mobilizações, as proposições referem-se às 

ações do próprio FONEC e suas coordenações – nacional e estaduais – 

direcionadas às IFES, UNDIME e CONSED nos termos do estabelecimento de 

diálogos, pautas, estímulos, estratégias. Destaca-se nessas proposições a 

“instituição de carreira específica para educadores do campo” e editais 

específicos para concurso na Educação Básica e as questões de financiamento 

diferenciado considerando as especificidades do educador do campo, no 

sentido de que sua origem esteja entre os povos do campo e a forma da 

Pedagogia da Alternância em seu processo formativo de educador, o que 

corresponde à consideração do educador do campo em sua cultura e formas 

de produção da sua existência. 

A formação de educadores do campo se apresenta como pauta e 

proposição desde o I ENERA e, em todos os outros documentos. O que se 

pode observar no documento/relatório do II FONEC é a ampliação no sentido 

do envolvimento de IFES, direcionamentos ao MEC e na própria articulação 
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das ações do movimento de educadores do campo que abrange desde o 

Governo Federal, os estaduais e os municipais. 

O segundo eixo temático tratado no documento/relatório do II FONEC 

consiste na Educação de Jovens e Adultos, pauta presente desde o I ENERA. 

Inicialmente o documento/relatório constata a situação atual da Educação de 

Jovens e Adultos no Brasil e opõe-se a EJA “subsumida na formação 

profissional subordinada à lógica da instrumentalização para o emprego 

imediato” (FONEC, 2013). Diante desse quadro, propõe-se: 

 

 Ao FONEC, elaborar nota técnica acerca da EJA, enfatizando 
denúncia da política estabelecida e propondo o resgate da 
experiência de formação/escolarização de EJA do campo 
protagonizada pelos Movimentos Sociais, a exemplo do Programa 
Saberes da Terra, do PRONERA e de tantas ações de alfabetização 
que já ocorreram com a participação das organizações e movimentos 
sociais; 

 Desafiar a SECADI a criar um grupo de trabalho e estudos, 
com o objetivo de elaborar uma proposta de política pública de EJA 
estruturante. Que integre as políticas e programas que já existem, de 
maneira a constituir uma totalidade da EJA do campo, bem como 
elabore propostas novas e inovadoras. O FONEC se coloca à 
disposição para contribuir na construção dessa proposta; 

 Ao FONEC, buscar rearticular-se com os aliados – fóruns 
estaduais e nacional de EJA e outros sujeitos que fazem a mesma 
luta – na perspectiva de construir unidade de ação contra a forma de 
implementação da política de EJA; 

 Recuperar o Programa Saberes da Terra, conforme seu projeto 
inicial e sem limite de idade, enquanto proposta de escolarização 
para Jovens e Adultos do Campo, para o nível do Ensino 
Fundamental e com expansão a ser feita ao Ensino Médio; 

 Que a SECADI/MEC proponha ações de EJA que envolvam os 
movimentos estudantis; 

 Identificar nos estados se há potencialidade no espaço da 
agenda territorial de EJA na perspectiva de se pautar as questões e 
as demandas da EJA (FONEC, 2013). 

 

Embora a pauta da EJA no e do Campo se apresente desde o I ENERA, 

nas CNEC e nos documentos do I FONEC, nesse documento/relatório do II 

FONEC propõe-se lutar por uma EJA que transcenda a alfabetização de 

Jovens e Adultos e se constitua como uma política pública estruturante de 

escolarização que possibilite a formação de Jovens e Adultos do campo até o 

Ensino Médio. Observa-se, então, que a proposição, desde o primeiro conjunto 

de análise e aos documentos do I FONEC se apresenta como continuidade e 

ampliação do proposto em relação aos outros documentos analisados.  
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A Educação Profissional apresenta-se no documento/relatório como um 

terceiro eixo temático. A consideração inicial do documento/relatório refere-se a 

observações sobre a Educação Profissional sob a forma do PRONATEC- 

Campo. As observações se colocam no documento/relatório do seguinte modo: 

 

Trata-se de uma política imposta, sem tempo nem possibilidade de 

discussão, nem de conteúdo, nem de forma. É um programa 

constituído de projetos de cursos de capacitação que desconsideram 

a história construída em cada contexto. Assim, não é nossa política. 

Os interesses privatistas se constituem no Pronatec, seja “Pronatec 

Campo” ou simplesmente “Pronatec”, pois não há diferença alguma 

entre um e outro. E o sentimento é de que, na atual correlação de 

forças, não só não tivemos condições de impedir sua instituição, 

como também, pelo fato de haver muito dinheiro envolvido, ele 

ostenta um potencial de cooptação das próprias lideranças dos 

trabalhadores do campo e dos trabalhadores em educação (FONEC, 

2013). 

 

 

Dessa afirmação e da necessidade de intervir na forma e conteúdo do 

PRONATEC Campo como Educação Profissional que coadune com as 

necessidades e princípios da Agricultura Familiar Camponesa, o 

documento/relatório apresenta a relação do PRONATEC-Campo e a oferta de 

cursos nos Institutos Federais onde afirma que os IF’s não possuem 

experiência com o campo e abertura de diálogo com os trabalhadores, os que 

voltam-se para a agricultura constituem território hegemônico do agronegócio e 

os que se dispõe a trabalhar com a perspectiva da Educação do Campo são os 

que tem experiência com o PRONERA (FONEC, 2013). 

Diante desse quadro o documento/relatório reafirma sua posição 

contrária a “formação/capacitação aligeirada e funcional ao mercado imediato” 

e coloca que o horizonte da Educação Profissional do Campo situa-se no 

projeto da politecnia, com currículo integrado, universalização de oferta aos 

agricultores familiares camponeses e articulada a EJA escolarização no campo 

baseando-se nas experiências do PRONERA e no Projeto Saberes da Terra 

(FONEC, 2013). A partir do diagnóstico da Educação Profissional no campo e 

para o campo, propõe 
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 Articulação com outras entidades – trabalhadores do campo, 
trabalhadores da educação e intelectuais – que estudam o tema, para 
enfrentar a inércia que tomou conta de todos e pautar a discussão da 
Educação Politécnica; 

 Programar evento que dê visibilidade sobre a concepção de 
Educação Profissional antagônica à política hegemônica; 

 Propor ao MDA e MEC a elaboração de orientações para a 
operacionalização do Pronatec Campo; 

 Garantir que as Escolas e Centros de Formação que já 
desenvolvem Educação do Campo, como são os CEFFA’s, sejam 
instituições ofertantes do Pronatec Campo; 

 Promover a discussão dos princípios da Educação do Campo 
na Educação Profissional com os IF’s, aproveitando os próprios 
espaços, bem como os Comitês Estaduais do Pronatec; 

 Provocar a discussão do ensino técnico e Pronatec dentro dos 
IF’s (FONEC, 2013). 

 

Observa-se que as proposições relativas à Educação Profissional 

apresentam-se, como ampliação no I FONEC em relação ao primeiro conjunto 

de análise e, no II FONEC em seu documento/relatório, contínua e ampliada a 

medida que coloca pontualmente seus princípios e, diante deles, ações 

pontuais e articuladas tanto a EJA  e Educação do Campo, ausentes na política 

do PRONATEC-Campo. Observa-se, também, que a Educação Profissional 

articulada aos princípios da Educação do Campo é uma discussão a se 

construir, colocar em pauta de estudo e ação. 

Construção de Escolas no Campo perfaz a quarta eixo temático do 

documento/relatório do II FONEC e apresenta, inicialmente, a permanente 

problemática do fechamento de escolas no campo, realizada pelas 

administrações municipais e a “ação anti-educativa do transporte abusivo” 

(FONEC, 2013). 

A primeira proposição reafirma que “fechar escola é crime”, de modo que 

o documento/relatório compreende a escola como espaço social de uma 

comunidade. Assim, 

 

Ainda que essa escola tenha apenas um aluno. Pois. Escola não é só 

escola, não é só para acolher um ou mais aluno. É espaço social, que 

extrapola a relação professor-aluno para entrar no âmbito da cultura e 

do direito da comunidade onde ela está inserida (FONEC, 2013). 

 

Sequencialmente, o documento/relatório apresenta as seguintes 

proposições: 
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 A infraestrutura das escolas do campo deve contar com: 
refeitório, área coberta, espaço multiuso, para a comunidade também 
se servir, espaços adequados para hortas e outras atividades 
voltadas para a produção do lazer; 

 Apoio à construção de escolas de acordo com a realidade. Por 
exemplo, nas várzeas da Amazônia, que ficam meses debaixo 
d’água, o projeto de prédio tem que ser diferente do cerrado ou dos 
Pampas do Sul e vice-versa e etc.; 

 Propomos que a SECADI e o FONEC estimulem a criação de 
coordenadorias de Educação do Campo nas secretarias de educação 
dos municípios, bem como dos estados que ainda não a têm ou é 
frágil; 

 A partir dos dados do IBGE e de outras fontes, o MEC 
juntamente com as secretarias de Estado da Educação, deve 
construir um diagnóstico, com mapeamento dos espaços que 
necessitam de escolas em cada município e, a partir daí, mobilizar e 
instar o dirigente público local a assumir o ato de construção da 
escola necessária; 

 Ao MEC, tomar a iniciativa de liderar, junto aos estados e 
municípios, um processo elaboração de um “Mapa das Escolas do 
Campo” de todo o Brasil. Que, para além do georeferenciamento, 
conste a descrição minuciosa da escola e do seu contexto, em 
programa virtual, de maneira que possibilite o acesso para o controle 
social e do próprio gestor, bem como permita a renovação constante 
de dados; 

 Ao FONEC, integrar-se às campanhas dos “10% do PIB para a 
educação”, assim como do “dinheiro público para as escolas 
públicas”; 

 Denunciamos certas representações do Ministério Público que, 
ao invés de vigiar contra o fechamento de escolas, têm, por vezes, se 
manifestado a favor, a partir de demandas de interesses 
contraditórios de famílias ou de dirigentes locais; 

 Ao MEC, ampliar os prazos para que as prefeituras se 
inscrevam no PAR e pactuem a construção de escolas; 

 Articular pessoas responsáveis para monitorar e para 
acompanhar diretamente a execução das obras de construção de 
escolas; 

 Compartilhar o prédio escolar entre as redes municipal e 
estadual, para a oferta dos diversos níveis e modalidades de 
educação; 

 Ao FONEC, elaborar Nota Técnica para afirmar seu 
posicionamento contrário à forma de nucleação, que gera o 
fechamento de escolas pequenas. Existem outras formas de 
nucleação/agrupamento de escolas pequenas, de maneira a lhes tirar 
do isolamento, sem que sejam fechadas. Aliás, podem significar 
formas criativas de valorização das classes heterogêneas – 
conhecidas no Brasil como multisseriadas; 

 Vigiar para que se cumpra a Resolução CNE/CEB n. 2, de 28 
de abril de 2008 (FONEC, 2013). 

 

Observa-se nas 13 proposições apresentadas acerca da construção de 

escolas no campo a continuidade desde o primeiro conjunto de análise, 

entretanto, agora, o documento/relatório amplia no sentido de se posicionar 
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contra o fechamento de Escolas do Campo, pautando-se na construção de 

escolas, controle social das construções, georefereciamento das escolas 

existentes e a inclusão da construção de escolas no Programa de Ações 

Articuladas – PAR -, do Governo Federal. 

A quinta proposição situa-se na produção de material didático-

pedagógico para as Escolas do Campo. Inicialmente, o documento/relatório 

apresenta algumas observações críticas quanto aos materiais existentes e 

disponíveis. Parte da crítica a política de elaboração e produção de materiais 

didáticos situados nas editoras comerciais ou empresas relacionadas ao 

latifúndio, as quais produzem materiais distantes da vida e da vivência do 

campo (FONEC, 2013). 

Outros pontos críticos apresentados pelo documento/relatório referem-se 

a sinonimização do livro didático a currículo, desde a lógica de sua produção 

ao seu uso, a produção homogeneizada que não contempla as diferenças 

contextuais do campo e a não consideração a produção e disponibilização de 

materiais diversificados, tecnologias e materiais paradidáticos, de formação 

docente nas Escolas do Campo (FONEC, 2013). Propõe, então, que os 

materiais e livros didáticos sejam produzidos no diálogo com os sujeitos do 

campo e movimentos sociais do campo, de modo que 

 

 Entendemos que devam ser envolvidos os diversos sujeitos do 
campo com experiência e acúmulo na luta de Educação do Campo e 
nas áreas de conhecimento pertinentes, em parceria com as 
universidades. Para essa finalidade, há que se dispor de 
investimentos e repasses de verbas públicas – que hoje são 
destinadas à compra de “livros didáticos comerciais”; 

 Enfim, propomos a criação de uma “Comissão Nacional” 
composta por representantes de universidades, movimentos sociais e 
redes públicas de ensino, constituída em interlocução com o FONEC, 
para exercer função propositiva e de controle social, incluindo a 
elaboração dos editais e a definição dos princípios estruturantes no 
que concerne ao material didático-pedagógico (FONEC, 2013). 

 

Diante do exposto, o documento/relatório considera a PNLD Campo uma 

conquista da Educação do Campo, porém, aponta que, ainda, há muito que se 

intervir para que se aproxime da Educação do Campo e não se situe na lógica 

das editoras comerciais. Assim, o documento/relatório afirma que o livro 
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didático e os demais materiais didáticos para a Educação do Campo devem ter 

como princípios: 

 

 Pautar-se na tríade “Campo-Educação-Políticas Públicas”, 
conforme o significado pelo qual se sustenta ente conceito no âmbito 
das discussões inerentes à Educação do Campo; 

 Pautar-se pelos princípios da Educação do Campo em 
diferentes linguagens para contemplar crianças, infanto-juvenis, 
jovens, adultos e idosos; 

 Pautar-se pela perspectiva da integração dos saberes; 

 Pautar-se pelo Trabalho como princípio educativo; 

 Pautar-se pela Pesquisa como princípio educativo; 

 Vincular-se à realidade do campo, sem confinar-se a ela; 

 Regatar e valorizar as histórias das lutas dos sujeitos do campo 
– agricultores familiares camponeses; 

 Ter correção conceitual; 

 Estabelecer relação dialética, isto é, sem subordinação entre: 
universal-local, campo-cidade ou urbano-rural, saber científico-saber 
popular, entre outras relações profícuas nos processos de criação 
humana; 

 Articular-se dialogicamente com a formação de professores 
(FONEC, 2013). 

 

A continuidade e ampliação em relação aos outros documentos 

analisados apresentam-se, então, no eixo “Produção de Material Didático-

Pedagógico para as Escolas do Campo”, desde a concepção de materiais que 

transcendem o livro didático, mas abrange outras tecnologias e materiais 

paradidáticos. Quanto ao conteúdo do material didático, este vinculado, desde 

a produção, às demandas da Educação do Campo e da vida no campo e além 

dela. 

O último eixo temático tratado pelos grupos de trabalho no II FONEC 

refere-se a questões gerais nas lutas pela Educação do Campo, onde se afirma 

que 

 

 A política de seleção para o Ensino Superior ENEN-SISU 
inviabiliza, aos povos do campo o acesso diferenciado a esse nível de 
ensino como prática de ação afirmativa; 

 Construção/criação de escolas de Ensino Médio do e no 
campo. Hoje, tem-se como uma não prioridade absoluta por parte dos 
entes federados responsáveis; 

 Conferência Nacional de Educação (CONAE 2014): intensificar 
a participação do FONEC. Alguns pontos centrais devem continuar a 
nos motivar e a orientar nossa participação nessa articulação 
nacional, tais como, por exemplo: defesa dos princípios da Educação 
do Campo; ampliação dos recursos públicos para, e tão somente, a 
educação pública e, nesse item, especial combate ao repasse de 
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recursos para o sistema S com o disfarce de cumprimento de metas 
públicas; 

 Articulação nos estados e no âmbito nacional com outros 
movimentos por Educação; 

 Promover processos de mobilização nos estados e municípios, 
capazes de influir nos encaminhamentos do PAR (FONEC, 2013). 

 

Observa-se, então, nas questões gerais a proposição, a se desenvolver, 

de uma política afirmativa para acesso e permanência no Ensino Superior a 

partir do Exame Nacional do Ensino Médio e Sistema de Seleção Unificado - 

ENEN-SISU -, tal como as políticas afirmativas de cotas raciais, oferta no 

campo de Ensino Médio a partir de construção de escolas, articulação para a 

inclusão das pautas da Educação do Campo no Plano Nacional de Educação a 

partir das discussões realizadas na Conferência Nacional de Educação - 

CONAE -, e influir a partir de mobilização no Plano de Ações Articuladas. 

O que caracteriza o documento/relatório do II FONEC, em relação aos 

dos documentos do I FONEC, é a redução de suas pautas e a sistematização 

articulada de proposições em torno das pautas apresentadas. A continuidade e 

ampliação, conforme se pode observar não se apresentam no II FONEC como 

a construção/apresentação de novas pautas e proposições, mas no 

detalhamento aprofundado de ações nas proposições existentes que se 

desenvolveram continuamente desde o I ENERA. 

O documento do III FONEC, originário do III Seminário Nacional de 

Educação do Campo realizado em Brasília entre os dias 26 e 28 de agosto de 

2015 teve a participação de 114 pessoas representando os movimentos sociais 

e sindicais do campo, os CEFFA’s, pastorais sociais, Centros Acadêmicos de 

Cursos de Licenciatura em Educação do Campo, professores e professoras de 

universidades (FONEC, 2015). 

Os objetivos do III Seminário situam-se em 

 

Analisar o contexto da Educação do Campo na relação com os 

determinantes sociais fundamentais da conjuntura nacional atual e a 

política educacional em curso; realizar um balanço da situação da 

Educação do Campo nas regiões, destacando-se os limites e 

potencialidades de mobilização e organização dos fóruns estaduais; 

identificar e analisar os principais desafios para construção de uma 

política pública de Educação do Campo nas regiões; e discutir o 

papel do FONEC na atualidade, projetando sua atuação em âmbito 

nacional e estadual (FONEC, 2015). 
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Observa-se, desde já, a preocupação no desenvolvimento de uma 

política pública e de mobilização da Educação do Campo nas regiões, desde 

uma avaliação da situação de cada localidade. 

Sequencialmente, afirma-se que o FONEC constitui-se de um “espaço 

de articulação das lutas dos trabalhadores do campo pelo direito à educação 

de qualidade social, materializando ações de disputa de formulação de políticas 

públicas que participem da composição da política educacional brasileira” 

(FONEC, 2015). A afirmação presente no documento do III FONEC corrobora a 

observação realizada quanto ao II FONEC, ou seja, a de situar suas ações no 

conjunto das políticas educacionais já postas – PRONATEC Campo, 

PRONACAMPO, PAR, PNLD-Campo, etc. 

 Em seguida, o documento apresenta uma análise do contexto atual da 

economia brasileira, sua forma capitalista nacional-desenvolvimentista 

“ancorada nas exportações primárias” com fortes investimentos em “crédito e 

infraestrutura para o agronegócio” e ao mesmo tempo ampliando direitos 

sociais, “massa salarial e consumo”, bem como seu momento de crise em 2015 

com “políticas de ajuste fiscal” e corte de recursos destinados ao 

desenvolvimento social – previdência, saúde, educação (FONEC, 2015). 

A partir desse contexto, o documento situa a educação e o interesse do 

empresariado por ela. 

 

A mudança no conceito de desenvolvimento que se operou nos 

últimos 12 anos, na Brasil, alavancado pelo consumo, provocou um 

processo de espiral crescente e positiva na economia, trazendo o 

debate do grande empresariado sobre a produtividade do trabalho, 

com implicações para a educação, por tratar-se de um dos fatores a 

impactar a alavancagem do aumento da produção (FONEC, 2015). 

 

Assim, o documento alerta que no contexto da última década “os 

empresários decidiram que a educação não pode ser deixada para os 

educadores”, pois, “a educação também é um mercado” e “uma mercadoria”, 

de modo que, “o empresariado quer acesso à verba pública” para transferência 

dos fundos púbicos a iniciativa privada. Esse movimento do empresariado, “do 

capital em torno da educação” é internacional e, no Brasil esse movimento é 



192 
 

coordenado pela organização “Todos pela Educação”, com cooptação do corpo 

acadêmico e um corpo técnico (FONEC, 2015). Segundo o documento do III 

FONEC, o movimento de interesse do capital pela educação pode ser expresso 

no documento “Pátria Educadora54”, elaboração da “Base Nacional Comum 

Curricular55” – BNCC – e o “Sistema Nacional de Educação”. 

No que diz respeito a Educação do Campo, o documento apresenta seu 

marco de conquistas subsumido a legitimação e institucionalização do direito a 

educação dos camponeses por Leis, Decretos e programas, conquistas 

importantes expressas já no documento do I FONEC. Entretanto, apesar das 

conquistas, apresenta o documento, os altos índices de analfabetismo no 

campo, de uma média de escolarização de “4,4 anos de estudos”, fechamento 

de escolas – 37 mil escolas, segundo o documento do III FONEC. Desse modo, 

o documento enfatiza que 

 

Nossa luta deve ser por educação pública, mas afirmando o campo e 

a luta pelo acesso à terra e pelas condições de permanência nela, 

porque o direito à educação somente lá chegou pela luta dos/as 

camponeses/as. Mas chegou precário e o que chegou está em 

processo de desmonte. O panorama da Educação do Campo no 

Brasil indica que o modelo de agricultura e o modelo cultural que o 

agronegócio carrega consigo, se universalizaram e se temos 

problemas semelhantes, nossa causa é única. O momento de 

turbulência, de crise, indica possibilidade de mudança... 

...Concluímos pela necessidade de uma estratégia articulada de 

enfrentamento ao capital, que avança de forma intensiva, vem 

desmontando a educação pública por meio de iniciativas 

parlamentares, Ministério Público, Judiciário, entre outras de caráter 

administrativo, executadas pelos estados e municípios (FONEC, 

2015). 

 

Enfim, da análise do momento atual, o documento do II FONEC 

apresenta suas proposições. Dessas, apresenta-se, nessa análise, apenas as 

proposições que não se fizeram presentes no I e II FONEC. São 11 

proposições, das quais 3 apresentam elementos de continuidade ampliada, 

                                                           
54

 Documento publicado pela Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos do Governo Federal 
em 22 de Abril de 2015. O documento “Pátria Educadora” defende o acesso a iniciativa privada 
a execução e gestão da educação púbica. 
55

 Documento Curricular publicado pelo Ministério da Educação em versão preliminar em 
agosto de 2015. 
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justamente por se situar no quadro econômico-político de 2015 e da Educação 

do Campo nesse quadro. Observa-se, então 

 

3. Organizar uma agenda unificada, com posição clara sobre o Pátria 

Educadora, mecanismos de empresariamento da educação, sistemas 

de avaliação, fechamento de escolas, EJA, PNAE, reconhecimento 

dos cursos de Licenciatura em Educação do Campo nos concursos 

para o magistério, entre outros. 

5. Articular as lutas da Educação do Campo com as lutas gerais da 

classe trabalhadora e outros fóruns e espaços de participação e 

proposição de políticas públicas – agroecologia, economia solidária, 

soberania alimentar, defesa da escola pública. 

11. Realizar a III Conferência Nacional de Educação do Campo 

(FONEC, 2015). 

 

Por fim, assinaram o documento do III FONEC, as seguintes 

organizações, instituições e movimentos sociais: CPT; Associação Regional 

das Casas Famílias Rurais – ARCAFAR; Associação dos Professores do 

Paraná – APP-Sindicato; CONTAG; MST; RESAB; ACEFAS; Escola Família 

Agrícola de Orizona - EFAORI – Goiás; Associação Gaúcha Pró-Famílias 

Agrícolas - AGEFA; União Nacional de Escolas Família Agrícola - UNEFAB; 

escola Família Agrícola de Marabá – EFA-MARABÁ; Sindicato de 

Trabalhadores em Educação de Pernambuco – SINTEPE; Associação Escola 

Família Agrícola de Rondônia – AEFARO; Regional das Associações dos 

Centros familiares de Formação em Alternância do Espírito Santo - 

RACCEFFAES; Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo - 

MEPES; associação Mineira de Escolas Família agrícola - AMEFA – MG; 

Associação Escolas Comunidade Família da Bahia - AECOFABA; AGEFA-RS; 

UAEFAMA; Rede das Escolas Família agrícola - REFAISA-BA; MOC; Comitê 

de Educação do Campo do Espírito Santo; UFPA; UFT; UFSC; UFPE; UnB; 

UFRGS; UFV; UFRB; Universidade Federal do Sul e Sudeste da Fronteira do 

Pará - UNIFESSPA; UFAM; UNIMONTES; IFRN; UFCG; UNICAMPO-FEEC; 

UFRR; IFMA; UFPR; UERGS; UNEB; IFPA; UNICENTRO; UNICAMPO/UPT; 

UEFS; Secretaria de Estado da Educação do Pará – SEDUC-PA; Secretaria de 

Estado da Educação de Santa Catarina – SED-SC; Secretaria de Estado da 

Educação do Amazonas – SED-AM. 
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Observa-se, da participação no III FONEC e assinatura das proposições 

o grande número das Associações das Escolas Família Agrícola maior que nos 

outros dois FONECs, e as Universidades Federais e Estaduais mantendo sua 

participação. 

O IV FONEC realizou-se em setembro de 2017 no contexto político do 

governo Michel Temer e da perda de direitos trabalhistas pela Reforma 

Trabalhista e tentativa de Reforma da Previdência Social. Documento que se 

caracteriza na qualidade de uma audiência pública na Câmara dos Deputados 

e coloca as pautas da Educação do Campo na conjuntura do governo Michel 

Temer como governo originado de um processo de impeachment sobre Dilma 

Rousseff. Inicialmente o documento/carta denuncia os cortes orçamentários 

destinados à Educação do Campo no orçamento para 2018 e reivindica a 

Comissão de Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados à manutenção 

e ampliação dos recursos orçamentários destinados à política de Educação do 

Campo, bem como a manutenção dessas políticas no âmbito do Estado. 

Assim, o documento reivindica: 

 

 Manutenção e consolidação dos Cursos de Licenciatura em 
Educação do Campo; 

 Recomposição e ampliação do orçamento do PRONERA de 
modo a atender os projetos em curso e os que foram aprovados para 
execução pelo INCRA; 

 Continuidade do Programa Residência Agrária com lançamento 
de novo edital; 

 Contra o fechamento de escola, turmas e turnos no campo e 
pela ampliação da construção de escolas que atendam os sujeitos do 
campo nas diversas etapas e modalidades da Educação Básica; 

 Garantia de continuidade do Programa Nacional do Livro 
Didático para o campo – PLDcampo; 

 Investimento em ações que contribuam com o enfrentamento e 
superação do analfabetismo no campo e na sociedade brasileira 
(FONEC, 2017). 

 

 

O documento do FONEC de 28 de setembro de 2017, o mais recente 

documento nacional do que vem se considerando, nesse estudo, como 

Movimento Social da Educação do Campo enquadra-se na recente conjuntura 

do governo Michel Temer. Limita-se o documento a caracterizar a 

especificidade do fórum e a apresentar reivindicações como pauta que não 

amplia o já consignado nos documentos anteriores. Ao que indica o 
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documento, pode-se inferir que este, diferente dos outros, procura estabelecer 

um diálogo, ou meio de diálogo, com o novo governo, pois direciona-se a ele – 

o novo governo -  diretamente e não com as posições críticas observadas nos 

outros documentos. É preciso considerar que as reivindicações apresentadas 

enquadram-se na conjuntura política de retorno à economia política dos 

governos FHC56, conjuntura, conforme já se observou como reformista, de 

aprofundado ajuste fiscal na lógica do “Estado Mínimo”. Conjuntura que se abre 

com o congelamento dos investimentos públicos nas áreas sociais, conforme a 

Emenda Constitucional 95. Congelamento que se estende pelos próximos 20 

anos. 

Do exposto, fecha-se o segundo conjunto de análise acerca da 

continuidade e ampliação das proposições do Movimento Social da Educação 

do Campo, conforme quadro sintético que segue. 

 

QUADRO 5: Continuidade e ampliação das proposições presentes nos documentos do I FONEC, II 

FONEC e III FONEC
57

. 

PAUTAS E PROPOSIÇÕES COMUNS E 
CONTÍNUAS 

AMPLIAÇÃO 

I, II e III FONEC: 

 Redirecionamento no processo de 
elaboração e implementação do PRONACAMPO; 

 Políticas públicas educacionais com base 
no projeto popular para a agricultura brasileira, nos 
interesses e necessidades dos trabalhadores do 
campo e nos princípios da Educação do Campo; 

 Fortalecimento do PRONERA como espaço 
de elaboração e práticas de Educação do Campo 
protagonizado pelos movimentos sociais e 
organizações de trabalhadores do campo; 

 Ampliação da construção de escola no 
campo e fim da política de fechamento de escolas 
no campo; 

 Solução imediata para o analfabetismo de 
jovens e adultos no campo; 
 Fortalecimento e criação de Núcleos de 
Estudos e Observatório de Educação do Campo 
nas Universidades e Institutos a partir das 
demandas postas pelo FONEC; 

 Resgate do direcionamento dos 
movimentos/organizações sociais e sindicais do 
campo na proposição e implementação das 

I FONEC (Manifesto e Notas): 

 Criação de um sistema público de 
Educação do Campo voltado ao 
desenvolvimento dos territórios 
camponeses; 

 Elaboração de uma política de 
Educação Infantil do Campo; 

 Participar do debate sobre o projeto 
político-pedagógico das escolas das 
comunidades camponesas na perspectiva de 
uma educação emancipadora da classe 
trabalhadora; 

 
II FONEC: 

 Criação de centros de Educação do 
Campo, ou faculdades de Educação do 
Campo e Instituto de Educação do Campo; 

 Criação de cursos de Mestrado e 
Doutorado em Educação do Campo; 

 Instituição de carreira específica para 
educadores do campo; 

 Elaboração de políticas públicas 
estruturantes e articuladas de Educação de 
Jovens e Adultos; 

                                                           
56

 Observe-se o apoio do PSDB como base do governo Michel Temer no Congresso Nacional. 
57

 Optou-se por não colocar o conteúdo do IV FONEC na Tabela 5, por este não apresentar 
pautas ou reivindicações novas. Entretanto, deve-se considerar que quando o documento 
apresenta os termos manutenção e consolidação, entende-se que o requerido é objeto de 
conquista realizada que na nova conjuntura é conquista ameaçada.  
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políticas públicas em todas as esferas 
administrativas do Estado; 

 Elaboração de um plano de construção, 
reforma e ampliação de escolas no campo com 
acessibilidade inclusiva e estrutura pedagógica e 
tecnológica; 

 Envolver as Instituições de Ensino Superior 
e Institutos federais na superação das metas de 
formação de educadores do campo e ampliação da 
oferta de turmas de Licenciatura em Educação do 
Campo e Agroecologia; 

 Apoio e ampliação de formação continuada 
de educadores realizada pelas organizações 
sociais do campo objetivando produzir referências 
para as Instituições de Ensino Superior; 

 Estimular e participar de iniciativas de 
produção de materiais didático-pedagógicos na 
perspectiva da Educação do Campo; 
 Organizar-se, nacionalmente e nos 
estados, fortalecendo instâncias de organização já 
existentes da Educação do Campo, mantendo 
espaços de articulação com órgãos 
governamentais de forma independente. 

 Educação de Jovens e Adultos, 
articulada a qualificação social e profissional; 

 Educação Profissional com princípios 
da Educação do Campo; 

 Regionalização/contextualização da 
produção de material didático para a 
Educação do Campo – didáticos – PNLD – e 
paradidáticos; 

 Construção de Escolas de Ensino 
Médio no Campo; 

 Acesso ao Ensino Superior para os 
povos do campo como política afirmativa; 

 Mapeamento da realidade da 
Educação do Campo no Brasil e instar 
dirigentes municipais para a construção de 
escolas onde não existirem; 

 
III FONEC: 

 Reconhecimento dos cursos de 
Licenciatura em Educação do Campo nos 
concursos do magistério; 

 Articular a lutas da Educação do 
Campo com as lutas gerais da classe 
trabalhadora. 

FONTE: I FONEC (agosto de 2012; setembro de 2012); II FONEC (2013); III FONEC (2015). 

 

O terceiro conjunto de análise refere-se ao manifesto do I ENERA, 

realizado em 1997 e o manifesto do II ENERA realizado em 201558. Ambos os 

documentos constituem-se na forma manifesto - Manifesto das Educadoras e 

dos Educadores da Reforma Agrária. Entretanto, do interstício de dezoito anos 

entre um documento e outro, observa-se a mudança, mais que semântica, do 

compromisso histórico presente na parte introdutória de cada 

documento/manifesto. Em 1997, o manifesto do I ENERA afirma seu 

compromisso na “luta pela Reforma Agrária e das transformações sociais” e o 

manifesto do II ENERA o afirma na “Reforma Agrária Popular”. Infere-se, dessa 

mudança, como continuidade e ampliação, a necessidade de colocar a 

Reforma Agrária além do que é posto pelo interesse do Estado e sim, no 

interesse popular e de um “projeto de agricultura para o país e para o mundo” 

(ENERA, 2015). 

Diferentemente das proposições postas nos outros documentos, os 

documentos/manifestos do ENERA (1997; 2015) perspectivam suas 

                                                           
58

 Na conjuntura temporal do II ENERA (2015), considere-se sua relação com o IV FONEC 
(2017) como uma mudança na forma de ação, dados os efeitos conjunturais. 



197 
 

proposições em direção a uma sociedade socialista e, de que, a 

realização/construção dessa sociedade socialista passa pela Reforma Agrária 

e pelo acesso a educação pública de qualidade e de objetivo formativo 

emancipador direcionado pelos trabalhadores, no conjunto dos interesses da 

classe trabalhadora. 

 

Desde o início de nossa organização incluímos como prioridade a luta 

pela universalização do direito à escola pública de qualidade social, 

da educação infantil à universidade, entendendo que o acesso e 

permanência é fundamental para inserir toda nossa base social na 

construção de um novo projeto de campo e nas lutas pelas 

transformações socialistas. Temos buscado construir coletivamente 

um conjunto de práticas educativas na direção de um projeto 

emancipatório, protagonizado pelos trabalhadores (ENERA, 2015). 

 

Em seguida, o documento manifesto do II ENERA, enumera 12 pontos 

de análise do capitalismo atual, financeiro e transnacional “que controlam a 

produção e circulação das mercadorias em todos os países” e que, nesse 

contexto, “tudo vira negócio: a produção de alimentos, a saúde, a educação, o 

lazer, e cada vez mais o espaço público é subordinado aos interesses das 

classes detentoras do capital” (ENERA, 2015). 

No que diz respeito à produção de alimentos, o documento/manifesto 

afirma que nesse modelo vigora o agronegócio com sua “apropriação privada 

dos recursos naturais” e que sua “lógica de agricultura está baseada em 

monoculturas que permitem a produção em larga escala, mas destroem a 

biodiversidade” utilizando-se cada vez mais de “insumos artificiais que 

desequilibram os processos de reprodução da natureza” (ENERA, 2015). 

Desse modo,  

 

O avanço do agronegócio é amparado por leis e mantido por 

financiamentos públicos que garantem sua expansão, expropriando a 

terra e os territórios de camponeses, indígenas, quilombolas... No 

Brasil, a ausência de uma política de Reforma Agrária é um dos 



198 
 

indicativos da aposta equivocada dos governos no modelo do 

agronegócio, que esconde suas graves contradições (ENERA, 2015). 

 

Com relação à educação e, especialmente a Educação do Campo, o 

documento/manifesto, na análise da lógica atual do capitalismo e sua 

reprodução, afirma que a educação, nesse contexto de produção, fica “na mira 

dos empresários” colocando “a formação dos trabalhadores e trabalhadoras a 

serviço do lucro das empresas”, um ramo de negócios onde buscam “assumir o 

controle político pedagógico das escolas”, nos moldes da gestão empresarial 

articuladas a metas, prescrições e avaliações externas. Esse fato, segundo o 

documento/manifesto, constitui-se no movimento empresarial “Todos pela 

Educação” e de que o Estado brasileiro tem assumido, cada vez mais, o 

caminho empresarial nas reformas educacionais (ENERA, 2015). À contrapelo, 

o documento/manifesto também afirma, em sua análise, que 

 

Do lado dos trabalhadores e das trabalhadoras há muitas 

organizações, educadores e educadoras, educandos e educandas e 

comunidades que, desde seus locais de trabalho buscam pensar e 

fazer mudanças necessárias na escola pública, mas com outros 

objetivos. É preciso, sim, transformar a escola para voltar seu 

trabalho educativo ao desenvolvimento pleno de todas as pessoas, 

visando uma formação humana emancipatória de longo prazo. Há 

ricas práticas sendo desenvolvidas nessa direção (ENERA, 2015). 

 

Entretanto, o documento/manifesto também afirma as condições 

desiguais de disputa entre o projeto empresarial para a educação e o projeto 

emancipatório dos educadores e educadoras e, no caso do campo, situa-se o 

projeto empresarial do agronegócio que se apresenta, em geral, por meio de 

“cartilhas e projetos pedagógicos que fazem propaganda de seu projeto e dos 

interesses de classe que representam, além de ser parte da investida de 

privatização disfarçada de escola pública” (ENERA, 2015). Assim, frente ao 

contexto da sociedade capitalista, da Reforma Agrária e das políticas 

educacionais em geral e, em especial, para a Educação do Campo, o 
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documento/manifesto do II ENERA apresenta as seguintes proposições na 

qualidade de “compromissos de luta e construção” acerca do modelo societal 

capitalista atual e sua relação com a produção do campo (ENERA, 2015): 

 

1. Seguir lutando por uma sociedade justa, democrática e 
igualitária, sem exploração do trabalho e da natureza, com Reforma 
Agrária, com um projeto popular de agricultura e com saúde, cultura e 
educação de qualidade social para o conjunto dos trabalhadores e 
das trabalhadoras; 
2. Lutar contra qualquer tipo de reforma que reduza os direitos 
dos trabalhadores e das trabalhadoras e comprometa a democracia e 
a soberania do nosso país; 
3. Combater o modelo do agronegócio que representa doenças, 
morte e destruição da natureza e dos povos do campo, das florestas 
e das águas, especialmente dos povos indígenas e quilombolas. E 
resistir à ofensiva das empresas do agronegócio nas escolas do 
campo, que tenta subordinar educadores e educadoras e educandos 
e educandas à sua lógica destrutiva, com falsos discursos 
inovadores; 
4. Construir a Reforma Agrária Popular, com distribuição de terras 
a quem nela vive e trabalha e com avanço da agricultura camponesa 
que tem como principal objetivo a produção de alimentos saudáveis e 
ambientalmente sustentáveis para o conjunto da sociedade; 
5. Trabalhar pela agroecologia como matriz tecnológica, produção 
de conhecimento e desenvolvimento de uma agricultura a partir dos 
princípios da agrobiodiversidade e da soberania alimentar dos 
territórios (ENERA, 2015) 

 

Nessas primeiras cinco proposições, o documento/manifesto do II 

ENERA apresenta suas pautas de construção, lutas, combates e resistência 

nas dimensões políticas, econômicas e de formas de produção, todas anti-

neoliberais e, portanto, voltadas para os interesses dos trabalhadores, tanto do 

campo quanto da cidade. Contrapõe as formas de produção e, portanto de 

trabalho, do agronegócio, objeto de combate e resistência, e da agroecologia, 

objeto de construção e desenvolvimento. Contrapõe, na qualidade de luta, 

resistência e construção, respectivamente aos modelos do agronegócio e 

agroecologia, o combate e resistência a produção monocultora extensiva e 

intensiva e, construtivamente, a agrobiodiversidade. Importa destacar nessas 

cinco primeiras proposições a interdependência com relação ao I ENERA e aos 

dois conjuntos analíticos anteriores, pois apresenta, diretamente, a 

continuidade das proposições desses conjuntos, mesmo que estes conjuntos 

não se relacionem diretamente à luta pela Reforma Agrária. Destaca-se, 
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também, em relação ao I ENERA a ampliação que, da perspectiva de um novo 

projeto de desenvolvimento para o Brasil com a Reforma Agrária, no II ENERA 

essa proposição obtém contornos de um projeto com conteúdo situado na 

contraposição para além do latifúndio, mas as formas de produção. Enfim, 

propõe-se a agroecologia, como forma que apresenta contornos políticos, 

sociais, ambientais e de trabalho em contraposição a forma capitalista atual de 

produção, forma destrutiva. 

As proposições seguintes, presentes no documento/manifesto, referem-

se aos combates em torno da intervenção capitalista nas políticas educacionais 

em geral e nas escolas do campo, desde os aspectos pedagógicos aos de 

financiamento da educação, onde: 

 

6. Combater a privatização da educação pública em todas as 
suas formas, seguir na defesa de uma educação pública desde a 
educação infantil até a universidade e atuar contra as reformas 
empresariais defendidas no Brasil pelo Movimento Todos Pela 
Educação, que buscam subordinar as escolas às exigências do 
mercado, reduzem as dimensões formativas, roubam o tempo da 
aprendizagem, instalam uma competição doentia e ampliam a 
exclusão; 
7. Defender a destinação de verba pública exclusivamente para a 
educação pública; 
8. Combater a indústria cultural capitalista que produz um modo 
de vida consumista e individualista (ENERA, 2015). 

 

Como continuidade em relação ao I ENERA observa-se a defesa da 

escola pública desde a Educação Infantil a Universidade, porém, destaca-se 

que a conjuntura em relação ao momento do I ENERA é diferente no sentido 

de que propõe o documento o combate a privatização da educação pública, os 

desvios do financiamento público da educação para os setores privados, o 

combate à lógica consumista na formação dos educandos e a subordinação 

das escolas e do trabalho educativo aos imperativos do mercado. Desse modo, 

se a exigência no I ENERA fora a defesa da escola pública para todos, agora, 

no contexto do II ENERA, a pauta de lutas se amplia59. Em relação aos dois 
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 É preciso considerar que o II ENERA inscreve-se no início do segundo governo Dilma 
Rousseff. 



201 
 

primeiros conjuntos de análise, mantém-se contínua, principalmente em 

relação ao segundo conjunto – os FONECs. 

A nona proposição do documento/manifesto compromete-se a denunciar 

o fechamento de escolas no campo e lutar pela construção de mais escolas no 

campo, adequadas em sua infraestrutura. Proposição contínua desde o I 

ENERA e com relação ao fechamento de escolas no campo, desde o I FONEC. 

Portanto, observa-se novamente a continuidade da proposição. 

A décima proposição, também presente em todos os documentos 

analisados desde o I ENERA, refere-se “a alfabetização e políticas de EJA” 

(ENERA, 2015), pauta permanente do Movimento Social dos Educadores do 

Campo, desde o I ENERA, dezoito anos antes. Com relação ao I ENERA, 

observa-se a ampliação, pois o documento/manifesto do II ENERA requer 

elevação da escolaridade, no campo e na cidade. Entretanto, com relação aos 

dois conjuntos de análise, continuidade. 

A defesa de uma Educação emancipatória da classe trabalhadora e 

ligada a vida das pessoas, centrada no trabalho socialmente produtivo constitui 

as décima primeira e décima segunda proposições do documento/manifesto. 

 

11. Defender para todos os trabalhadores e as trabalhadoras do 
campo e da cidade, uma educação emancipatória que vise o 
desenvolvimento do ser humano em todas as dimensões da vida, que 
alargue a visão de mundo das novas gerações e permita vivenciar 
relações sociais baseadas em valores como a justiça, a 
solidariedade, o trabalho coletivo e o internacionalismo; 
12. Seguir na construção de uma escola ligada à vida das pessoas, 
que tome o trabalho socialmente produtivo, a luta social, a 
organização coletiva, a cultura e a história como matrizes 
organizativas do ambiente educativo da escola, com participação da 
comunidade e auto-organização de educando e educandas, e de 
educadores e educadoras (ENERA, 2015). 

 

Pode-se observar, então, das proposições 11 e 12 do II ENERA a sua 

relação de continuidade e ampliação quando se compara ao I ENERA nas 

proposições 8, 9, 10 e 11, onde propunha em 1997, respectivamente: a defesa 

de uma pedagogia “que se preocupe com todas as dimensões da pessoa 

humana” criando “um ambiente educativo baseado na ação e participação 

democrática, na dimensão educativa do trabalho, da cultura e da história”, em 

uma “escola que desperte os sonhos de nossa juventude”, no cultivo da 
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solidariedade, que educadoras e educadores precisam “construir coletivos 

pedagógicos com clareza política, competência técnica, valores humanistas e 

socialistas” e na defesa de “escolas públicas em todos os assentamentos e 

acampamentos de Reforma Agrária” com uma gestão pedagógica que “tenha a 

participação da comunidade Sem Terra” e na “identidade própria das escolas 

do meio rural, com um projeto político-pedagógico que fortaleça as novas 

formas de desenvolvimento no campo, baseadas na justiça social, na 

cooperação agrícola, no respeito ao meio ambiente” e “valorização da cultura 

camponesa” (ENERA, 1997). 

A ampliação se apresenta nas proposições do II ENERA, nas 

proposições 11 e 12, à medida que desenvolve os elementos postos no I 

ENERA e na defesa, nesse contexto, do internacionalismo e na compreensão 

de que o desenvolvimento do campo e da educação do campo liga-se ao 

desenvolvimento da cidade na mesma perspectiva. A ampliação inferida na 

análise documento/manifesto do II ENERA é ampliação, também, com relação 

às proposições das CNECs e dos FONECs, primeiro e segundo conjunto 

analítico. É importante destacar, novamente, que só há ampliação na 

interdependência e continuidade das proposições, seja no que diz respeito a 

educação na Reforma Agrária, educação no campo e na cidade – educação 

escolar independentemente do espaço, em sua totalidade. 

A interdependência, continuidade e ampliação podem ser observadas na 

décima terceira proposição do documento/manifesto do II ENERA, onde de 

afirma a luta “contra todo tipo de violência e preconceitos étnicos e raciais, 

glbtfólicos e de gênero”. Esta questão da ampla da diversidade dos sujeitos 

não estava posta no I ENERA, nem mesmo a diversidade campesina, no 

sentido dos povos indígenas, quilombolas, ribeirinhas, das águas, etc.. A 

diversidade dos povos do campo só fora colocada como ampliação, além do 

gênero, na II CNEC realizado em 2004 quanto a parte do documento que indica 

as necessidades para a realização de uma Educação do Campo, intitulada “O 

que queremos”, no item 5, onde se requer: “respeito à especificidade da 

Educação do Campo e à diversidade de seus sujeitos” (CNEC, 2004). Depois, 

a continuidade da defesa da diversidade dos sujeitos nos FONECs. Amplia-se, 
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nesse II ENERA a luta contra preconceitos, que vai além da defesa da 

diversidade, enfim, o combate aos preconceitos glbts.  

A proposição 14 do II ENERA já se faz presente desde o I ENERA e na 

totalidade dos dois conjuntos analíticos na mesma proporção, a qual constitui-

se na participação nas “lutas dos trabalhadores e das trabalhadoras da 

educação por condições dignas de trabalho, valorização profissional e 

formação adequada” (ENERA, 2015). 

A décima quinta e última proposição apresenta-se como “Seguir 

trabalhando pela Pedagogia do Movimento e pela Educação do Campo, na 

construção da Pedagogia Socialista para o conjunto dos trabalhadores e das 

trabalhadoras” (ENERA, 2015). Esta proposição constitui-se como a síntese de 

todas as proposições, contínuas e ampliadas, desde o I ENERA em sua oitava 

proposição. Significa, na análise realizada, a intrínseca relação entre educação 

e trabalho socialmente produtivo e humanamente constitutivo em todas as suas 

dimensões. 

Dos três conjuntos analíticos dos documentos dos Movimentos Sociais 

da Educação do Campo, em suas proposições, e das categorias de análise – 

interdependência, continuidade e ampliação -, pode-se apresentar um quadro 

sintético do conjunto de pautas e proposições que se desenvolveram ao longo 

dos últimos 18 anos. 

QUADRO 6: Conjunto de pautas e proposições do Movimento Social da Educação do Campo 1997-

2015. 

PAUTAS E PROPOSIÇÕES COMUNS, CONTÍNUAS E AMPLIADAS 

1. Projeto Popular de desenvolvimento do Brasil; 
2. A concepção de educação como elemento indispensável à transformação social e ao 

desenvolvimento; 
3. Acesso de todos à educação; 
4. Reforma Agrária com acesso à educação; 
5. Escolas nos assentamentos e acampamentos. 
6. Erradicação do analfabetismo e alfabetização de jovens e adultos no campo; 
7. Escola pública, gratuita e de qualidade a todos e no campo; 
8. Participação na elaboração e execução de políticas educacionais no campo; 
9. Valorização da identidade das escolas do campo e da cultura camponesa; 
10. Formação de educadores para a educação do campo e comprometidos com o campo. 
11. Gestão democrática da escola; 
12. Construção de uma pedagogia de referência. 
13. Demarcação das terras indígenas; 
14. Foco na agricultura familiar/camponesa; 
15. Questionamento as formas exploradas do trabalho no campo; 
16. Desenvolvimento sustentável no campo; 
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17. Contraposição ao agronegócio; 
18. Combate às desigualdades e discriminação de gênero, geração, raça e etnia; 
19. Material didático-pedagógico que contemple a identidade cultural dos povos do campo; 
20. Consideração à diversidade do campo, incluindo povos indígenas e quilombolas; 
21. Consideração ao acesso a educação para pessoas com necessidades especiais; 
22. Ensino Médio e Superior no campo que atenda as especificidades culturais, formas 
produtivas e necessidades produtivas dos povos do campo; 
23. Redirecionamento no processo de elaboração e implementação do PRONACAMPO; 
24. Políticas públicas educacionais com base no projeto popular para a agricultura brasileira, 
nos interesses e necessidades dos trabalhadores do campo e nos princípios da Educação do 
Campo; 
25. Fortalecimento do PRONERA como espaço de elaboração e práticas de Educação do 
Campo protagonizado pelos movimentos sociais e organizações de trabalhadores do campo; 
26. Ampliação da construção de escola no campo e fim da política de fechamento de escolas 
no campo; 
27. Solução imediata para o analfabetismo de jovens e adultos no campo; 
28. Fortalecimento e criação de Núcleos de Estudos e Observatório de Educação do Campo 
nas Universidades e Institutos a partir das demandas postas pelo FONEC; 
29. Resgate do direcionamento dos movimentos/organizações sociais e sindicais do campo na 

proposição e implementação das políticas públicas em todas as esferas administrativas do 
Estado; 

30. Elaboração de um plano de construção, reforma e ampliação de escolas no campo com 
acessibilidade inclusiva e estrutura pedagógica e tecnológica; 
31. Envolver as Instituições de Ensino Superior e Institutos federais na superação das metas de 

formação de educadores do campo e ampliação da oferta de turmas de Licenciatura em 
Educação do Campo e Agroecologia; 

32. Apoio e ampliação de formação continuada de educadores realizada pelas organizações 
sociais do campo objetivando produzir referências para as Instituições de Ensino Superior; 
33. Estimular e participar de iniciativas de produção de materiais didático-pedagógicos na 
perspectiva da Educação do Campo; 
34. Organizar-se, nacionalmente e nos estados, fortalecendo instâncias de organização já 
existentes da Educação do Campo, mantendo espaços de articulação com órgãos 
governamentais de forma independente; 
35. Criação de centros de Educação do Campo, ou faculdades de Educação do Campo e 
Instituto de Educação do Campo; 
36. Criação de cursos de Mestrado e Doutorado em Educação do Campo; 
37. Instituição de carreira específica para educadores do campo; 
38. Elaboração de políticas públicas estruturantes e articuladas de Educação de Jovens e 
Adultos; 
39. Educação de Jovens e Adultos, articulada a qualificação social e profissional; 
40. Educação Profissional com princípios da Educação do Campo; 
41. Regionalização/contextualização da produção de material didático para a Educação do 
Campo – didáticos – PNLD – e paradidáticos; 
42. Construção de Escolas de Ensino Médio no Campo; 
43. Acesso ao Ensino Superior para os povos do campo como política afirmativa; 
44. Mapeamento da realidade da Educação do Campo no Brasil e instar dirigentes municipais 
para a construção de escolas onde não existirem; 
45. Reconhecimento dos cursos de Licenciatura em Educação do Campo nos concursos do 

magistério; 
46. Articular a lutas da Educação do Campo com as lutas gerais da classe trabalhadora; 
47. Combate ao modelo do agronegócio e seu modelo destrutivo e defesa da agroecologia e 
a sociobiodiversidade; 
48. Combate a privatização da educação pública; 
49. Defesa da verba pública exclusiva para a educação pública; 
50. Luta contra todo tipo de preconceito racial, étnico, de gênero, glbtfóbico; 
51. Luta pela pedagogia do movimento e Educação do Campo. 

FONTE: I ENERA (1997); I CNEC (1998); II CNEC (2004); I FONEC (2012 a,b); II FONEC (2013); III 

FONEC (2015); II ENERA (2015). 
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Do quadro sintético do conjunto de pautas e proposições do Movimento 

Social dos Educadores do Campo que se desenvolveram ao longo de 18 anos, 

pode-se observar, na continuidade e ampliação das proposições que as 

formulações das proposições obedeceram, também, a dois elementos 

importantes, os quais apresentam o modo de ser da Educação do Campo para 

o Movimento Social e seu campo de mediações: o primeiro é conjuntural, ou 

seja, o desenvolvimento das pautas e proposições: à medida que seu objeto 

principal – a Educação do Campo – obtém existência institucional, inscreve-se 

em conjunturas que demandam ações por parte do Movimento Social da 

Educação do Campo. Isso é observável, por exemplo, quando passam a existir 

políticas públicas educacionais e as proposições direcionam-se à 

problematização dessas políticas e a cobrar a centralidade delas – os 

programas – nos princípios da Educação do Campo. O segundo elemento, 

relacionado ao primeiro, é o do crescente de instituições, movimentos, 

organizações e sujeitos participantes dos eventos que produziram os 

documentos. Chama atenção a participação cada vez maior das Instituições 

Públicas de Ensino Superior, desde a II CNEC em 2004. 

Como interdependência, continuidade e ampliação das proposições, 

destaca-se, a partir do quadro 6, também, o movimento da própria Educação 

do Campo de forma evolutiva, mesmo que pautas originárias ainda não se 

tenham sido superadas pela ação do Estado – o problema do analfabetismo no 

campo. A evolução, aqui, pode ser representada, também, pela existência de 

uma pedagogia própria, da criação de Licenciaturas em Educação do Campo 

provocada pelo movimento, de processos de formação continuada em 

Educação do Campo, da oferta de Educação Infantil no Campo, além da 

existência, às vezes equivocada de programas – PRONATEC-Campo – e de 

legislações e normativas que dão existência institucional à Educação do 

Campo.  Enfim, a evolução como conquista, só possível, ao que se pode 

observar, no marco do Movimento Social. Entretanto, há que se considerar a 

nova conjuntura que se abre no pós-impeachment da Presidente Dilma 

Rousseff com o governo Michel Temer e o conteúdo do documento do IV 

FONEC (2017). 

Antes de passar a apresentação do modo de ser do trabalho presente 

nos documentos do Movimento Social da Educação do Campo, é preciso 
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determinar a substância desse movimento social que é intrínseco ao próprio 

conceito de Educação do Campo conforme se observa em Munarim (2008) e 

se observou no capítulo segundo dessa tese, onde a Educação do Campo 

parece apresentar, inicialmente, a tríade trabalho, luta de classes e movimento 

social. 

 Pela análise dos documentos observa-se que o que se denomina de 

Movimento Social da Educação do Campo compõe-se de outros e diferentes 

movimentos sociais do campo, associações, sujeitos, educadores e 

pesquisadores das Universidades. Essa é, então, a sua composição. Sua 

substância, considerando seu caráter ou dimensão sociopolítica (MUNARIM, 

2008) pode-se dizer que composto por diferentes movimentos e sujeitos 

distingui-se pela capacidade de unificar diferentes demandas de diferentes 

movimentos. Observe-se, que suas pautas contemplam desde as 

reivindicações oriundas do MST, camponeses, educadores, atingidos por 

barragens, ribeirinhos, povos da floresta, trabalhadores do campo assalariados, 

etc. 

Então, observou-se que o modo de ser da Educação do Campo para o 

Movimento Social da Educação do Campo, dada sua composição e substância, 

apresenta-se caracteristicamente por uma dimensão política, de prática política 

reivindicatória frente ao Estado a partir da demanda e necessidade de 

diferentes sujeitos do campo organizados em movimento social. Modo de ser, 

também, caracterizado pela formulação de políticas e proposições 

pedagógicas. Formulação de políticas e proposições pedagógicas que no 

âmbito do Estado brasileiro e seus respectivos governos – 1997 a 2017 – se 

apresentam como políticas públicas determinadas pelas roupagens técnico-

jurídicas do Modo de Produção Capitalista conforme se observará no quarto 

capítulo dessa tese. Porém, para determinar precisamente o modo de ser da 

Educação do Campo para o Movimento Social se faz necessário, 

considerando-o em sua totalidade, apresentar a análise do modo de ser do 

trabalho para o Movimento Social da Educação do Campo da Educação do 

Campo e o modo de ser da Educação do Campo para as políticas públicas, 

bem como o modo de ser do trabalho no âmbito dessas políticas. O que se 

apresentou no âmbito dos documentos do Movimento Social da Educação do 

Campo não abrange a totalidade do modo de ser da Educação do Campo, 
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dado que não se apresentaram, de forma aprofundada, as contradições entre o 

conteúdo da Educação do Campo para o Movimento Social e para as Políticas 

Públicas Educacionais voltadas para a Educação do Campo. 

  

 

3.2 OS MODOS DE SER DO TRABALHO PRESENTES NO 

MOVIMENTO SOCIAL DA EDUCAÇÃO DO CAMPO 

 

 

Conforme o proposto para este capítulo, inicialmente, realizou-se a 

análise das pautas e proposições presentes nos documentos produzidos pelo 

Movimento Social da Educação do Campo, seus aspectos evolutivos e sua 

relação de interdependência, continuidade e ampliação. Aspectos evolutivos 

que demarcados por uma prática política do Movimento Social. Nesse tópico, o 

objeto de análise nos documentos produzidos pelo Movimento Social da 

Educação do Campo é o modo de ser do trabalho para o Movimento Social. 

Então, da análise das pautas e proposições – o modo de ser da educação do 

campo para o Movimento Social da Educação do Campo, apresenta-se a 

análise do trabalho como elemento específico, particular na totalidade das 

pautas e proposições do Movimento Social da Educação do Campo. A análise 

se realiza partindo da presença, lugar e modos de ser do trabalho nos 

documentos e sua relação com a educação. 

 Entretanto, a análise que se vai apresentar sobre os modos de ser do 

trabalho, nesse tópico, não se constitui pela sua continuidade e ampliação, mas 

pela afirmação de um modo de ser ou pela oposição a outro modo de ser do 

trabalho. Enfim, a presença, a afirmação, a oposição e a relação com a 

educação constituem-se como o universo categorial da análise dos modos de 

ser do trabalho nos documentos produzidos pelo Movimento da Educação do 

Campo. Outra questão de método a se destacar é a de que a análise se 

apresenta, do mesmo modo que nas pautas e proposições presentes nos 

documentos do Movimento da Educação do Campo, por conjuntos analíticos, 

porém, os conjuntos se organizam de forma diferente: o primeiro conjunto 

refere-se ao I e II ENERA; o segundo, as CNECs; o terceiro, os FONECs. 
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Da análise de cada conjunto, apresentar-se-á, então, um quadro 

sintético organizado nas categorias de posição – central ou periférica -, modo 

de ser – afirmado e oposto -, relação com a educação. 

As subcategorias, referentes aos modos de ser afirmado e oposto, 

constituem-se no modo de ser não-explorado do trabalho e no modo de ser 

explorado de trabalho. 

Como modo de ser explorado do trabalho entende-se desde as formas 

“antidiluvianas” da produção e do trabalho, anteriores à sociedade capitalista 

conforme designa Marx (2014), as quais: a escravidão e a servidão. E as 

formas atuais, a proletarização e o assalariamento, proletarização como 

condição e assalariamento como forma de trabalho abstrato, do trabalho no 

processo de produção de mais-valia no processo de produção que tem como 

finalidade única a produção de mercadorias (MARX, 2014). Como modo de ser 

não-explorado entende-se as formas de trabalho concreto, não imediatamente 

e unicamente relacionadas a produção de mercadorias, de mais-valia, mas 

como condição de produção e reprodução da existência humana, individual e 

coletiva,  que, decorrentemente, permita o desenvolvimento da humanidade no 

indivíduo, tal qual o trabalho fundante, originário (LUKÁCS, 2013). As duas 

categorias analíticas – modos de ser explorado e não-explorado do trabalho – 

referem-se ao trabalho no campo – na produção agrícola e pecuária -  a partir 

do que enunciam os documentos produzidos pelo Movimento Social da 

Educação do Campo. 

Quanto a relação trabalho e educação, a análise se realiza nas formas 

em que essa relação se apresenta nos documentos de análise, enfim, 

consubstanciadas no modo de ser explorado do trabalho e no modo de ser 

não-explorado do trabalho. 

 

 

3.2.1 Análise dos modos de ser do trabalho nos Manifestos 

das Educadoras e Educadores da Reforma Agrária 

 

 

O primeiro conjunto analítico, constituído pelos manifestos do I ENERA e 

II ENERA, na qualidade de manifesto são documentos políticos, onde a 
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categoria aparentemente central é a ação ou prática política, conclamatória que 

objetiva o direito a educação pública de qualidade no meio rural – dado que a 

noção de Educação do Campo só vai ter existência conceitual a partir do I 

CNEC em 1998 (CALDART, 2012). O trabalho como categoria, no 

documento/manifesto do I ENERA, embora não se apresente no todo do 

documento, aparece como uma determinação da ação política, portanto 

radicalmente central. Essa centralidade radical pode ser compreendida, para 

além do conteúdo presente no manifesto, no caráter ontológico do trabalho 

como originário da socialidade humana e dos complexos que do trabalho 

derivam – o complexo da política e, presente no documento/manifesto, o 

complexo da educação e cultura imediatamente relacionados a ação política. 

Política e educação, ou a ação política em torno da educação constituem na 

análise que se faz no documento/manifesto como práxis que relaciona-se com 

o trabalho secundariamente e mantendo, portanto, com este dependência 

ontológica, determinação recíproca e autonomia relativa, a medida em que o 

trabalho consiste, segundo Marx (2014, p. 211) na transformação da natureza 

em coisa útil, ao passo que Lukács (2013) escreve que 

 

Somente o trabalho tem, como essência ontológica, um claro caráter 

de transição: ele é, essencialmente, uma inter-relação entre homem 

(sociedade) e natureza, tanto inorgânica (ferramenta, matéria-prima, 

objeto de trabalho, etc.) como orgânica, inter-relação que pode figurar 

em pontos determinados da cadeia a que nos referimos, mas antes 

de tudo assinala a transição, no homem que trabalha, do ser biológico 

ao ser social [...] o trabalho pode ser considerado o fenômeno 

originário, o modelo do ser social (LUKÁCS, 2013, p. 44). 

 

A práxis, por seu turno, consiste, não diretamente, na transformação da 

natureza em coisas úteis, mas na ação social humana que objetiva colocar na 

consciência dos homens e mulheres certos objetivos, conhecimentos, valores 

que não se relacionam diretamente ao trabalho, mas relaciona-se a este 

indiretamente, de forma mediada. A práxis é, secundariamente, relacionada ao 

trabalho porque derivada do trabalho, é modelada por ele como por teleológico. 

Desse modo, são a política e a educação, complexos, derivados e 

ontologicamente dependentes do trabalho e relacionados reciprocamente a ele. 

Entretanto, em seu desenvolvimento, tais complexos adquirem autonomia 
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relativa, podem distanciar-se, objetivamente, do trabalho (LUKÁCS, 2013, p. 86 

e 87). 

Dos elementos teóricos e metodológicos referentes à análise, observa-

se, agora, a presença do trabalho, seu modo de ser e relações com outros 

complexos no documento/manifesto do I ENERA, no caso dessa análise, ao 

complexo da educação. 

O trabalho em seu modo de ser para o Movimento Social da Educação 

do Campo apresenta-se no documento/manifesto do I ENERA já em sua parte 

introdutória, a qual 

 

No Brasil, chegamos a uma encruzilhada histórica. De um lado está o 

projeto neoliberal, que destrói a Nação e aumenta a exclusão social. 

De outro lado, há a possibilidade de uma rebeldia organizada e da 

construção de um novo projeto (ENERA, 1997). 

 

Observa-se, então, do trecho introdutório do documento/manifesto do I 

ENERA, implicitamente a presença do trabalho e seus modos de ser na 

afirmação da existência de dois projetos, um neoliberal, desnacionalizante e 

permeado pela exclusão social e outro, de uma ação política organizada para a 

construção de um projeto contraposto. Como projeto neoliberal, o modo de ser 

do trabalho aparece como a forma de trabalho, modo de ser, na qual o 

documento/manifesto se opõe, à medida que a contraposição ao Estado 

Mínimo – neoliberalismo – significa pobreza, que, ao mesmo tempo, trabalho 

explorado e concentração do resultado do trabalho, extração de mais-valia. 

Assim, o modo de ser do trabalho afirmado pelo manifesto, opõe-se ao trabalho 

explorado. A questão a se saber é o modo de ser do trabalho especificamente 

defendido pelo documento, modo de ser implícito na rebeldia organizada e na 

construção de um novo projeto. 

Com relação às formas de produção da existência material, o trabalho 

entendido desse modo, somente se apresenta na proposição de número 12. As 

restantes relacionam o trabalho à ação educativa, ou como ação educativa – 

trabalho do educador, práxis. 

 

12. Trabalhamos por uma identidade própria das escolas do meio 

rural, com um projeto político-pedagógico que fortaleça novas formas 
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de desenvolvimento no campo, baseadas na justiça social, na 

cooperação agrícola, no respeito ao meio ambiente e na valorização 

da cultura camponesa (ENERA, 1997). 

 

Infere-se do trecho selecionado, o modo de ser do trabalho resistente ao 

trabalho explorado, situado, então, na forma de trabalho não-explorado. Isso, 

no que se refere ao campo, pode ser observado na expressão: cooperação 

agrícola, o modo de ser cooperado do trabalho, ou a produção da existência 

material em cooperação entre os trabalhadores do campo. Enfim, oposição à 

extração de mais-valia e acumulação, e na extração da natureza do apenas 

necessário e não ao consumo capitalista e na economia de mercado 

capitalista. Observa-se, também, a relação entre educação e trabalho quando 

se afirma que se trabalha – ação política, práxis – “com um projeto político-

pedagógico que fortaleça novas formas de desenvolvimento no campo” 

(ENERA, 1997). Enfim, observa-se ação política, projetiva e educativa como 

trabalho e relacionada, reciprocamente a produção da existência material e 

desenvolvimento. Trabalho e educação apresentam-se aqui intrinsecamente 

relacionados e dependentes na relação com uma projeção de um futuro dos 

trabalhadores do campo. 

O trabalho relacionado à ação política e ação educativa apresentam-se, 

também, em outras quatro proposições, onde: 

 

1. Somos educadoras e educadores de crianças, jovens e adultos 
de Acampamentos e Assentamentos de todo o Brasil, e colocamos o 
nosso trabalho a serviço da luta pela Reforma Agrária e das 
transformações sociais. 
5. Consideramos que acabar com o analfabetismo, além de um 
dever do Estado, é uma questão de honra. Por isso nos 
comprometemos com esse trabalho. 
6. Exigimos, como trabalhadoras e trabalhadores da educação, 
respeito, valorização profissional e condições dignas de trabalho e de 
formação. Queremos o direito de pensar e de participar das decisões 
sobre política educacional. 
8 . Defendemos uma pedagogia que se preocupe com todas as 
dimensões da pessoa humana e que crie um ambiente educativo 
baseado na ação e na participação democrática, na dimensão 
educativa do trabalho, da cultura e da história de nosso povo 
(ENERA, 1997). 

 

Na primeira proposição o trabalho relaciona-se a ação política – 

“colocamos nosso trabalho a serviço da luta” -, na quinta o trabalho relaciona-
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se a ação educativa - comprometimento com a alfabetização, ação 

alfabetizadora -, na sexta proposição o pertencimento de educadores à classe 

trabalhadora e, nesse pertencimento, requerem condições de trabalho e, na 

oitava proposição, a relação trabalho e educação considerando que o trabalho 

possui uma “dimensão educativa” (ENERA, 1997).  

Na primeira, quinta e sexta proposição a ação política e educativa 

identifica-se com o trabalho, essa relação, talvez não conscientemente posta 

pelo documento/manifesto, apresenta-se, na relação trabalho e práxis. A oitava 

proposição, apresenta, então, a defesa de uma pedagogia omnilateral, que 

abrange todas as dimensões do ser humano e, destas, apresenta-se a 

dimensão educativa do trabalho. Reside nessa oitava proposição a concepção 

de trabalho, seu modo de ser, originário, fundante do ser social, da linguagem, 

ciência e outros complexos. Essa oitava proposição merece análise mais 

aprofundada acerca da relação trabalho e educação. Primeiro, se observa a 

dimensão educativa do trabalho a partir de Lukács (2013) – o trabalho como 

pôr teleológico -, segundo, a partir de Kuenzer (1992) no “Ensino de 2º Grau – 

o Trabalho como Princípio Educativo” e, ao que parece aludir o 

documento/manifesto a dimensão educativa do trabalho a partir da “Pedagogia 

do Oprimido” (FREIRE, 2005). 

Pode-se compreender a dimensão educativa do trabalho, em sua 

qualidade fundante do ser social, entendendo-o, conforme se observou no 

capítulo primeiro desta tese, como um contínuo por teleológico, contínuo por de 

fim e contínuos pores de meios para se atingir o fim posto. Esse processo, 

corresponde a antecipação do resultado do trabalho na consciência do ser que 

trabalha, engendrando-se, para a antecipação desse resultado, categorias 

como o espelhamento da realidade e escolha entre opções, alternativas, para a 

realização do resultado antecipado. Lukács (2013, p. 75) afirmará que a 

alternativa significa no processo de trabalho “a passagem da possibilidade à 

realidade” e, portanto, é a alternativa no processo de trabalho uma categoria 

marcadamente cognitiva e, desse modo, a realização do trabalho, desde sua 

existência inicial, implica desenvolvimento humano no homem que além de 

produzir sua existência material, possibilita, por isso, sua humanização, 

socialidade e possibilidade de ser mais no sentido de que a reprodução da 

existência material permite a produção e reprodução da existência social. 
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Obviamente, aqui, a relação com a dimensão educativa do trabalho insere-se 

na realização do trabalho na forma não explorada, portanto, distinta da forma 

do trabalho, seu modo de ser explorado e estranhado, típico do capitalismo, 

onde, 

 

O resultado do processo de trabalho, o produto, aparece junto ao 

trabalhador como um ser alheio, como algo alheio e estranho ao 

produtor que se tornou coisa. Tem-se então que essa realização 

efetiva do trabalho aparece como desefetivação do trabalhador 

(ANTUNES, 1997, p. 124). 

 

A compreensão da dimensão educativa do trabalho pode ser pensada a 

partir de Kuenzer (1992) no sentido do “trabalho como princípio educativo”, 

onde, ao pensar a educação, a escola e seu projeto político-pedagógico para 

além das formas burguesas, capitalista, afirma que 

 

Nesse novo contexto de relações entre vida e cultura, entre trabalho 

intelectual e instrumental, a escola, instituição responsável pela 

formação do novo tipo de intelectual, deverá fundamentar seu projeto 

pedagógico sobre outro princípio educativo: o trabalho, enquanto 

atividade teórico-prática responsável pela transformação da ordem 

natural em ordem social, enquanto expressão da unidade entre 

cultura geral e vida produtiva. [...] o trabalho manual mais primitivo 

contém em si um aspecto intelectual (KUENZER, 1992, p. 124). 

 

O sentido posto por Kuenzer (1992), fundamentado em Gramsci, não 

colide com o sentido posto por Lukács (2013) quanto ao processo de 

desenvolvimento humano a partir do trabalho, conforme se inferiu. Importa 

destacar, novamente, que na dimensão educativa do trabalho e o trabalho60 

como princípio educativo reside a concepção de trabalho, seu modo de ser não 

explorado e, necessariamente, constituído na não divisão do trabalho em 

trabalho intelectual e trabalho manual. Essa constatação conduz a relacionar o 

trabalho e a educação, nas proposições 8 e 12, onde o modo de ser afirmado 

do trabalho, a cooperação entre trabalhadores na produção e no resultado do 

trabalho, bem como sua dimensão educativa que não apresenta a separação 

                                                           
60

 Dimensão educativa do trabalho e trabalho como princípio educativo perfez, conforme 
Ciavatta (2015), um grande número de pesquisas no GT Trabalho e Educação da ANPED. 
Confira o capítulo 2 dessa tese. 
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entre trabalho intelectual e manual. Do contrário, apresenta o entendimento de 

que o processo de trabalho contém, ao mesmo tempo, pensamento e ação, 

conforme se observa no complexo do trabalho na qualidade de pôr teleológico 

conforme escreve Lukács (2013). 

Diante do exposto, é importante destacar que o documento/manifesto 

presta, no encontro realizado – I ENERA –, homenagem ao educador Paulo 

Freire. Desse modo, pode-se inferir que a relação trabalho e educação, 

perpassada pela ação política tenha referência na Pedagogia do Oprimido de 

Paulo Freire, onde 

 

A luta pela humanização, pelo trabalho livre, pela desalienação, pela 

afirmação dos homens como pessoas, como seres para si, não teria 

significação. Esta somente é possível porque a desumanização, 

mesmo que um fato concreto na história, não é, porém, destino dado, 

mas resultado de uma ordem injusta que gera violência dos 

opressores e esta, o ser menos (FREIRE, 2005, p. 32). 

 

Embora a obra de Paulo Freire citada contenha elementos de uma 

posição fenomenológica, o que difere da posição teórico-metodológica de 

Lukács e Kuenzer, a afirmação de Freire (2005) não colide com a posição dos 

dois teóricos e, além disso, corresponde, junto aos autores, os supostos da 

dimensão educativa do trabalho – luta pela humanização, trabalho livre, 

cooperado, os homens como seres para si e que a desumanização é um fato 

histórico, a hegemonia das formas de trabalho no capitalismo e, desse modo, a 

coisificação do homem, o ser menos, ser mercadoria. 

Expostas a presença do trabalho, seu modo de ser afirmado e oposto e 

suas relações com outros complexos no documento/manifesto do I ENERA, 

apresenta-se, então, a análise dos modos de ser do trabalho presentes no 

documento/manifesto do II ENERA – documento produzido 18 anos depois. 

Conforme já se observou na parte primeira desse capítulo, o 

documento/manifesto do II ENERA estabelece com o documento/manifesto do I 

ENERA uma relação de continuidade. Para a análise do documento/manifesto 

do II ENERA essa relação informa que a presença, o modo de ser afirmado e 

oposto, bem como as relações entre educação e trabalho não diferem. O que 

se observa, então, é, conforme o já posto na parte primeira desse capítulo, é o 

fato de que a presença do trabalho e o seu modo de ser oposto – o trabalho 
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explorado - se apresenta – no II ENERA - em outra conjuntura do trabalho e da 

Educação do Campo no Brasil. 

O próprio documento/manifesto apresenta a conjuntura atual do trabalho 

e da produção no campo e suas relações com a educação. Quanto ao modo de 

ser oposto do trabalho, na analise conjuntural, observa-se que 

 

1. Vivemos numa sociedade capitalista cada vez mais desigual, 
que produz riquezas para poucos e miséria para muitos. O 
capitalismo mundial é agora comandado pelo capital financeiro e 
pelas grandes empresas privadas transnacionais, que dominam e 
controlam a produção e circulação das mercadorias em todos os 
países. Nesse contexto, tudo vira negócio: a produção de alimentos, 
a saúde, a educação, o lazer, e cada vez mais o espaço público é 
subordinado aos interesses das classes detentoras do capital, pondo 
em perigo a vida humana e a natureza. 
2. Como o objetivo principal é o lucro das empresas, as condições 
de vida dos trabalhadores e das trabalhadoras e os direitos sociais 
duramente conquistados, estão sempre em perigo... 
3. Esse modelo econômico é o mesmo que organiza e controla a 
produção como um negócio capitalista, o agronegócio, e sua 
apropriação privada dos recursos naturais [...] Essa lógica de 
agricultura está baseada em monoculturas que permitem produção 
em larga escala, mas destroem a biodiversidade e precisam cada vez 
mais de insumos artificiais que desequilibram o processo de 
reprodução da vida na natureza. O avanço do agronegócio é 
amparado por leis e mantido por financiamentos públicos que 
garantem a sua expansão, expropriando a terra e os territórios de 
camponeses, indígenas, quilombolas...(ENERA, 2015). 

 

Depreende-se da análise conjuntural do documento/manifesto o modo 

de ser oposto do trabalho, o trabalho explorado que produz mais-valia e 

concentração da riqueza, produzida pelo trabalho. A análise situa, então o 

trabalho na forma do capitalismo financeiro e transnacional que inclui, na 

produção de mais-valia e lucro, a precarização do trabalho, no campo, 

articulado a uma política econômica de Estado. Assim, o modo de ser 

explorado do trabalho, diferentemente do expresso no documento/manifesto do 

I ENERA, se expressa, no documento do II ENERA, no agronegócio. O 

agronegócio, segundo o documento/manifesto, precariza o trabalho no campo, 

desde os trabalhadores assalariados no campo, a destruição massiva da 

natureza e da própria condição de vida no campo, portanto, entende-se, que o 

modo de ser oposto do trabalho, além de explorado adquire agora o caráter 

destrutivo que ignora as identidades dos povos do campo, sua relação com o 

meio ambiente, sua cultura e socialidade. 
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O contexto no qual o trabalho se apresenta nos documentos/manifestos 

– principalmente no documento do II ENERA, dada à conjuntura no qual se 

inscreve - corrobora com a análise de Antunes (2000), principalmente quando 

se observa que as mudanças no mundo do trabalho na cidade se estendem ao 

campo. 

 

Particularmente nas últimas décadas a sociedade contemporânea 

vem presenciando profundas transformações, tanto nas formas de 

materialidade quanto na esfera da subjetividade, dadas as complexas 

relações entre as formas de ser e de existir da sociabilidade humana. 

A crise experimentada pelo capital, bem como suas respostas, das 

quais o neoliberalismo e a reestruturação produtiva da era da 

acumulação flexível são expressão, têm acarretado, entre tantas 

consequências, profundas mutações no interior do mundo do 

trabalho. Dentre elas podemos inicialmente mencionar o enorme 

desemprego estrutural, um crescente contingente de trabalhadores 

em condições precarizadas, além de uma degradação que se amplia, 

na relação metabólica entre homem e natureza, conduzida pela lógica 

societal voltada prioritariamente para a produção de mercadorias e 

para a valorização do capital (ANTUNES, 2000, p. 15). 

 

A lógica do modo de ser explorado do trabalho, destrutivo, apresentado 

no documento/manifesto do II ENERA, abrange, internaliza-se na relação 

trabalho e educação na forma da mercantilização da educação, onde 

 

5. É essa mesma lógica perversa de colocar tudo a serviço da 
reprodução do capital, que coloca a educação na mira dos 
empresários. Além do histórico objetivo de garantir a formação dos 
trabalhadores e trabalhadoras a serviço do lucro das empresas, agora 
fazem da educação um ramo de seus negócios e buscam assumir o 
controle político e pedagógico das escolas. 
6. [...] apresentam como alternativa que as escolas passem a 
funcionar de acordo com a lógica do trabalho e de gestão das 
empresas capitalistas. Isso significa o estabelecimento de metas a 
serem atingidas, controle externo do processo pedagógico, perda da 
autonomia do trabalho dos educadores e das educadoras, 
responsabilização individual pela aprendizagem dos educandos e 
educandas sob qualquer condição e currículos determinados em 
função da avaliação em larga escala (ENERA, 2015). 

 

Do mesmo modo que no documento/manifesto do I ENERA o trabalho 

apresenta-se relacionado a educação no sentido de “trabalho do educador” ou 

“trabalho educativo”, do trabalho da educação, os quais, na análise, observou-

se como práxis e não exatamente como trabalho entendido como a 
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transformação da natureza em coisa útil, que tem valor de uso (MARX, 2014). 

Na qualidade de práxis – originada do trabalho -, “o trabalho do educador e da 

educação”, fora apontado, a partir de Lukács (2013) como um “pôr teleológico 

secundário”, que significa, de todo modo, colocar pores teleológicos na 

consciência de outros homens e, desse modo, a práxis, modelada pelo 

trabalho, relaciona-se com o trabalho como determinação recíproca e 

autonomia relativa (LUKÁCS, 2013). Ora, o que se pode observar na análise 

conjuntural do trabalho e da educação no documento/manifesto do II ENERA é, 

na contradição capital e trabalho do capitalismo e seus representantes, o 

empresariado, procurando, de sua forma, a colocação de pores de fim, 

teleológicos, na consciência dos trabalhadores por meio da educação61. Pores 

de fins condizentes com os objetivos do capitalismo, que se realiza 

continuamente pela exploração do trabalho no processo de produção de mais-

valia (MARX, 2014). 

De modo contraposto ao projeto do empresariado brasileiro e mundial, o 

documento/manifesto apresenta a relação trabalho e educação direcionadas à 

formação humana emancipatória, plena, produzida por iniciativas de 

educadores e educadores do campo. Afirma, desde o início, o 

documento/manifesto que “temos buscado construir coletivamente um conjunto 

de práticas educativas na direção de um projeto social emancipatório, 

protagonizado pelos trabalhadores” (ENERA, 2015). Um projeto social 

emancipatório direcionado pelos trabalhadores implica a defesa de um modo 

de ser do trabalho e sua relação com a educação efetivador do ser social, da 

socialidade humana. Portanto, de um modo de ser do trabalho não-explorado. 

Da análise do modo de ser do trabalho presente na parte introdutória 

das proposições do documento/manifesto do II ENERA, apresenta-se, agora, a 

análise dos modos de ser do trabalho afirmativo e sua relação com a educação 

nas proposições do documento. A análise que se apresenta limita-se aos 

elementos sobre os modos de ser do trabalho e educação não presentes no 

documento/manifesto do I ENERA. 

                                                           
61

 Essa afirmação se apresenta de forma determinada no quarto capítulo da tese, quando se 
analisa os modos de ser do trabalho e da Educação do Campo presentes nos documentos de 
políticas públicas. 
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Assim, sobre o trabalho e a produção agrícola, propõe o documento do II 

ENERA: 

 

3 Combater o agronegócio que representa doenças, morte e destruição 
da natureza e dos povos do campo [...] 

4. Construir a Reforma Agrária Popular, com distribuição de terras a 
quem nela vive e trabalha e com avanço da agricultura camponesa 
que tem como principal objetivo a produção de alimentos saudáveis e 
ambientalmente sustentáveis para o conjunto da sociedade. 

5. Trabalhar pela agroecologia como matriz tecnológica, produção de 
conhecimento e desenvolvimento de uma agricultura a partir dos 
princípios da agrobiodiversidade e da soberania alimentar dos 
territórios (ENERA, 2015). 

 

Observa-se, então, nas proposições apresentadas, na relação trabalho e 

produção, a afirmação de um modo de ser do trabalho não destrutivo, 

subsumido na agricultura camponesa e na agroecologia em contraposição ao 

modelo do agronegócio, o qual representa a morte e a destruição da natureza e 

dos povos do campo. 

Decorre que com relação à educação, propõe o documento/manifesto 

então 

 

11. Defender para todos os trabalhadores e as trabalhadoras do 

campo e da cidade, uma educação emancipatória que vise o 

desenvolvimento do ser humano em todas as dimensões da vida, que 

alargue a visão de mundo das novas gerações e permita vivenciar 

relações sociais baseadas em valores como a justiça, a 

solidariedade, o trabalho coletivo e o internacionalismo. 

12. Seguir na construção de uma escola ligada a vida das pessoas, 

que torne o trabalho socialmente produtivo, a luta social, a 

organização coletiva, a cultura e a história como matrizes 

organizadoras do ambiente educativo da escola, com participação da 

comunidade e auto-organização de educandos e educandas, e de 

educadores e educadoras (ENERA, 2015). 

 

Observa-se, novamente, desde a análise conjuntural, a relação trabalho 

e educação na efetivação do ser humano, de uma educação omnilateral onde o 

trabalho se apresenta como coletivo e socialmente produtivo, opondo-se ao 
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modo de ser explorado do trabalho e da apropriação privada/individual de seus 

resultados. 

O que se pode considerar pela análise da presença, modos de ser do 

trabalho e suas relações com a educação são: a centralidade do trabalho nos 

dois documentos; o modo de ser afirmado como trabalho não explorado, 

constitutivo da emancipação e da realização do ser humano e de sua relação 

com a natureza de forma interdependente, expressos no trabalho cooperado e 

coletivo, na agricultura camponesa e na agroecologia; o reconhecimento de 

sua centralidade na educação, de relações recíprocas entre trabalho e 

educação, também expressas na produção agrícola camponesa e na 

agroecologia; o modo de ser oposto configura-se no trabalho explorado, 

destrutivo, mercantil expresso, primeiro no latifúndio e depois no agronegócio 

que, intervém, como modelo de trabalho e produção, na educação. 

Importa destacar, também, o entendimento da práxis educativa e da 

educação como trabalho, reconhecimento dos educadores como trabalhadores, 

fato que indica, certamente, a inclusão dos educadores na classe trabalhadora 

no sentido apontado por Antunes (2000) na nova configuração da classe 

trabalhadora – assalariada -, como noção ampliada da classe trabalhadora62. 

 

Uma noção ampliada de classe trabalhadora, inclui, então, todos 

aqueles e aquelas que vendem a sua força de trabalho em troca de 

salário, incorporando, além do proletariado industrial, dos 

assalariados do setor de serviços, também o proletariado rural, que 

vende sua força de trabalho para o capital. Essa noção incorpora o 

proletariado precarizado, o subproletariado moderno, part time, o 

novo proletariado dos Mc Donalds, os trabalhadores hifeinizados de 

que falou Beynon, os trabalhadores terceirizados e precarizados das 

empresas liofilizadas de que falou Juan José Castillo, os 

trabalhadores assalariados da chamada economia informal, que 

muitas vezes são indiretamente subordinados ao capital, além dos 

trabalhadores desempregados (ANTUNES, 2000, p. 103-104). 

 

                                                           
62

 É importante considerar no debate conceitual da noção ampla da classe trabalhadora o 
termo “classe-que-vive-do-trabalho” cunhado por Antunes (2000), termo polêmico, pois quem 
vive do trabalho diretamente é o capitalista, a classe burguesa.  Lembrando Marx na Crítica ao 
Programa de Gotha que “a burguesia tem ótimas razões para pensar que o trabalho é a fonte 
de toda a riqueza” dado que se apropriam dela. 
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Pode-se, então, diante do exposto, apresentar um quadro sintético da 

posição do trabalho, seu modo de ser afirmado e oposto e sua relação com a 

educação. 

QUADRO 7: Posição, modos de ser e relação trabalho e educação no I e  II ENERA. 

POSIÇÃO MODO DE SER 
AFIRMADO 

MODO DE SER 
OPOSTO 

RELAÇÃO COM A 
EDUCAÇÃO 

 Central.  Não-explorado; 

 Efetivador do 
ser humano; 

 Cooperado; 

 Coletivo; 

 Expresso na 
agricultura camponesa 
e na agroecologia. 

 Explorado; 

 Destrutivo do 
ser e da natureza; 

 Expresso 
pelo latifúndio e pelo 
agronegócio. 

 Reciprocidade: 
trabalho e educação - 
afirmativamente 
emancipadores; 

 Dimensão 
educativa do trabalho; 

 Educadores 
pertencentes a classe 
trabalhadora. 

FONTE: I ENERA (1997); II ENERA (2015) 

 

. 

3.2.2 Análise dos modos de ser do trabalho nas 

Conferências Nacionais pela Educação do Campo 

 

O segundo conjunto analítico refere-se às duas Conferências Nacionais 

pela Educação do Campo, realizadas respectivamente em 1998 e 2004. 

Conforme se observou na primeira parte desse capítulo, os documentos 

estabelecem entre si uma relação de interdependência, continuidade e 

ampliação. Entretanto, o primeiro documento de análise desse conjunto 

analítico, a I CNEC, no que se refere a presença, posição e modos de ser do 

trabalho, a relação de continuidade não se apresenta quando comparado aos 

dois documentos do primeiro conjunto analítico – I e II ENERA. Primeiro, 

porque o trabalho, embora presente, não ocupa centralidade no documento da 

I CNEC, essa centralidade é ocupada pela categoria da cultura. Segundo, não 

se observa a presença da Reforma Agrária e, por decorrência, uma educação 

do campo voltada, também, para os acampados e assentados. Embora, se 

observe tais diferenças, o fato, por essa análise é explicável nos objetivos de 

realização da I CNEC – a criação, a partir dos movimentos sociais, do conceito 

de Educação do Campo que, contém, inicialmente, a valorização da cultura do 

homem do campo, saberes e memórias que, ao tempo da criação do conceito, 
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a cultura do homem do campo situava-se na invisibilidade ou tida por 

“atrasada” pela visão urbanizada de desenvolvimento e por quase um século 

de ruralismo pedagógico. 

No que se refere à presença do trabalho e seus modos de ser nas 

proposições da I CNEC, trabalho na qualidade de produção da existência 

material e transformação da natureza em coisas úteis, este se apresenta 

implícito em duas proposições e explícito em uma, subsumido na cultura e 

identidade. 

 

1. Vincular as práticas de Educação Básica do Campo com o 
processo de construção de um Projeto Popular de 
desenvolvimento nacional. 

A Educação do Campo tem um compromisso com a Vida, com a Luta 

e com o Movimento Social que está buscando construir um espaço 

onde possamos viver com dignidade. 

6. Formar Educadoras e Educadores do Campo. 

A Educação do Campo deve formar e titular seus próprios 

educadores, articulando-os em torno de uma proposta de 

desenvolvimento do campo e de um projeto político-pedagógico 

específico de suas escolas (CNEC, 1998). 

 

Na primeira proposição, o trabalho aparece implícito ou subsumido, na 

ideia de “viver com dignidade”, o que pressupõe a produção e reprodução 

material da existência de uma forma não explorada, contrapondo-se, então, a 

formas que indignifique, desefetive o ser. Isso supõe um modo de ser 

afirmativo do trabalho – modo de ser não-explorado. A sexta proposição, por 

seu turno, o trabalho apresenta-se implícito na ideia de formar educadores 

comprometidos com uma proposta de desenvolvimento do campo. 

Desenvolvimento implica a produção que, por decorrência, implica o trabalho. 

De forma explicita, o trabalho aparece na sétima proposição, a qual 

 

7. Produzir uma proposta de Educação Básicas do Campo. 

Educação do Campo, a partir de práticas e estudos, deve aprofundar 

uma pedagogia que respeite a cultura e a identidade dos povos do 

campo: tempos, ciclos da natureza, mística da terra, valorização do 

trabalho, festas populares... (CNEC, 1998). 

 

Observa-se, então, a presença do trabalho como elemento que compõe 

a cultura e a identidade dos povos do campo, onde o respeito a identidade e a 
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cultura passa pela valorização do trabalho do camponês, das suas formas 

tradicionais, cicladas. Valorização do trabalho relacionada a cultura e 

identidade, tem o significado de respeito. Respeito primeiro no sentido de 

autovalorização, ação de afirmação cultural e identitária dos modos de vida dos 

povos do campo e segundo, no que se refere a produção de uma proposta de 

Educação Básica do Campo, o respeito aos tempos e espaços pela 

organização escolar, os quais, em última instância, são tempos e espaços de 

produção e reprodução da existência material e cultural dos povos do campo. É 

importante destacar, novamente, as razões de o trabalho e seus modos de ser 

apresentarem-se implícitos na categoria da cultura, pois trata-se, nesse 

momento, da construção conceitual da Educação do Campo contraposta as 

apreciações urbanas do campo, da escola no campo, do ruralismo pedagógico. 

Outro elemento presente no documento da I CNEC e que põe em 

destaque a categoria da cultura é a frase afirmativa final: “Por uma Educação 

Básica do Campo. Semente que vamos cultivar!” (I CNEC, 1998). Cultivar não 

assume, no contexto do documento, o cultivo da terra como trabalho, mas de 

cultura, identidade. 

De outro modo, mas complementar, a centralidade da cultura presente 

no documento, pode ser explicada por sua referência teórico-pedagógica 

situada nas obras do educador Paulo Freire, principalmente nos elementos da 

dialogicidade presente na Pedagogia da Autonomia (FREIRE, 2005). 

Quanto ao modo de ser do trabalho ao qual o documento apresenta 

oposição, só é possível, na análise, a suposição do modo de ser explorado do 

trabalho, dado que não aborda diretamente, o documento, o modo de produção 

capitalista, o latifúndio e as formas de exploração do trabalho no campo, 

conforme o observado no primeiro quadro analítico – I e II ENERA. 

O segundo documento desse conjunto analítico – II CNEC -, conforme já 

se observou, organiza-se a partir de quatro partes intituladas: quem somos? O 

que defendemos? O que queremos? O que vamos fazer? 

Diferente do documento da I CNEC, no qual o trabalho não apresenta 

centralidade, o documento da II CNEC, datado de 2004, recupera a 

centralidade do trabalho presente no documento/manifesto do I ENERA. Em 

todas as interrogações que organizam o documento do II CNEC ressalta-se a 

identidade de classe trabalhadora dos sujeitos do campo, a reivindicação de 
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uma Educação do Campo que se relacione às necessidades de apropriação de 

conhecimentos técnicos e científicos voltados para o trabalho e a produção no 

campo de forma sustentável e direcionado à agricultura familiar camponesa, 

apropriação de conhecimentos técnicos e científicos para a qualificação do 

trabalho a partir das necessidades manifestas dos trabalhadores do campo e 

desenvolvimento de alternativas de trabalho digno para jovens e adultos no 

campo. Outro elemento importante no documento da II CNEC é a consideração 

dos educadores como trabalhadores. 

Observa-se, de antemão, a relação trabalho, ciência e educação como 

complexos que se determinam reciprocamente (LUKÁCS, 2013). Outra 

observação é, no que se refere ao trabalho, a continuidade ampliada em 

relação ao documento/manifesto do I ENERA. 

Conforme se afirmou, a identidade de classe trabalhadora do campo 

perpassa todo o documento, isso pode ser observado quando o documento 

afirma, inicialmente, na interrogação “quem somos?”: “somos representantes 

de Movimentos Sociais, Movimento Sindical e Organizações Sociais de 

Trabalhadores e Trabalhadoras do Campo e da Educação”, depois, “somos 

trabalhadores/trabalhadoras do campo” [...] “de comunidades camponesas, 

ribeirinhas, pesqueiras e extrativistas, de assalariados, quilombolas, povos 

indígenas” (CNEC, 2004). Sequencialmente, afirma 

 

A Educação do Campo que é contraponto tanto ao silencio do Estado 

como também às propostas da chamada educação rural ou educação 

para o meio rural no Brasil. Um projeto que se enraíza na trajetória da 

Educação Popular (Paulo Freire) e nas lutas sociais da classe 

trabalhadora do campo (CNEC, 2004). 

 

Do composto identitário de classe trabalhadora do campo, o documento 

da II CNEC apresenta a partir da interrogação “o que defendemos” elementos 

que permitem compreender os modos de ser do trabalho afirmado e oposto e 

as problemáticas do trabalho no campo, suas formas de exploração. 

 

Lutamos por um projeto de sociedade que seja justo, democrático e 

igualitário; que contemple um projeto de desenvolvimento sustentável 

do campo, que se contraponha ao latifúndio e ao agronegócio e que 

garanta: 
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[...] o fortalecimento e expansão da agricultura familiar/camponesa; 

 As relações/condições de trabalho, que respeitem os direitos 
trabalhistas e previdenciários das trabalhadoras e trabalhadores 
rurais; 

 A erradicação do trabalho escravo e da exploração do trabalho 
infantil (CNEC, 2004). 

 

Observa-se, então, a contraposição ao latifúndio e ao agronegócio. 

Entende-se que a contraposição remete, também, aos modos de ser do 

trabalho expresso por essas formas de expropriação da terra e de produção no 

campo, os quais apresentam modos de ser explorado do trabalho no campo, 

representam condições de trabalho que não respeitam os direitos trabalhistas. 

Outros elementos do modo de ser explorado do trabalho no campo expressam-

se pela persistência da condição escrava de trabalho e de exploração do 

trabalho infantil. O modo de ser afirmado do trabalho no campo, não explorado, 

concreto e efetivador, realizador do ser social, expressa-se, no documento, 

pelo desenvolvimento e expansão da agricultura familiar ou camponesa. 

Conforme o observado, o documento da II CNEC, e os documentos já 

analisados, expressam a forma de ser oposta do trabalho, o trabalho explorado 

como denúncia de uma forma hegemônica de trabalho no campo, a qual, não é 

mais que a reprodução da forma capitalista de exploração do trabalho na 

produção de valor e mais-valia, reprodução implícita desde as formas arcaicas 

do latifúndio monocultor à forma de geração de valor e mais-valia atuais, 

reprodução das formas de exploração do trabalho no espaço urbano-industrial, 

que no campo subsumem-se no agronegócio. Ambos, segundo o documento 

da II CNEC, não garantem a permanência do homem no campo, principalmente 

da juventude em uma perspectiva de futuro, onde se afirma que 

 

Estamos especialmente preocupados com milhões de adolescentes e 

jovens que estão fora da escola e de outros processos educativos 

formais ou que estão em escolas inadequadas ou precisam ir a 

cidade para estudar e que a cada dia descobrem sem alternativas 

sociais dignas de trabalho e de permanência no campo (CNEC, 

2004). 
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Desse modo, no que se refere ao modo de ser do trabalho afirmado e 

sua construção, o documento da II CNEC apresenta alguns elementos 

articuladores entre trabalho e educação: 

 

- Defendemos uma educação que ajude a fortalecer um projeto 

popular de agricultura que valorize a transforme a agricultura 

familiar/camponesa e que se integre na construção social de um outro 

projeto de desenvolvimento sustentável de campo e de país [...] 

- O direito a educação somente será garantido se articulado ao direito 

a terra, a permanência no campo, ao trabalho, às diferentes formas 

de produção e reprodução social da vida [...] 

[...] a diversidade dos processos produtivos (CNEC, 2004). 

 

A articulação entre trabalho e educação expressa-se pela construção de 

um projeto de desenvolvimento socialmente sustentável do campo, do 

desenvolvimento de alternativas de trabalho e produção que permitam a 

permanência dos povos do campo no campo, como produção de uma vida 

digna. Essa articulação pode ser observada, especificamente, nas proposições 

do documento, apresentadas na interrogação “o que queremos?” (CNEC, 

2004). 

Especificamente, a articulação entre trabalho e educação apresenta-se, 

nessa parte, pelo acesso e permanência no Ensino Superior e formação 

técnica para jovens e trabalhadores do campo, onde se objetiva: 

 

[...] Concessão de bolsas de estudo em cursos superiores que sejam 

adequados a um projeto de desenvolvimento do campo; 

[...] financiamento pelo CNPq para pesquisas na agricultura 

familiar/camponesa e outras formas de organização e produção das 

populações do campo; 

[...] formação de profissionais para o trabalho no campo por meio de 

uma política pública específica de: 

- cursos de nível médio e superior que inclua os jovens e adultos 

trabalhadores do campo e que priorizem a formação apropriada para 

os diferentes sujeitos do campo; 

- uso social das escolas agrotécnicas e técnicas atendendo as 

necessidades dos trabalhadores e trabalhadoras do campo; 

- implementação de novos formatos de cursos integrados de ensino 

médio e técnico tomando como referência a sociobiodiversidade; 

- criação de uma sugestão de agenda específica para os institutos de 

pesquisa sobre agricultura familiar/camponesa e outras formas de 

organização e produção das populações do campo (II CNEC, 2004). 
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Educação e trabalho apresentam, então, a partir da finalidade de 

desenvolver a agricultura familiar camponesa, e por decorrência, de um modo 

de trabalho para os trabalhadores do campo não-explorado. Essa educação se 

põe, então, na qualidade de meios, de instrumentalização da população e 

trabalhadores do campo para o desenvolvimento de uma agricultura familiar 

camponesa mais produtiva, social e ambientalmente sustentável. Isso significa, 

portanto, a apropriação de saberes técnicos e formas qualificadas de produção 

pelos trabalhadores do campo. Modo de ser do trabalho afirmado pela II CNEC 

e educação mantém, assim, uma relação de reciprocidade, ou determinação 

recíproca (LUKÁCS, 2013). 

Diante do exposto acerca do segundo conjunto analítico, apresenta-se o 

seguinte: 

 

QUADRO 8: Posição, modos de ser e relação trabalho e educação no I e  II CNEC. 

POSIÇÃO MODO DE SER 
AFIRMADO 

MODO DE SER 
OPOSTO 

RELAÇÃO COM A 
EDUCAÇÃO 

 Periférica 
na I CNEC; 

 Central 
na II CNEC a 
partir da 
identidade de 
classe 
trabalhadora do 
campo. 

 Não-
explorado; 

 Efetivador do 
ser humano; 

 Cooperado; 

 Coletivo; 

 Expresso na 
agricultura familiar 
camponesa e na 
sociobiodiversidade. 

 Explorado; 

 Estranhado; 

 Alienado; 

 Coisificador 
do ser humano em 
força de trabalho; 

 Escravo; 

 Exploração 
do trabalho Infantil; 

 Assalariado; 

 Expresso 
pelo latifúndio e pelo 
agronegócio. 

 Reciprocidade: 
trabalho e educação - 
afirmativamente 
humanizadores; 

 Educação como 
meio para o 
desenvolvimento da 
produção na agricultura 
familiar camponesa – 
instrumentalização para 
a qualificação do 
trabalho e produção 
camponesa. 

FONTE: I CNEC (1998); II CNEC (2004). 

 

 

3.2.3 Análise dos modos de ser do trabalho nos Fóruns 

Nacionais de Educação do Campo 

 

O terceiro conjunto analítico acerca da posição, modo de ser do trabalho 

e da relação trabalho e educação compõem-se de quatro documentos 

produzidos nos três Fóruns Nacionais de Educação do Campo. 

O primeiro documento, intitulado “Manifesto à Sociedade Brasileira”, 

datado de 2012 apresenta o trabalho centralmente posicionado, desde a 
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afirmação acerca do surgimento da Educação do Campo articulado ao 

interesse da classe trabalhadora do campo pela educação e contraposto às 

formas de exploração do trabalho no campo e a educação disponível aos 

trabalhadores e povos do campo – a Educação Rural. 

 

1. A Educação do Campo surge das experiências de luta pelo 
direito à educação e por um projeto político pedagógico vinculado aos 
interesses da classe trabalhadora do campo, na sua diversidade de 
povos indígenas, povos da floresta, comunidades tradicionais e 
camponesas, quilombolas, agricultores familiares, assentados, 
acampados à espera de assentamento, extrativistas, pescadores 
artesanais, ribeirinhos e trabalhadores assalariados rurais (FONEC, 
2012a). 

 

O primeiro elemento que se apresenta, então, no documento/manifesto, 

é a identidade da classe trabalhadora do campo em sua diversidade que 

compõem, segundo se observa, diferentes sujeitos coletivos e diferentes 

espaços de produção – agricultores familiares, assentados, acampados, 

extrativistas, pescadores artesanais e assalariados rurais -, relacionada ou não, 

diretamente, ao processo de exploração do trabalho no capitalismo, mas, de 

todo modo, expropriados – comunidades camponesas, indígenas, ribeirinhos. 

Observa-se, no excerto, desde os documentos analisados no primeiro e 

segundo conjunto analítico a emergência da Educação do Campo fundada na 

luta da classe trabalhadora do campo por um projeto de educação vinculado na 

emancipação dessa classe e, portanto, não subordinada aos interesses do 

capital. 

Com relação ao contexto da educação no campo, o 

documento/manifesto apresenta a seguinte situação conjuntural, a qual remete, 

por um lado o modo de ser do trabalho oposto, explorado. 

 

5. O Estado Brasileiro nas diferentes esferas (federal, estadual e 

municipal), na contramão do acúmulo construído pelos sujeitos 

camponeses volta hoje a impor políticas que reeditam os princípios 

da educação rural, já suficientemente criticados pela história da 

educação do campo, associando-se agora aos interesses do 

agronegócio e suas entidades representativas (CNA, ABAG e 

SENAR). Esse projeto produz graves consequências para o país, 

como a miséria no meio rural e a consequente exclusão de grandes 

massas de trabalhadores, a concentração de terra e capital, o 

fechamento de escolas do campo, o trabalho escravo, o 
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envenenamento das terras, das águas e das florestas. Esse projeto 

não serve aos trabalhadores do campo (FONEC, 2012a). 

 

Observa-se, então, o modo de ser explorado do trabalho como trabalho 

escravo e como o trabalho diretamente relacionado ao agronegócio em suas 

formas de produção. 

De outro lado, o documento/manifesto apresenta o modo de ser 

afirmado do trabalho, onde 

 

7. A Educação do Campo está vinculada a um projeto de campo 
que se constrói desde os interesses das populações camponesas 
contemporâneas. Portanto associada à Reforma Agrária, a soberania 
alimentar, a soberania hídrica e energética, à agrobiodiversidade, à 
agroecologia, ao trabalho associado, à economia solidária como base 
para a organização dos setores produtivos, aos direitos civis, à 
cultura, à saúde, à comunicação, ao lazer, a financiamentos públicos 
subsidiados à agricultura familiar camponesa desde o plantio até à 
comercialização da produção em feiras livres nos municípios e 
capitais numa relação em aliança com o conjunto da população 
brasileira (FONEC, 2012a). 

 

Assim, o modo de ser do trabalho afirmado, apresenta-se como trabalho 

associado expresso nas formas de produção da agrobiodiversidade e 

agroecologia. Entre os documentos analisados, até então, observa-se, que do 

modo de ser do trabalho afirmado, das formas de produção, pela primeira vez 

apresenta-se formas de organização dos setores produtivos, nesse caso, 

tomando como base a economia solidária na qual as formas de circulação, 

distribuição da produção se efetivariam por feiras livres. Depreende-se daí que 

a comercialização da produção corresponderia a uma relação direta entre 

produtor como trabalhador e consumidor final63. 

                                                           
63

 No tocante à comercialização direta e a proposição de uma economia solidária é importante 
considerar com Germer (2006) a crítica de que, ainda se está no modo de produção capitalista 
de modo que a comercialização direta do produtor-consumidor faz-se na lógica mercantil e 
concorrencial, mesmo que organizada por cooperativas. Criticando Paul Singer, Germer (2006) 
escreve que [Singer] “recomenda explicitamente a concorrência entre cooperativas. 
Consequentemente, supondo que a ‘economia solidária’ se desenvolva plenamente, de modo 
que somente subsistam cooperativas, elas estarão em concorrência uma com as outras sob a 
égide do mercado. Havendo concorrência, haverá necessariamente vitoriosos e derrotados e 
absorção destes por aqueles, ou seja, centralização do ‘capital’ e desemprego. A vitória na 
concorrência exigirá que cada cooperativa persiga a redução de custos unitários e, para tanto, 
o avanço tecnológico e o aumento das escalas de produção, ou seja, a acumulação. Para 
haver acumulação terá de haver excedentes, o que exigirá a compressão da remuneração 
individual, no limite, ao custo de reprodução da força de trabalho, por um lado, e a 
maximização da rentabilidade por outro. Consequentemente a concorrência implicará a 
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Porém, na conjuntura, de 2012, o documento/manifesto apresenta os 

obstáculos no campo das políticas públicas para a efetivação do seu projeto. 

 

8. Vivemos no campo brasileiro uma fase de aprofundamento do 
capitalismo dependente ao capital internacional unificado pelo capital 
financeiro (Banco Mundial, Organização Mundial do Comércio – 
OMC, Transnacionais da Agricultura – Monsanto, Syngenta, Stora 
Enzo...), com o suporte direto do próprio Estado brasileiro para a 
produção de commodities. Tudo isso legitimado por leis (Código 
Florestal, lei dos transgênicos...) que, facilitam o saque e a 
apropriação de nossos recursos naturais (terra, água, minérios, ar, 
petróleo, biodiversidade) e recolonizam nosso território (FONEC, 
2012a). 

 

O segundo documento desse conjunto analítico, produzido também em 

2012, intitulado “Notas para a análise do momento atual da Educação do 

Campo”, constitui-se de um segundo documento produzido pelo I FONEC, 

como desdobramentos e aprofundamentos das questões postas no “Manifesto 

à Sociedade Brasileira”, trata-se, então de uma sistematização das discussões 

do I FONEC e desse modo, tanto quanto nas “Notas” quanto no “Manifesto” a 

identidade de classe trabalhadora do campo e do trabalho não diferem. Na 

qualidade de profundidade das questões, o documento “Notas” apresenta, 

então, sistematicamente as razões pelas quais a forma de produção do 

agronegócio constitui-se no modo de ser explorado do trabalho e, 

decorrentemente, destrutivo da natureza e do homem, centrado na produção 

para o mercado – reprodução do capital - e, portanto, na exploração da força 

de trabalho na agricultura quando não da expropriação do direito a terra e, por 

decorrência, do trabalho dos povos do campo consubstanciado na maquinaria 

e insumos destrutivos da terra e meio ambiente. 

 

Do ponto de vista da lógica de produção, que precisa ser dominante 

inclusive nas políticas públicas, trata-se de impor a racionalidade do 

capital, que projeta a produção em escalas cada vez maiores, em 

uma mesma área contínua, especializando-se a agricultura em 

monocultivos, para obter máxima produtividade do trabalho e da 

rentabilidade econômica. Para isso se substitui a mão-de-obra pela 

                                                                                                                                                                          
transferência de ‘capitais’ entre setores em função de uma medida de rentabilidade média, que 
necessariamente terá que existir como fator de distribuição do trabalho social entre setores, 
uma vez que, tratando-se de uma economia não planejada, não haverá plano social de 
produção e distribuição. A medida da rentabilidade será necessariamente a atual conhecida 
taxa de lucro. Todas estas são característica da economia capitalista”. 
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mecanização intensiva e se utilizam volumes cada vez maiores de 

fertilizantes químicos sintéticos (produzidos no mercado mundial) e 

de agrotóxicos. Nessa lógica, o aumento da produtividade implica 

cada vez mais em destruição da biodiversidade, da natureza, da vida 

humana e na alienação do trabalho na agricultura [...] 

Esse modelo de produção resultou em uma matriz tecnológicas, 

universalizada, controlada pelas empresas, que é uma etapa ainda 

mais violenta do que foi a chamada “revolução verde”, de uso 

intensivo de insumos agroquímicos artificiais, agora incluindo a 

aplicação da biotecnologia, da informática e de sofisticadas técnicas 

de irrigação. Trata-se de uma lógica de produção cada vez mais 

dependente do adiantamento do capital financeiro, na forma de 

crédito rural, para financiar o acesso aos insumos que vem de fora da 

unidade de produção: sementes, fertilizantes químicos sintéticos, 

agrotóxicos, máquinas e caminhões (FONEC, 2012b). 

 

Mais adiante o documento afirmará que a produção agrícola centrada no 

agronegócio é social e ambientalmente insustentável e reafirma que “há outro 

modo de fazer agricultura e ele necessariamente não indica atraso ou 

inviabilidade de produção de alimentos para a população mundial” (FONEC, 

2012b). 

 

Trata-se do modo de fazer agricultura identificado hoje como 

“agricultura de base familiar e camponesa”, que poderá ser 

potencializado sob a hegemonia de outra lógica de relações de 

produção, de políticas públicas, implicando outra matriz produtiva e 

tecnológica, e tendo a centralidade no trabalho e não na reprodução 

do capital (FONEC, 2012b). 

 

Enfim, apresenta o documento, o modo de ser do trabalho afirmado 

centrado na reprodução da vida humana, na qualidade de trabalho não-

explorado e o modo de ser oposto do trabalho, centrado na reprodução do 

capital, na qualidade de trabalho explorado. 

O modo de ser explorado do trabalho apresenta-se, conforme afirma o 

segundo documento do I FONEC como “trabalho assalariado e nele a 

capacitação por operações, ou seja, a chegada (tardia) da organização 

taylorista do trabalho à agricultura”, supõe “trabalho alienado” dado pela forma 

específica do trabalho assalariado, mas que é reproduzida também no trabalho 

do agricultor que mesmo detendo a propriedade da terra, passa a ser 

desapropriado do controle (que inclui conhecimento científico, técnico e 
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tecnológico) dos processos de trabalho e produção (FONEC, 2012b). Isso tudo 

somado a dependência de insumos externos e não controle sobre o destino da 

produção ou seu resultado final. 

No quadro contextual e de defesa e oposição a modos de ser do 

trabalho, o segundo documento do I FONEC apresenta, então, a relação 

trabalho e educação no âmbito dos programas existente de formação 

profissional na qualidade de programas que objetivam uma formação que serve 

ao mercado, ao modo de produzir do agronegócio. Essas são, ao menos, as 

críticas iniciais que o segundo documento do I FONEC apresenta acerca do 

PRONATEC- Campo64. 

O terceiro documento desse conjunto analítico refere-se ao “Relatório 

Síntese das conclusões e proposições” da “Oficina de Planejamento 2013-

2014” do II FONEC. Em linhas gerais o documento/relatório centraliza-se no 

diálogo dos Movimentos Sociais dos Educadores do Campo com 

representantes do Estado e, desse modo, o trabalho não se apresenta como 

categoria central, tanto que aparece somente na terceira página sob a pauta da 

Educação de Jovens e Adultos quando questiona a submissão da “formação 

profissional à lógica da instrumentalização para o emprego imediato” (FONEC, 

2013), subordinação da formação “à lógica empresarial” e, na pauta da 

Educação Profissional o trabalho apresenta-se de modo implícito ao 

questionamento da formação realizada pelo PRONATEC-Campo e sua 

distância das demandas da agricultura familiar camponesa. Nesse item é que 

se apresenta, também, a ideia de uma classe trabalhadora do campo, de modo 

genérico e relacionada ao formato do programa que, potencialmente, coopta 

algumas lideranças dos trabalhadores. Enfim, o trabalho apresenta-se na lógica 

da profissionalização e não do trabalho livre, coletivo e associado conforme se 

observa em outros documentos analisados. 

O documento produzido pelo III FONEC, último desse conjunto analítico, 

resulta do III Seminário Nacional da Educação do Campo, datado de 2015, 

apresenta o trabalho em dois sentidos, o primeiro deles na identidade de classe 

trabalhadora e, o segundo, na relação trabalho, educação e produtividade. As 

categorias centrais do documento constituem-se na crise estrutural do 

                                                           
64

 A análise do PRONATEC-Campo será apresentada no quarto capítulo dessa tese. 
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capitalismo, o reajuste fiscal do governo brasileiro e seus rebatimentos nas 

políticas públicas educacionais para a Educação do Campo. 

A categoria trabalho, então, apresentar-se-á, pela primeira vez, como 

elemento relacionado ao FONEC, no sentido de que o Fórum se constitui 

“como um espaço de articulação das lutas dos trabalhadores do campo pelo 

direito à educação de qualidade social” (FONEC, 2015). Observa-se, então, 

que a categoria central é a luta social e o trabalho apresenta-se na qualidade 

de identidade de classe dos sujeitos do campo, classe trabalhadora. Em 

seguida, no que toca a crise estrutural do capitalismo, o trabalho apresenta-se 

novamente a partir da identidade de classe e ação da classe trabalhadora 

frente a crise, onde se afirma que “esta crise interessa aos trabalhadores e aos 

camponeses que lutam contra o projeto hegemônico do capital na agricultura, 

pois a crise desorganizou o pacto de poder que permitiu tal hegemonia”65 

(FONEC, 2015). Pela primeira vez, no composto de classe, observa-se, no 

conjunto dos documentos analisados, a disjunção entre trabalhadores e 

camponeses. 

Além da identidade de classe trabalhadora, o trabalho apresenta-se, 

então, relacionado à educação e a produtividade, onde, 

 

A mudança no conceito de desenvolvimento que se operou nos 

últimos 12 anos, no Brasil, alavancado pelo consumo, provocou um 

processo de espiral crescente e positiva na economia, trazendo o 

debate do grande empresariado sobre a produtividade do trabalho, 

com implicações para a educação, por trata-se de um dos fatores a 

impactar a alavancagem do aumento da produtividade. 

O desenvolvimento dos trabalhadores do ponto de vista educativo é 

um componente relevante no cálculo da produtividade e esse sempre 

foi tema em torno do qual os empresários estiveram atentos (FONEC, 

2015). 

 

Trabalho, educação e produtividade significam, no excerto apresentado, 

à força de trabalho e o seu desenvolvimento por um tipo de educação que 

potencializa essa força de trabalho, qualificando-a a serviço da produtividade 

no trabalho explorado no capitalismo.  

                                                           
65

 Observe-se o quadro conjuntural dos “blocos no poder” expostos a partir de Teixeira e Pinto 
(2012) no início do presente capítulo.  
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Desse terceiro conjunto analítico, pode-se ter o seguinte quadro: 

Quadro 9: Posição do trabalho, modos de ser e relação trabalho e educação no I, II e III 

FONEC. 

POSIÇÃO MODO DE SER 
AFIRMADO 

MODO DE SER 
OPOSTO 

RELAÇÃO COM A 
EDUCAÇÃO 

 Central 
no I FONEC; 

 Periférico 
no II E III 
FONEC; 

 Sempre 
presente pelos 
modos de ser e 
pela identidade 
de classe. 

 Não-
explorado; 

 Efetivador do 
ser humano; 

 Associado; 

 Expresso na 
agricultura familiar 
camponesa, 
agroecologia e 
agrobiodiversidade.. 

 Explorado; 

 Estranhado; 

 Alienado; 

 Coisificador 
do ser humano em 
força de trabalho; 

 Escravo; 

 Assalariado; 

 Forma 
Taylorista de 
produção; 

 Pelo uso 
intensivo de 
tecnologias e 
insumos. 

 Expresso 
pelo agronegócio. 

 Resulta na 
expropriação do 
direito a terra pelo 
trabalhador do 
campo. 

 Reciprocidade: 
trabalho e educação - 
afirmativamente 
humanizadores; 

 Educação como 
meio para o 
desenvolvimento da 
produção na agricultura 
familiar camponesa – 
instrumentalização para 
a qualificação do 
trabalho e produção 
camponesa. 

 Negativamente 
desumanizadores: 

 Educação para o 
desenvolvimento da 
força de trabalho e uso 
para a produção na 
produção pelo 
empresariado. 

FONTE: I FONEC (2012 a e b); II FONEC (2013); III FONEC (2015). 

 

Importa observar do quadro 9 a posição periférica do trabalho nos II e III 

FONECs. Periférica em relação à sua posição no I FONEC. Periférica, mas não 

ausente, pelo fato de que a centralidade no II FONEC encontra-se no diálogo 

do Movimento Social dos Educadores do Campo com o Estado. No III FONEC, 

a centralidade encontra-se na análise da crise estrutural do capitalismo e no 

reajuste fiscal do governo brasileiro. Compreendendo que os elementos 

centrais do II e III FONEC não prescindem do trabalho, entende-se que a 

posição do trabalho para o Fórum está dada desde 2012, quando do I FONEC. 

Da análise do terceiro e último conjunto analítico, e dos dois conjuntos 

anteriores acerca dos modos de ser do trabalho, sua posição e relação com a 

educação, observa-se, a presença do trabalho, seus modos de ser afirmado e 

oposto e a relação entre trabalho e educação. Os modos de ser do trabalho, 

afirmado e oposto, apresentaram-se expressos, respectivamente, de um lado, 
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na agricultura familiar camponesa , agroecologia e agrobiodiversidade, de outro 

lado, no agronegócio. 

Quanto a agricultura familiar camponesa e apenas a agricultura familiar, 

destaca-se, em relação aos FONECs, o afirmado por Munarim (2014) no 

entendimento da agricultura familiar camponesa como elemento de unidade na 

luta política do Movimento Social da Educação do Campo. Assim, escreve 

Munarim (2014) 

 

Refiro-me à “Agricultura Familiar Camponesa”. Propomos essa 
categoria, aparentemente e, talvez, de fato contraditória no campo 
teórico, na perspectiva de construção de unidade no campo da luta 
política; eis que, de um lado uma parte importante dos que compõe o 
Movimento Nacional de Educação do Campo, principalmente o 
Movimento Sindical, se pauta mais pela perspectiva da “Agricultura 
familiar”, que inclusive está hoje consolidada na forma da lei. E, de 
outro lado, outra parcela de igual importância, que é essencialmente 
a Via Campesina, se pauta pela categoria “Agricultura Camponesa” 
Sabemos que cada expressão contém um sentido histórico diferente 
da outra. Mas decidimos juntá-las, entendendo que devemos nos 
pautar por aquilo que nos une no momento. E, na medida da 
construção do nosso caminho de luta, vamos aprofundando a 
discussão e aperfeiçoando o conceito. Importa aqui ressaltar que, 
inserida na Educação do Campo, a “Agricultura Familiar Camponesa” 
se nos apresenta como referência histórica concreta, prenhe de lutas 
de diferentes segmentos sociais vinculados ao trabalho, uma 
referência com a qual não podemos e devemos nos relacionar para 
propor políticas públicas novas e lutar por elas (MUNARIM, 2014, p. 
141-142). 

 

 Além das expressões dos modos de ser do trabalho, observa-se, 

também, o composto de classe presente nos documentos do Movimento Social 

da Educação do Campo. Em todos os documentos analisados, mais ou menos 

intensivamente, o caráter de representação de classe, camponeses e/ou 

trabalhadores, fora posto nos documentos desde sua introdução. É preciso, 

aqui, determinar o sentido de classe presente nos documentos. Os 

trabalhadores do campo, agricultores familiares e/ou camponeses – conforme 

trata os documentos -, em suas especificidades, compõe a classe 

trabalhadora? 
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Como resposta possível considerar-se-á dois elementos para a resposta 

á questão: primeiro a identidade política de classe, sua consciência de classe, 

depois as condições materiais. Sabendo que as condições materiais – a 

existência social – determina a consciência social – no caso a consciência de 

classe. 

Marx (2011) analisando a ascensão de Luís Bonaparte ao poder na 

França, na obra “O 18 Brumário de Luís Bonaparte” apresenta o papel dos 

camponeses nesse processo. Na obra Marx (2011) apresenta os elementos 

que podem ou não fazer dos camponeses parceleiros uma classe. Assim, 

escreve Marx que 

 

Os camponeses constituem uma gigantesca massa, cujos membros 
vivem a mesma situação, mas não estabelecem relações 
diversificadas entre si. O seu modo de produção os isola uns dos 
outros, ao invés de levá-los a um intercâmbio recíproco. O isolamento 
é favorecido pelos péssimos meios de comunicação franceses e pela 
pobreza dos camponeses. A sua unidade de produção, a parcela, não 
permite nenhuma divisão de trabalho no seu cultivo, nenhuma 
aplicação da ciência, portanto, nenhuma multiplicidade no seu 
desenvolvimento, nenhuma diversidade de talentos, nenhuma 
profusão de condições sociais. Cada família camponesa é 
praticamente autossuficiente, produzindo diretamente a maior parte 
do que consome e obtendo, assim, os seus meios de subsistência 
mais da troca com a natureza do que do intercâmbio com a 
sociedade. Há a parcela, o camponês e a família; mais adiante, outra 
parcela, outro camponês e outra família. Sessenta conjuntos desse 
tipo constituem um povoado; e sessenta povoados, um 
departamento. Assim, a grande massa da nação francesa se compõe 
por simples adição de grandezas homônimas, como batatas dentro 
de um saco constituem um saco de batatas. Milhões de famílias 
existindo sob as mesmas condições econômicas que separam o seu 
modo de vida, os seus interesses e a sua cultura do modo de vida, 
dos interesses e da cultura das demais classes, contrapondo-se a 
elas como inimigas, formam uma classe. Mas na medida em que 
existe um vínculo apenas local entre os parceleiros, na medida em 
que a identidade dos seus interesses não gera entre eles nenhum 
fator comum, nenhuma união nacional e nenhuma organização 
política, eles não constituem classe nenhuma (MARX, 2011, p. 142 e 
143). 

 

Considerando a questão de classe entre os camponeses da França do 

século XIX, conforme expõe Marx (2011), e a análise dos documentos em seu 

conteúdo, seus pores de fim, ao que parece, mesmo nas diferenças que podem 

ser inferidas entre os trabalhadores do campo, à medida que se organizam 
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politicamente em forma de movimento social, apresentam suas proposições à 

sociedade e se posicionam no conjunto dos interesses da classe trabalhadora, 

constituem, no caso brasileiro e atual, parte da classe trabalhadora. Classe 

trabalhadora pois inserem-se no modo de produção capitalista na relação de 

produção na qualidade de explorados. Além das relações de produção no qual 

se inserem aqueles que o Movimento Social da Educação do Campo 

representa em suas pautas, é preciso considerar a identificação de classe – no 

sentido da consciência de classe - que os documentos apresentam. Pois 

conforme Marx (2011) e pelo que se infere da identificação de classe presente 

nos documentos do Movimento Social da Educação do Campo, colocam suas 

pautas em comum com o conjunto da classe trabalhadora. Entretanto, é 

pertinente se considerar que entre o conjunto da população que vive no campo 

nem todos se constituem como parte da classe trabalhadora, mas parte do 

conjunto de médios e grandes proprietários do e no campo. Médios e grandes 

proprietários que se utilizam, massivamente, de força de trabalho assalariada. 

Esse grupo não é representado pelas pautas e proposições do Movimento 

Social da Educação do Campo66. De outro modo, não é possível afirmar que a 

                                                           
66

 Restringiremos-nos a algumas indicações sobre a questão da constituição histórica das classes sociais. 
Desse modo, é importante considerar essa constituição a partir do desenvolvimento do capitalismo na 
Rússia, obra de Lenin (1982), principalmente o capítulo segundo que trata da desintegração do 
campesinato na emergência do capital. Assim, escreve Lenin (1982) que “A desintegração do 
campesinato provoca um desenvolvimento dos grupos extremos, em detrimento do campesinato 
médio, criando dois tipos novos de população rural, cujo denominador comum é o caráter mercantil, 
monetário da economia. O primeiro desses tipos é a burguesia rural ou o campesinato rico englobando 
os cultivadores independentes (que praticam a agricultura mercantil sob todas as suas formas), os 
proprietários de estabelecimentos industriais-comerciais, de empresas comerciais etc. Esse campesinato 
rico associado à agricultura comercial, empresas industriais e comerciais e “essa combinação da 
agricultura com as oficinas” constitui o seu traço específico. É desse campesinato rico que sai a classe 
dos granjeiros, pois o arrendamento da terra para a venda de cereais desempenha (na região agrícola) 
um imenso papel na economia desses elementos, frequentemente mais importante que o lote 
comunitário. Na maioria dos casos, as dimensões da exploração estão acima das possibilidades da força 
de trabalho da família; por isso, a formação de um contingente de operários agrícolas e, ainda mais, de 
diaristas, é condição indispensável da existência do campesinato rico”. Por outro lado, “O outro tipo 
novo é o proletariado rural, a classe dos operários assalariados que possuem um lote comunitário. Esse 
tipo envolve o campesinato pobre, incluindo ai o que não possui nenhuma terra. Mas o seu 
representante típico, entre nós, é o assalariado agrícola, o diarista, o peão, o operário da construção 
civil ou qualquer outro operário com um lote de terra. Eis os traços característicos do proletariado rural: 
possui estabelecimentos de extensão ínfima, cobrindo pedacinhos de terra e, ademais, em total 
decadência (cujo testemunho patente é a colocação da terra em arrendamento); não pode sobreviver 
sem vender a sua força de trabalho” (LENIN, 1982, p. 115 e 116).  Outra referência é Ribeiro (2010) que 
amparando-se em Vendramini (2004) apresenta elementos para a caracterização do campesinato 
brasileiro como trabalhadores, enfim, pertencentes à classe trabalhadora. Escreve Ribeiro (2010, p. 74-
75) que “as formas de organização dos trabalhadores da terra de acordo com Célia Vendramini, são 
históricas e influenciadas pelas origens africanas e indígenas, além da presença de brancos trazidos pela 
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totalidade dos camponeses, trabalhadores do campo, assalariados ou não, 

quilombolas, ribeirinhos, agricultores familiares, etc., estejam vinculados ao 

Movimento Social. Nesse caso, pode-se colocar, em termos teóricos, que sua 

condição seria próxima à condição dos camponeses parceleiros da França da 

primeira metade do século XIX. Nesse caso, os camponeses, trabalhadores do 

campo, etc., podem, em parte, estabelecer vínculos apenas locais e, portanto, 

não de classe, não se constituindo identitariamente como parte da classe 

trabalhadora. O caso, aqui, é que, conforme se observa nos documentos do 

Movimento Social da Educação do Campo, parte dos trabalhadores do campo, 

em suas diferentes formas, põe-se na condição de classe, dado que, conforme 

expresso nos documentos do Movimento Social da Educação do Campo, além 

do vínculo de interesses na totalidade da classe trabalhadora, insere-se na 

relação de produção, do modo de produção capitalista, como trabalhadores. 

Mesmo no caso de serem pequenos proprietários, fazem parte do circuito do 

processo de exploração na condição de explorados – considere-se aqui o 

agricultor familiar que não é mais que um explorado junto com sua família pelo 

capital e seu sistema de produção. Nesse sentido é importante considerar a 

estruturação de classe no campo brasileiro conforme escreve Germer (1994)  

 

A principal forma de trabalho no meio rural hoje é o trabalho 
assalariado. Seja ele em estado puro, por meio dos boias-frias, dos 
volantes, esses puros assalariados, seja por intermédio dessa massa 
enorme de pequenos agricultores, pequenos proprietários, 
pequeníssimos, parceiros, arrendatários, posseiros cuja exploração 
própria nessa propriedade, nessa terra que possuem na verdade não 
é um negócio de tipo empresarial, mas um complemento de uma 
atividade assalariada. Uma grande massa que agente pode inclusive 
dizer que é hoje, predominantemente, um semiproletário. Um sujeito 
que está com um pé no assalariamento e outro numa pequena terra 
[...] A agricultura brasileira é medularmente capitalista. A contradição 
fundamental dessa agricultura é entre exploradores e explorados, 
onde os exploradores são uma parte da burguesia – a burguesia 

                                                                                                                                                                          
colonização europeia, tais formas são marcadas pela tradição do trabalho cooperativo ou de ajuda 
mútua. Constituem-se como trabalhadores da terra ou rurais ou do campo”. Vendramini (2004), apud. 
Ribeiro (2010, p. 75) os “assalariados temporários e permanentes, arrendatários, meeiros, produtores 
integrados às agroindústrias e produtores familiares que possuem alguns meios de produção, porém 
não suficientes para prover a sua subsistência”. Ribeiro (2010, 75) alerta que na realidade do trabalho e 
dos trabalhadores no campo brasileiro “há realidades distintas de trabalho e propriedade”. Outra 
referência para pensar o campesinato é a obra intitulada “Diversidade do Campesinato: expressões e 
categorias”, produzido em dois volumes e organizados por Godoi, Menezes e Marin (2009). A obra trata 
de diferentes problemáticas na constituição do campesinato brasileiro, desde a sua diversidade 
histórica, locais e contingenciais. 
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agrária. É uma parte da burguesia que tem seus interesses 
implantados de modo importante, predominante ou não, na 
exploração do trabalho rural. Então, de um lado os exploradores, de 
outro lado os explorados. Quem são os explorados? São pessoas 
que são exploradas através de um trabalho, hoje, predominantemente 
assalariado, independente das outras formas que tenha, como aquele 
que é integrado num processo industrial ou que é metade integrado 
(GERMER, 1994, p. 147-148). 

 

Isso é suficiente para considerar o caráter de classe expresso nos 

documentos, desde sua posição nas relações de produção no modo de 

produção capitalista ao seu vínculo identitário de classe. 

Resta, portanto, aprofundar os modos de ser do trabalho em suas 

expressões presentes nos documentos analisados e, decorrente disso, 

apresentar um quadro sintético sobre os modos de ser do trabalho presentes 

na totalidade dos documentos analisados. 

 

3.2.4 Síntese dos modos de ser do trabalho presentes no 

Movimento Social da Educação do Campo 

 

Conforme se observou, os modos de ser afirmado e oposto do trabalho 

presentes nos documentos do Movimento Social dos Educadores do Campo, 

respectivamente, trabalho não-explorado e trabalho explorado, expressaram-

se, de modo não-explorado, nas formas do trabalho na agricultura familiar 

camponesa e na agroecologia e agrobiodiversidade, de modo explorado, no 

agronegócio. Essas expressões do modo de ser do trabalho apresentaram-se 

como constantes desde o II CNEC em 2004. Subsumida a essas expressões, o 

trabalho fora colocado positivamente no trabalho coletivo, livre e associado e, 

opostamente, escravo e assalariado. 

Desse modo, passa-se a expor os modos de ser do trabalho na 

agricultura familiar camponesa, depois na agrodiversidade e na agroecologia e 

por fim no agronegócio. Importa destacar, antes de tudo, que a agricultura 

camponesa e a agricultura familiar apresentam-se, categorialmente, comuns, 

portanto, ao se tratar da agricultura camponesa se estará tratando da 

agricultura familiar. 
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A agricultura familiar camponesa constitui-se no “modo de se fazer 

agricultura e de se viver das famílias que, tendo acesso à terra e aos recursos 

que ela suporta”, produzem sua existência material por meio do cultivo da terra 

e reproduzem, assim, a sua existência material e social (COSTA, 2000, apud. 

CARVALHO e COSTA, 2012, p. 28). 

Assim, o modo de ser não-explorado do trabalho apresenta-se na 

agricultura familiar camponesa por ter como “centralidade a reprodução social 

de seus trabalhadores diretos, que são os próprios membros da família” 

(CARVALHO e COSTA, 2012, p. 28), onde a racionalidade da produção não se 

direciona ao lucro e a reprodução do capital, mas na produção e reprodução da 

própria existência material e social dos trabalhadores produtores. 

 

A produção estrito senso se encontra, assim, articulada aos valores 

de sociabilidade e da reprodução da família, do parentesco, da 

vizinhança e da construção política de um “nós” que se afirma por 

projetos comuns de existência e coexistência sociais. O modo de 

vida, assim estilizado para valorizar formas de apropriação, 

redistribuição e consumo de bens materiais e sociais, se apresenta, 

de fato, como um valor de referência, moralidade que se contrapõe 

aos modos de exploração e de desqualificação (CARVALHO e 

COSTA, 2012, p. 28). 

 

Decorre que do modelo de agricultura familiar camponesa, Carvalho e 

Costa (2012, p. 30) apresentam duas outras características do modo de ser do 

trabalho não-explorado, onde 

 

Como os recursos sociais e materiais disponíveis representam uma 

unidade orgânica, são apropriados e controlados por aqueles que 

estão diretamente envolvidos no processo de trabalho [...] 

A lógica da unidade de produção camponesa é alicerçada na 

centralidade do trabalho, por isso os níveis de intensidade e 

desenvolvimento da incorporação tecnológicas dependem 

criticamente da quantidade e qualidade do trabalho (CARVALHO e 

COSTA, 2012, p. 30). 

 

Observa-se, então, dois elementos importantes no processo de trabalho 

e produção do modo de ser não-explorado do trabalho no campo: a 

apropriação dos meios de produção e do resultado do trabalho, sua distribuição 
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e consumo entre os trabalhadores e o controle, portanto, do processo de 

produção. Pode-se observar, então, que a racionalidade da produção não se 

direciona à reprodução do capital, mas nas formas de viver e reproduzir a vida 

no campo, a apropriação dos meios de produção, controle do processo de 

trabalho e do resultado da produção pelos indivíduos diretamente envolvidos 

na produção, trabalhadores. Supõe uma oposição às formas de trabalho 

aviltadas do processo de reprodução do capital. 

Depreende-se daí que a agricultura familiar camponesa constitui-se, 

então, como uma forma de resistência ao modo de produção capitalista, desde 

as formas do trabalho explorado, ao uso dos recursos naturais, necessários à 

produção e reprodução da vida no campo. Importa destacar em Marx (2014) o 

processo de desenvolvimento da agricultura no capitalismo e sua relação com 

o trabalho e os recursos naturais, onde 

 

Todo progresso da agricultura capitalista significa progresso na arte 

de despojar não só o trabalhador, mas também o solo; e todo 

aumento da fertilidade da terra num tempo dado significa 

esgotamento mais rápido das fontes duradouras dessa fertilidade [...] 

A produção capitalista, portanto, só desenvolve a técnica e a 

combinação do processo social de produção, exaurindo as fontes 

originais de toda a riqueza: a terra e o trabalhador (MARX, 2014, p. 

571). 

 

Para tanto, conforme se observou na análise dos documentos do 

Movimento Social dos Educadores do Campo, a agricultura familiar camponesa 

busca sua matriz tecnológica de produção na agroecologia e na 

agrobiodiversidade. 

A agrobiodiversidade supõe, de início, “uma condição para a existência 

da vida no campo e, por consequência, na natureza e no mundo” (MACHADO, 

2012, p. 48). Supõe, então, a diversidade produtiva com a diversidade da 

natureza, opondo-se a produção monocultora, ao uso de agrotóxicos, 

transgênicos e outros insumos externos à unidade produtiva, conforme se 

observará no agronegócio como expressão da produção capitalista no campo 

e, portanto, do modo de ser explorado do trabalho. Machado (2012, p. 49) 

esclarece que a agrobiodiversidade 
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Significa que as técnicas utilizadas no processo de produção agrícola 

devem se pautar pela proteção à biodiversidade: rotação de culturas, 

plantio direto, respeito às culturas locais, ausência de agrotóxicos, 

proteção do solo contra erosão, sucessão animal/vegetal, enfim, 

procedimentos tecnológicos que, respeitando o indispensável critério 

da produção em escala, atendam a essas condições (MACHADO, 

2012, p. 49). 

 

Já a agroecologia, como matriz de produção no campo constitui-se, 

também, em um modelo para a superação do modo de produção capitalista no 

campo, destrutivo do homem e da natureza conforme observou Marx (2014, p. 

571). 

Gobur e Toná (2012, p. 59) definem a agroecologia como “um conjunto 

de conhecimentos sistematizados, baseados em técnicas e saberes 

tradicionais” desenvolvidos ao longo do tempo e da experiência pelos povos do 

campo. Surge e desenvolve-se como contraposição a inserção da chamada 

Revolução Verde e opõe-se, também, ao modelo do agronegócio. Objetiva, a 

agroecologia, o desenvolvimento de uma agricultura sustentável e produtiva, 

orientando-se pelas seguintes práticas: 

 

Aproveitamento da energia solar através da fotossíntese; manejo do 

solo como um organismo vivo; manejo de processos ecológicos – 

como sucessão vegetal, ciclos minerais, e relações predador-praga; 

cultivos múltiplos e sua associação com cultivos silvestres, de modo a 

elevar a biodiversidade dos agroecossistemas; e clivagem da 

biomassa – incluindo os resíduos urbanos (GOBUR e TONÁ, 2012, p. 

63). 

 

Como resistência ao modo de produção capitalista no campo e, portanto, 

do modo de ser explorado do trabalho, a agroecologia compreende, então, o 

trabalhador do campo, o camponês, como sujeito ativo que se apropria dos 

conhecimentos, que investiga o seu agroecossistema a fim de desenvolver 

técnicas e tecnologias à produção ecologicamente orientada. Enfim, observa-

se em oposição ao modo de ser explorado do trabalho e afirmativamente no 

modo de ser não-explorado:  a apropriação do saber da produção, em sua 

totalidade, pelo trabalhador, produtor direto. A agroecologia, bem como a 

agrobiodiversidade, defendidas pelo Movimento Social da Educação do 

Campo, e entendidas afirmativamente, nessa exposição, como modo de ser 
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afirmativo do trabalho, não-explorado, não destrutivo do trabalhador e da 

natureza. Importa destacar nessa análise, mesmo que de modo inferencial, o 

caráter fundante do trabalho, o qual se apresenta na concepção de um sujeito, 

produtor/trabalhador, ativo no controle do processo de produção e ativo no 

desenvolvimento de técnicas e tecnologia, das quais é de sua propriedade 

enquanto ser humano.  

O modo de ser explorado do trabalho apresenta-se nos documentos do 

Movimento Social da Educação do Campo, segundo já se observou, 

diretamente relacionado ao agronegócio. 

Segundo Leite e Medeiros (2012, p. 85) o termo agronegócio foi criado 

como expressão de relações econômicas entre os clássicos três setores da 

economia – primário, secundário e terciário, respectivamente agropecuária, 

indústria e serviços – e supõe, portanto, relações econômicas mercantis, 

financeiras e tecnológicas. Além do já exposto, a relação das dimensões 

mercantil, financeira e tecnológica, altamente imbricadas, o agronegócio supõe, 

também, dois outros elementos: o controle e a concentração. 

Para Leite e Medeiros (2012, p. 84) o agronegócio apresenta uma 

“tendência a controlar áreas cada vez mais extensas do país e, por outro, a 

concentração de empresas com controle internacional”, o que significa a 

transnacionalização da produção. Controle e concentração, de modo 

relacionado à transnacionalização da produção apresenta-se, também, pelo 

controle dos insumos, armazenamento, beneficiamento e venda (LEITE e 

MEDEIROS, 2012, p. 84). 

Os elementos que perfazem o agronegócio, ao inverso do exposto sobre 

a agroecologia e a agrobiodiversidade, demonstram-se destrutivo do trabalho, 

do trabalhador e da natureza conforme observara Marx (2014, p. 571), pois 

esta relação, hoje, significa o desenvolvimento da produção agrícola sob o 

modelo industrial. 

Marcadamente desenvolvido pelo uso de alta tecnologia, o agronegócio, 

não se exime- com a tecnologia -, como e toda produção capitalista, de 

explorar o trabalho no campo, pois segundo Leite e Medeiros (2012, p. 84 e 

85), 
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As tecnologias diferem bastante segundo o ramo que se toma como 

referência. Assim, se a soja e o algodão tem sua produção tem sua 

produção marcada, tanto no plantio quanto na colheita, pela presença 

de insumos químicos, biotecnologias e mecanização, o mesmo não 

se dá, por exemplo, com o café, que exige abundância de mão de 

obra na colheita. A própria cana-de-açúcar, que pode ser cortada 

mecanicamente em áreas planas, em áreas de relevo irregular exige 

corte manual [...] Assim, embora tenha havido uma redução da mão 

de obra no setor agrícola, o emprego do trabalho assalariado em 

atividades braçais está longe de desaparecer. Consolidou-se um 

mercado de trabalho composto por trabalhadores permanentes e 

temporários os quais correspondem, embora não exatamente, 

àqueles com direitos trabalhista assegurados e outros que vivem à 

margem desse direito [...] Finalmente, a expansão do agronegócio 

tem levado à reprodução de formas degradantes do trabalho [...] 

como sendo condições análogas à escravidão (LEITE e MEDEIROS, 

2012, p. 84 e 85). 

 

Observa-se, então, com o agronegócio, por um lado, o modo de ser 

explorado do trabalho desde o assalariamento e, por decorrência, a produção e 

reprodução de um proletariado rural e de formas contemporâneas e 

anacrônicas de exploração do trabalho – da força de trabalho - na qualidade de 

escravidão, bem como, pela concentração de áreas – terras – da expropriação 

do direito a terra aos povos do campo. Por outro lado, a destruição da natureza 

pelo modo de produção capitalista, pela produção única e exclusiva de 

mercadorias que não considera a produção e reprodução da existência do ser 

humano e da natureza, mas na reprodução do capital67. 

Do aprofundamento das formas nas quais se expressam os modos de 

ser afirmado e oposto do trabalho nos documentos do Movimento Social da 

Educação do Campo, pode-se, então, apresentar o seguinte quadro sintético: 

 

 

                                                           
67

 Aqui é importante apresentar a consideração de Germer (2010) acerca do agronegócio 
quando responde em entrevista sobre os projetos de reforma agrária. Germer (2010), 
considera o agronegócio como desenvolvimento da força produtiva na agricultura, seja pela 
matriz tecnológica que apresenta, seja na organização da força de trabalho. Nessa 
consideração, Germer (2010) compreende que “uma reforma agrária real, no sentido de uma 
transformação social, para o socialismo, por exemplo, não se baseia em pequenos lotes 
independentes com tecnologia atrasada e tal. Se baseia na socialização das grandes 
estruturas do agronegócio, essa que é a base da sociedade do futuro, que deixa de ser 
dominada pelos interesses particularistas das grandes empresas e passa a ser dividido pelo 
interesse da população como um todo” (GERMER, 2010, p. 4). 
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Quadro 10: Os modos de ser do trabalho afirmado e oposto nos documentos do Movimento Social dos 

Educadores do Campo. 

MODO DE SER 
DO TRABALHO 

SENTIDO EXPRESSÕES RELAÇAO COM A 
EDUCAÇÃO 

Não- explorado  Efetivador do ser humano; 

 Associação 
livre de 
produtores/trabalhadores 
diretos. 

 Agricultura familiar camponesa; 

 Agrobiodiversidade; 

 Agroecologia. 
Onde: 

 a apropriação dos meios 
de produção e do resultado do 
trabalho, sua distribuição e 
consumo entre os trabalhadores 
e o controle, portanto, do 
processo de produção; 

 não destrutivo do 
trabalhador e da natureza. 
Importa destacar nessa análise, 
mesmo que de modo inferencial, 
o caráter fundante/concreto do 
trabalho, o qual se apresenta na 
concepção de um sujeito, 
produtor/trabalhador, ativo no 
controle do processo de 
produção e ativo no 
desenvolvimento de técnicas e 
tecnologia, das quais é de sua 
propriedade enquanto ser 
humano. 

 Trabalho e 
educação - 
afirmativamente 
humanizadores: 

 Educação como 
meio para o 
desenvolvimento 
da produção na 
agricultura familiar 
camponesa – 
instrumentalização 
para a qualificação 
do trabalho e 
produção 
camponesa. 

 

Explorado  Desefetivador do ser 
humano em força de 
trabalho; 

 Escravo; 

 Assalariado; 

 Forma industrial de 
produção. 

 Agronegócio. 
Onde: 

  assalariamento e, por 
decorrência, a produção e 
reprodução de um proletariado 
rural e de formas 
contemporâneas e anacrônicas 
de exploração do trabalho – da 
força de trabalho - na qualidade 
de escravidão, bem como, pela 
concentração de áreas – terras 
– da expropriação do direito a 
terra aos povos do campo e 
expropriação do trabalhador do 
saber e distanciamento do 
trabalhador do conhecimento do 
processo de produção. A 
destruição da natureza pelo 
modo de produção capitalista, 
pela produção única e exclusiva 
de mercadorias que não 
considera a produção e 
reprodução da existência do ser 
humano e da natureza, mas na 
reprodução do capital. 

 Negativamente 
desumanizadores: 

Educação para o 
desenvolvimento 
da força de 
trabalho e uso para 
a produção pelo 
empresariado na 
produção de 
mercadorias. 

FONTE: I ENERA (1997); I CNEC (1998); II CNEC (2004); I FONEC (2012 a e b); II FONEC (2013); III 

FONEC (2015); II ENERA (2015). 
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Do modo de ser do Trabalho e da Educação do Campo, pôde-se 

observar o modo de ser afirmado e negado do trabalho parta o Movimento 

Social da Educação do Campo, reafirmando-se – desde o capítulo segundo -  

dois elementos da tríade: trabalho, luta de classes e movimento social. No 

caso, reafirma-se a radicalidade do trabalho, suas contradições e formas de 

expressão, bem como a luta de classes na análise dos documentos do 

Movimento Social da Educação do Campo. Pôde-se observar, também, e 

continuamente, o direcionamento das pautas e proposições do movimento 

social, direcionamento que resultou, como pôr de fim, na constituição e 

consolidação de uma Educação do Campo, institucionalmente posta no âmbito 

do Estado Brasileiro. Resultado que apresenta como uma de suas 

determinações, campo de mediação, uma prática política do Movimento Social 

da Educação do Campo. 

Prática política que se realizou em diferentes conjunturas políticas do 

Estado brasileiro. Prática política que se coloca na luta contra o bloco de poder 

e suas frações burguesas na direção do Estado brasileiro nas diferentes 

conjunturas governamentais, bloco de poder sempre contestado pelos 

documentos, principalmente o do agronegócio. Prática política que se realizou 

no contexto de políticas educacionais, em geral, minimalistas e voltadas para 

os interesses do mercado conforme se observou em Leher (2010). 

Da análise do modo de ser da Educação do Campo e do trabalho 

presentes nos documentos do Movimento Social da Educação do Campo68, o 

                                                           
68

 Entre os dias 12 e 15 de junho de 2018 realizou-se em Brasília o V FONEC com o tema “20 
anos de Educação do Campo e PRONERA”. O documento provisório constitui-se de um 
relatório de exposição redigido por Roseli Salete Caldart. O documento analisa a situação atual 
da Educação do Campo tomando os princípios de Marx e do marxismo para o conhecimento 
da realidade. Desse modo, o documento enumera três conexões com a realidade da Educação 
do Campo em sua constituição histórica: 1º feixe de conexões – “território – relações sociais – 
sujeitos – diversidade – trabalho – cultura – conflitos – lutas – comunidades – organizações 
políticas (movimentos populares, sindicais, ou outras formas de organização de trabalhadores / 
trabalhadoras)”; 2º feixe de conexões – “produção da vida – natureza – trabalho – cultura – 
agricultura – formação humana”; 3º feixe de conexões – “campo – educação – política pública – 
organização coletiva – formação política – luta de classes – construção do poder popular 
(político e social)” (FONEC, 2018a). O documento final do V FONEC constitui-se em Carta-
Manifesto intitulada 20 anos de Educação do Campo e PRONERA, Lula Livre! E educação é 
direito e não mercadoria. O documento inicia-se com uma análise do momento atual – 2018 – 
como resultado do “golpe imperialista, midiático-jurídico – parlamentar deflagrado em 2016”. O 
documento finaliza com 13 compromissos de luta na construção da Educação do Campo e 
PRONERA. Os compromissos partem da construção da Reforma Agrária Popular, defesa da 
agroecologia como matriz tecnológica da produção no campo na agricultura familiar, superação 
de todas as formas de exploração do trabalho, luta contra o fechamento de escolas, 
reafirmação dos compromissos construídos na Conferência Nacional Popular de Educação, 
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qual apresenta traços distintivos em sua composição e substância, resta 

analisar o modo de ser da Educação do Campo e do trabalho presente nos 

documentos que expressam as políticas públicas do Estado brasileiro para a 

Educação do Campo, observando suas diferenças e similaridades em relação 

aos documentos do Movimento Social da Educação do Campo e, de outro 

modo, as contradições entre os documentos das políticas públicas e do 

Movimento Social da Educação do Campo. É na apresentação da análise das 

políticas públicas que se pode, além das contradições, encontrar as mediações 

que determinam, a partir do modo de ser do trabalho, o modo de ser da 

Educação do Campo na totalidade dos documentos, objeto do próximo 

capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
combate à privatização da educação pública, atuação contra as reformas empresariais na 
educação, repúdio à militarização de escolas, avançar com os princípios da Educação do 
Campo nas escolas do campo, reafirmar a interface entre a Educação do Campo e a Educação 
Especial, fortalecimento da luta em torno do PRONERA e Licenciatura em Educação do 
Campo, luta pela inserção dos Licenciados em Educação do Campo nas escolas do campo e 
fortalecer a organicidade do FONEC (FONEC, 2018b). 
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CAPÍTULO 4 

OS MODOS DE SER DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO DO CAMPO PARA 

AS POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS E DE FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL E TÉCNICA NO CAMPO 

 

 

Até agora, nos capítulos anteriores, de modo ainda não exaustivamente 

determinado, alguns elementos apresentaram-se na condição de 

determinantes para o modo de ser do trabalho e da Educação do Campo, 

desde a análise do conceito e da produção de conhecimento sobre a Educação 

do Campo à análise dos documentos produzidos pelo Movimento Social da 

Educação do Campo, são elas: a tríade entre o trabalho, a luta de classes e o 

Movimento Social. Desde a análise da produção teórica acerca da Educação 

do Campo apresentou-se, também, como elemento que articula a tríade 

trabalho, luta de classes e o Movimento Social, especificamente o Movimento 

Social da Educação do Campo, a prática política como constitutiva do modo de 

ser da Educação do Campo. A prática política como nexo entre a tríade 

observada precisa ser determinada e isso só é possível considerando-se a 

análise dos modos de ser do trabalho e da Educação do Campo no âmbito das 

políticas públicas. 

Assim como na análise dos modos de ser do trabalho e da Educação do 

Campo presente nos documentos do Movimento Social da Educação do 

Campo, nesse capítulo a análise centra-se nos modos de ser do trabalho e da 

Educação do Campo presente nas Políticas Públicas Educacionais DE 

Educação do Campo e de formação profissional e técnica para os povos do 

campo. Desse modo, a análise parte dos aspectos gerais da Educação do 

Campo presente nos documentos instituintes da Educação do Campo 

produzido pelo Estado brasileiro. Depois, a análise centra-se no modo de ser 

do trabalho expresso nos programas de formação profissional e técnica, 

elaborados pelo Estado Brasileiro. 
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Da mesma forma e motivo que na análise dos modos de ser do trabalho 

e da Educação do Campo nos documentos produzidos pelo Movimento Social 

da Educação do Campo, a análise dos modos de ser da Educação do Campo 

antecede a análise dos modos de ser do trabalho nos documentos de Políticas 

Públicas Educacionais de Educação do Campo produzidos pelo Estado 

brasileiro. 

Com a análise dos aspectos gerais da Educação do Campo presente 

nos documentos instituintes da Educação do Campo no âmbito do Estado 

Brasileiro pretende-se compreender o modo de ser da Educação do Campo 

para as políticas públicas69, análise necessária para, depois, se compreender o 

modo de ser da Educação do Campo nas políticas de formação profissional e 

técnica para os trabalhadores do campo. 

Como documentos a se analisar acerca das políticas públicas para a 

Educação do Campo selecionaram-se, então, os documentos que instituem a 

Educação do Campo no âmbito do Estado brasileiro. Assim, tem-se 

Documentos Instituintes: 

 Resolução CNE/CEB 01/2002, que institui as Diretrizes 

Operacionais para a Educação Básica do Campo; 

 Resolução CNE/CEB 02/2008, que estabelece diretrizes 

complementares, normas e princípios para o desenvolvimento de 

políticas públicas de atendimento da Educação Básica do Campo; 

 Resolução CNE/CEB 04/2010, que define Diretrizes Curriculares 

Nacionais Gerais para a Educação Básica, especialmente os 

artigos 35 e 36; 

 Decreto Presencial nº 7.352 de 4 de novembro de 2010 – Institui 

a política nacional de Educação do Campo e o PRONERA; 

                                                           
69

 Na análise do modo de ser da Educação do Campo, apresentar-se-á, também, algumas 
apreciações sobre o modo de ser do trabalho, ao menos no que os documentos permitem 
explicitar. 
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 Plano Nacional de Educação 2014-2024 – parte correspondente à 

Educação do Campo. 

Com relação à presença e expressão do modo de ser do trabalho 

selecionaram-se os documentos de políticas públicas que se apresentam na 

qualidade de formação direcionada para o trabalho no campo, enfim, os 

programas de formação profissional e técnica. 

Programas de formação profissional e técnica70: 

 Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária – Manual de 

Operações, 1998; 

 Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária – Manual de 

Operações, 2004; 

 Decreto Presencial nº 7.352 de 4 de novembro de 2010; 

 Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária – Manual de 

Operações, 2011; 

 Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária – Manual de 

Operações, 2014; 

 Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária – Manual de 

Operações, 201671. 

 Lei Federal 11.692/2008, que dispõe sobre o PROJOVEM; 
                                                           
70

 No conjunto de documentos de políticas públicas sob a forma de programas não serão 

analisados o PROCAMPO- Programa de Apoio à Formação Superior em Licenciatura em 
Educação do Campo – nem o PRONACAMPO – Programa Nacional de Educação do Campo, 
pois no caso do PROCAMPO sua relação com a formação técnica e profissional refere-se a 
cursos de Licenciatura, não tendo, portanto, uma relação direta com a produção agrícola. No 
caso do PRONACAMPO - programa que abrange apoio técnico e financeiro aos Estados, 
Municípios e Distrito Federal para a implementação da política de Educação do Campo que 
apresenta, então, ações que perpassam a Gestão e Práticas Pedagógicas, Formação Inicial e 
Continuada de Professores, Educação de Jovens e Adultos e Educação Profissional, 
Infraestrutura Física e Tecnológica – não será analisado pelo fato de que as ações e torno da 
Formação Profissional – formação voltada para o trabalho – subsumir-se ao PRONATEC – 
programa a ser analisado nesse capítulo. Ainda, importa considerar a avaliação do FONEC  
2012 sobre o PRONACAMPO, avaliação que coloca o programa na qualidade de reedição do 
ruralismo pedagógico – confira capítulo terceiro dessa tese. Informações governamentais sobre 
o PROCAMPO e PRONACAMPO podem ser consultadas no site do MEC e nos seguintes 
links: PROCAMPO - http://portal.mec.gov.br/tv-mec/programa-de-apoio-a-formacao-superior-
em-licenciatura-em-educacao-do-campo-procampo PRONACAMPO -  
http://portal.mec.gov.br/secretaria-de-regulacao-e-supervisao-da-educacao-superior-seres/194-
secretarias-112877938/secad-educacao-continuada-223369541/18720-pronacampo. 
71

 O Manual de Operações de 2001 não será analisado por dificuldades em se obter a sua 
versão integral. Entretanto cabe mencionar que nesse ano – 2001 - o PRONERA fora 
incorporado ao INCRA. 

http://portal.mec.gov.br/tv-mec/programa-de-apoio-a-formacao-superior-em-licenciatura-em-educacao-do-campo-procampo
http://portal.mec.gov.br/tv-mec/programa-de-apoio-a-formacao-superior-em-licenciatura-em-educacao-do-campo-procampo
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 PROJOVEM Campo - Saberes da Terra, Projeto Base, 2009; 

 Lei Federal 12.513/2011, que institui o PRONATEC; 

 Medida Provisória 513 de 2012; 

 Lei Federal 12. 816/2013 

 PRONATEC – Campo, cartilha de 2011; 

 

Além dos programas e legislações que contornam os programas no 

âmbito do Estado brasileiro, a análise apresenta, também, as apreciações 

realizadas pelo Movimento Social da Educação do Campo, os acórdãos nº 

2.653/2008 e nº 3.269/2010 – TCU, mais três documentos que apresentam os 

interesses do empresariado no campo, especificamente do agronegócio, 

produzidos pelo SENAR – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural -, pela 

associação Brasileira do Agronegócio – ABAG – e pela revista “A Granja”.  

Análise dos aspectos gerais dessas políticas orienta-se pela seguinte 

questão: de que modo às demandas do Movimento Social da Educação do 

Campo, por uma Educação do Campo, são contempladas nos documentos 

instituintes da e para a Educação do Campo? 

Responder a esta questão significa, também, explicitar as contradições 

entre o modo de ser da Educação do Campo presente nos documentos do 

Movimento Social da Educação do Campo e nos documentos instituintes da e 

para a Educação do Campo. 

As questões que orientam a análise do modo de ser do trabalho nos 

programas de formação profissional e técnica referem-se ao modo de ser 

expresso do trabalho nos documentos das políticas públicas para a Educação 

do Campo, precisamente nos chamados programas de formação profissional e 

técnica, voltados para o trabalho no campo. Desse modo, não se procura 

nesse capítulo apontar o modo de ser do trabalho diferenciado em afirmado e 

oposto nos documentos de políticas públicas conforme se apresentou na 

análise dos documentos do Movimento Social da Educação do Campo. 
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Apresentar-se-á como categorias analíticas dos modos de ser da 

Educação do Campo e do trabalho expressos nos documentos: a continuidade, 

ampliação/avanços e os limites. Categorias que permitem observar o objeto de 

pesquisa em seu movimento. Enfim, as contradições entre as proposições – 

que explicitam o modo de ser da Educação do Campo e os modos de ser do 

trabalho presentes nos documentos do Movimento Social da Educação do 

Campo em relação aos documentos das políticas públicas para a Educação do 

Campo. Encontrar e explicitar as contradições acerca do modo de ser da e 

para a Educação do Campo e os modos de ser expressos do trabalho significa, 

também, encontrar e explicitar seu campo de mediações e, portanto, suas 

determinações mais decisivas. 

Antes de tudo, é preciso considerar a conjuntura histórica da economia e 

da política, bem como da política pública educacional conforme se expôs no 

capítulo anterior ao se analisar os documentos do Movimento Social da 

Educação do Campo. Economia, política e política pública educacional que 

perfaz desde o período de governo de Fernando Henrique Cardoso, Luís 

Ignácio Lula da Silva, Dilma Rousseff e, atualmente, Michel Temer. Economia e 

política que tem como característica, nos diferentes períodos, a presença da 

fração bancário-financeira, a fração produtora de commodities e o agronegócio, 

a partir de 2005, no bloco de poder conforme afirmam Teixeira e Pinto (2012). 

Política pública educacional que conjumina, na maior parte, com os interesses 

do bloco de poder que, segundo Ciavatta e Frigotto (2003) e Leher (2010), 

figurou nos anos 1990 no direcionamento da educação por entidades 

internacionais e, com isso, na política educacional interna por uma educação 

mínima na lógica do Estado mínimo. Depois se figurou e figura na aliança com 

o empresariado para a educação das crianças e jovens e para a definição do 

que é dado a pensar na universidade, no processo de mercantilização da 

educação, principalmente nas Parcerias Público-Privadas. Importante, 

considerar com Leher (2010) que todo esse processo, sendo contínuo até o 

presente (LEHER, 2014), contém o direcionamento das diferentes frações 
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burguesas na educação consignada no “Movimento Todos pela Educação” – 

movimento que tem como premissa a Teoria do Capital Humano72. 

 

4.1 ANÁLISE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A EDUCAÇÃO DO 

CAMPO. 

 

Na análise dos documentos instituintes – qualificados como documentos 

que instituem, estabelecem e definem a Educação do Campo na esfera do 

Estado - as categorias analíticas se apresentam, do mesmo modo que na 

análise das pautas e proposições do Movimento Social da Educação do 

Campo, as quais: continuidade, ampliação e limites. Continuidade, ampliação e 

limites entre os documentos de políticas públicas para a Educação do Campo e 

destes com os documentos do Movimento Social da Educação do Campo. 

Do recurso analítico da noção de continuidade e ampliação, a análise 

apresenta um quadro comparativo das demandas do Movimento Social da 

Educação do Campo e do quanto os documentos instituintes na esfera do 

Estado consignam dessas demandas, onde, por decorrência, apresentam-se, 

também, os limites das políticas públicas em relação ao requerido pelo 

Movimento Social. Importa destacar, também, que os documentos de políticas 

públicas instituintes e seus limites com relação às proposições presentes nos 

documentos do Movimento Social da Educação do Campo são analisados 

considerando a temporalidade de cada documento. Assim, os documentos 

relativos às proposições do Movimento Social da Educação do Campo 

constituem-se no manifesto do I ENERA (1997) e nas declarações da I e II 

CNEC (1998; 2004). As demandas e proposições dos FONECs e do II ENERA 

não se apresentam nessa análise por tratar-se de documentos posteriores à 

formulação dos documentos instituintes da e para a Educação do Campo no 

âmbito do Estado Brasileiro. A continuidade e ampliação, na análise, 

                                                           
72

 Considere-se no fluxo temporal os escritos de Frigotto (2006; 2015), respectivamente  “A 
produtividade da escola improdutiva” (2006) e “A produtividade da escola improdutiva 30 anos 
depois: regressão social e hegemonia às avessas” (2015). 
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apresentam-se, também, na relação entre os documentos instituintes datados 

de 2002, 2008 e 2010.  

Antes de iniciar a apresentação da análise do modo de ser da e para a 

Educação do Campo para as políticas públicas, importa destacar, nessa 

pesquisa, que as demandas do Movimento Social da Educação do Campo são 

e representam, conforme se pôde observar no capítulo anterior, os interesses 

da classe trabalhadora do campo. Portanto, o que se apresenta subsume-se na 

relação entre o Estado e a classe trabalhadora, especificamente o que se pode 

nominar, nessa pesquisa, de classe trabalhadora do campo - relação esta que 

pode ser tomada a partir dos escritos de Lenin (2011), onde 

 

O Estado é o produto e manifestação do antagonismo inconciliável 
das classes. O Estado aparece onde e na medida em que os 
antagonismos de classe não podem objetivamente ser conciliados. E, 
reciprocamente, a existência do Estado prova que as contradições de 
classe são inconciliáveis [...] o Estado é um órgão de dominação de 
classe, um órgão de submissão de uma classe por outra; é a criação 
de uma ordem que legalize e consolide essa submissão, 
amortecendo a colisão de classes (LENIN, 2011, p. 37 e 38). 

 

Desse modo, a análise das políticas públicas e as demandas e 

proposições do Movimento Social da Educação do Campo apresenta dois 

elementos que podem explicar os limites e contradições entre o demandado e 

proposto e o instituído: “o Estado é um produto do antagonismo inconciliável 

das classes” e “um instrumento de exploração da classe oprimida” (LENIN, 

2011, p. 35 e 43), suas ações apresentam-se no atendimento das demandas 

da classe trabalhadora como amortecimento da “colisão de classes” (LENIN, 

2011, p. 38). Assim, no que diz respeito a relação entre o Estado e a luta de 

classes, importa considerar que a instituição de uma Educação do Campo no 

âmbito do Estado Brasileiro refere-se a uma resposta do Estado e seus 

respectivos governos73 aos trabalhadores do campo, organizados na luta pela 

terra – Reforma Agrária -  e educação. 

                                                           
73

 Aqui é preciso considerar que a instituição da Educação do Campo pelo Estado brasileiro se 
realizou no final do segundo governo FHC e início do primeiro governo LULA, continuado nos 
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Da relação entre o Estado e o Movimento Social da Educação do 

Campo, o primeiro documento de análise refere-se à Resolução do Conselho 

Nacional de Educação e Câmara de Educação Básica que institui as Diretrizes 

Operacionais para a Educação Básica nas escolas do campo, datada de 03 de 

abril de 2002. 

  

Art. 1º A presente Resolução institui as Diretrizes Operacionais para a 
Educação Básica nas escolas do campo a serem observadas nos 
projetos das instituições que integram os diversos sistemas de 
ensino. 

Art. 2º Estas Diretrizes, com base na legislação educacional, 
constituem um conjunto de princípios e de procedimentos que visam 
adequar o projeto institucional das escolas do campo às Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, para o Ensino 
Fundamental, para o Ensino Médio, para a Educação de Jovens e 
Adultos, para a Educação Especial, para a Educação Indígena, para 
a Educação Profissional de Nível Técnico e para a Formação de 
Docentes da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino 
Fundamental, em nível médio, na modalidade Normal. 

Parágrafo Único. A identidade da escola do campo é definida pela 
sua vinculação às questões inerentes a sua realidade, ancorando-se 
na temporalidade e saberes próprios dos estudantes, na memória 
coletiva que sinaliza futuros, na rede de ciências e tecnologias 
disponível na sociedade e nos movimentos sociais em defesa dos 
projetos que associem as soluções exigidas por essas questões à 
qualidade social da vida coletiva no país (BRASIL, 2002). 

 

Inicialmente observa-se que o ato instituinte do Estado não evoca o 

conceito, ou mesmo noção, de Educação do Campo, nem de Educação Básica 

do Campo conforme a conceituação da I CNEC de 1998. Entretanto, conforme 

se observa nos artigo 1º e 2º, o reconhecimento da especificidade da escola do 

campo e, portanto, procura normatizar a especificidade da escola do campo em 

relação aos dispositivos legais referentes à legislação educacional. 

 

                                                                                                                                                                          
governos Dilma Rousseff. Aqui é preciso realizar a distinção necessária entre Estado e 
governos a partir do que Marx e Engels escreveram no Manifesto do Partido Comunista de 
1848: “a burguesia, desde o estabelecimento da grande indústria e do mercado mundial, 
conquistou, finalmente a soberania política exclusiva no Estado representativo moderno. O 
governo moderno não é senão um comitê para gerir os negócios comuns de toda a classe 
burguesa” (MARX e ENGELS, 1998, p. 10). 
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Art. 4º. O projeto institucional das escolas do campo, expressão do 
trabalho compartilhado de todos os setores comprometidos com a 
universalização da educação escolar com qualidade social, constituir-
se-á num espaço público de investigação e articulação de 
experiências e estudos direcionados para o mundo do trabalho, bem 
como para o desenvolvimento social, economicamente justo e 
ecologicamente sustentável (BRASIL, 2002). 

 

Além do objeto da Resolução reduzir a Educação do Campo à “escolas 

do campo”, redução que é complementada textualmente pela adequação da 

instituição nominada “escola do campo” à legislação educacional por meio do 

“projeto institucional das escolas”. Entretanto, observa-se, também, que do 

ponto de vista da condição histórica das escolas do campo, a adequação à 

legislação educacional configura-se em avanço no que se refere à condição 

histórica dessas escolas e da educação para os povos do campo. Condição 

que pode ser observada a partir das denúncias evidenciadas nas pautas e 

proposições do Movimento Social da Educação do Campo – I ENERA e I 

CNEC –, no que pode ser chamado de ruralismo pedagógico ou de uma 

educação rural. 

Destaca-se, ainda, no documento o reconhecimento da identidade das 

escolas do campo em sua especificidade “inerente a sua realidade, ancorando-

se na temporalidade e saberes próprios dos estudantes, na memória coletiva 

que sinaliza futuros” e a produção do projeto institucional das escolas do 

campo a partir de experiências e estudos direcionados para “mundo do 

trabalho, o desenvolvimento social economicamente justo e ecologicamente 

sustentável” (BRASIL, 2002). Esses elementos, conforme se apresentam no 

artigo 4º da Resolução 01/2002, aproximam-se de algumas das demandas do 

Movimento Social da Educação do Campo – I ENERA e I e II CNEC – à medida 

que articulam quatro questões essenciais presentes nos documentos: a 

identidade da escola do campo, um projeto de desenvolvimento socialmente 

justo, a centralidade do trabalho e o desenvolvimento ecologicamente 

sustentável. Porém, o que se observa é apenas uma aproximação, pois o 

requerido pelos documentos do Movimento Social da Educação do Campo 

sintetiza-se em um projeto popular de desenvolvimento do país contraposto ao 

projeto de desenvolvimento denunciado pelo I ENERA – o projeto neoliberal de 
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desenvolvimento do país (ENERA, 1997). Com relação ao mundo do trabalho, 

embora apresente uma educação direcionada a este, a Resolução em seu 

artigo 4º, nas experiências, investigações e estudos a se realizar, não se 

especifica as suas formas tal como explicita o documento do I ENERA, 

articulado a produção camponesa e ao trabalho coletivo, cooperado. Desse 

modo a Resolução pode se referir às cadeias produtivas que se realizam por 

meio do trabalho explorado, manifestado pelo agronegócio ou busca de 

empregabilidade nos centros urbanos. 

 

No Brasil, chegamos a uma encruzilhada histórica. De um lado está o 

projeto neoliberal, que destrói a Nação e aumenta a exclusão social. 

De outro lado, há a possibilidade de uma rebeldia organizada e da 

construção de um novo projeto. Como parte da classe trabalhadora 

de nosso país, precisamos tomar uma posição. Por essa razão, nos 

manifestamos [...] 

2. Manifestamos nossa profunda indignação diante da miséria e das 

injustiças sociais que estão destruindo nosso país, e compartilhamos 

do sonho da construção de um novo projeto de desenvolvimento para 

o Brasil, um projeto do povo brasileiro [...] 

12. Trabalhamos por uma identidade própria das escolas do meio 

rural, com um projeto político-pedagógico que fortaleça novas formas 

de desenvolvimento no campo, baseadas na justiça social, na 

cooperação agrícola, no respeito ao meio ambiente e na valorização 

da cultura camponesa (ENERA, 1997). 

 

Além do reconhecimento de uma identidade das escolas do campo, a 

Resolução CNE/CBE 01/2002 reconhece e considera, também, a diversidade 

do campo do ponto de vista social, cultural, político, econômico, de gênero 

geração e etnia, conforme se observa no artigo 5º da Resolução. 

 

Art. 5º As propostas pedagógicas das escolas do campo, respeitadas 
as suas diferenças e o direito à igualdade e cumprindo imediata e 
plenamente o estabelecido nos artigos 23, 26 e 28 da Lei 9.394 de 
1996, contemplarão a diversidade do campo em todos os seus 
aspectos: sociais, culturais, políticos, econômicos, de gênero, 
geração e etnia (BRASIL, 2002). 
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Ainda, referente às propostas pedagógicas das escolas do campo 

articuladas ao projeto institucional, segundo o parágrafo único do artigo 5º, as 

propostas devem orientar-se pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Básica e a Educação Profissional de Nível Técnico (BRASIL, 2002). 

Reafirma-se, então, no âmbito da proposta pedagógica das escolas do campo 

a adequação a legislação educacional, apontada, no parágrafo único do artigo 

5º, a adequação curricular. 

O artigo 6º da Resolução chama o Estado – Poder Público em suas 

diferentes esferas – para o cumprimento de sua responsabilidade, conforme a 

legislação nacional vigente, no atendimento escolar desde a Educação Infantil 

ao Ensino Médio e Educação Profissional de Nível Técnico, inclusive no que se 

refere à Educação de Jovens e Adultos (BRASIL, 2002) 

No que se refere às proposições do Movimento Social da Educação do 

Campo, observa-as quanto ao I ENERA e I CNEC 

 

4. Lutamos por justiça social! Na educação isto significa garantir 

escola pública, gratuita e de qualidade para todos, desde a Educação 

Infantil até a Universidade (ENERA, 1997). 

4. Fazer mobilizações em vista da conquista da políticas públicas 

pelo direito à Educação Básica do Campo. 

A Educação do Campo resgata o direito dos povos do campo à 

Educação Básica, pública, ampla e de qualidade. 

A Escola é o espaço onde a comunidade deve exigir, lutar, gerir e 

fiscalizar as políticas educacionais (CNEC, 1998). 

 

Relacionando os documentos, pode-se, então, observar que o artigo 6º 

da Resolução 01/2002 fica aquém do requerido pelo I ENERA. Porém, indo até 

além, da I CNEC, pois estende o direito à educação até a Educação 

Profissional. 

Os artigos 7º e 8º da Resolução CNE/CEB 01/2002 referem-se primeiro 

à regulamentação do atendimento escolar, considerando a: flexibilização da 

organização do calendário escolar e dos espaços de ensino e aprendizagem e 

de parcerias do setor público com outras entidades no atendimento escolar de 
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Educação Básica e Profissional à população do campo. Assim, os parágrafos 

primeiro e segundo do artigo 7º da Resolução apresentam 

 

§ 1º O ano letivo, observado o disposto nos artigos 23, 24 e 28 da 
LDB, poderá ser estruturado independentemente do ano civil. 
§ 2º As atividades constantes das propostas pedagógicas das 
escolas, preservadas as finalidades de cada etapa da educação 
básica e da modalidade de ensino prevista, poderão ser organizadas 
e desenvolvidas em diferentes espaços pedagógicos, sempre que o 
exercício do direito à educação escolar e o desenvolvimento da 
capacidade dos alunos de aprender e de continuar aprendendo assim 
o exigirem (BRASIL, 2002). 

 

Observa-se nos parágrafos 1º e 2º do artigo 7º da Resolução CNE/CEB 

01/200274, por um lado, à consideração pelos tempos e espaços diversos, 

relacionados à diversidade do campo no que se refere à produção e a cultura 

na flexibilização da organização do calendário escolar não necessariamente 

vinculado ao ano civil e da organização das atividades pedagógicas em 

diferentes espaços, fato que legitima a escola do campo e o campo em sua 

diversidade social, econômica, política e cultural. Consigna, então, o artigo 7º 

da Resolução, o proposto pela I CNEC, onde 

 

7. Produzir uma proposta de Educação do Campo. 
A Educação do Campo, a partir de práticas e estudos científicos, 
deve aprofundar uma pedagogia que respeite a cultura e a identidade 
dos povos do campo: tempos, ciclos da natureza, mística da terra, 
valorização do trabalho, festas populares,... 
A escola necessita repensar a organização de seus tempos e 
espaços para dar conta desse novo desafio pedagógico (CNEC, 
1998). 

 

O artigo 8º da Resolução, então, apresenta o seguinte, 

                                                           
74

 Os artigos 23, 24 e 28 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB 9.394/1996 
– tratam das adequações do calendário escolar em função das particularidades locais e do 
meio, da carga horária  e dias letivos mínimos – 800 horas em no mínimo 200 dias letivos – e 
da oferta de Educação Básica às populações rurais considerando a relação entre o currículo e 
metodologias adequadas às necessidades dos alunos da zona rural, organização escolar 
própria relativa aos ciclos agrícolas e condições climáticas e adequação ao trabalho na zona 
rural (BRASIL, 1996). 
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Art. 8º As parcerias estabelecidas visando ao desenvolvimento de 
experiências de escolarização básica e de educação profissional, 
sem prejuízo de outras exigências que poderão ser acrescidas pelos 
respectivos sistemas de ensino, observarão: 
I – articulação entre a proposta pedagógica da instituição e as 
Diretrizes Curriculares Nacionais para da respectiva etapa da 
Educação Básica ou da Educação Profissional; 
II – direcionamento das atividades curriculares e pedagógicas para 
um projeto de desenvolvimento sustentável; 
III – avaliação institucional da proposta e de seus impactos sobre a 
qualidade de vida individual e coletiva; 
IV – controle social da qualidade da educação escolar, mediante a 
efetiva participação da comunidade do campo (BRASIL, 2002). 

 

O artigo 8º da Resolução trata de parcerias que objetivam o 

desenvolvimento de experiências de escolarização básica e de Educação 

Profissional no campo. Pode-se observar, no artigo exposto, aproximações 

com as proposições do Movimento Social da Educação do Campo no que se 

refere ao desenvolvimento sustentável, a qualidade de vida e a participação da 

comunidade do campo no controle da qualidade da educação ofertada. Essa 

aproximação ao proposto pelo Movimento Social da Educação do Campo 

apresenta-se, então, de modo parcial nos itens 11 e 12 do I ENERA nos termos 

de que “a gestão pedagógica destas escolas tenha a participação da 

comunidade Sem Terra e de sua organização” e na defesa de “um projeto 

político-pedagógico [...] baseado [...] no respeito ao meio ambiente” (ENERA, 

1997). Quanto ao proposto pela I CNEC nos itens 2, 4 e 8, onde se afirma que 

a “escola é um dos espaços [...] que cultivem [...] o zelo pela natureza”, “onde a 

comunidade deve exigir, lutar e fiscalizar as políticas educacionais” e que “a 

escola deve assumir a gestão democrática em seus diversos níveis, incluindo a 

participação das alunas e dos alunos, das famílias, das comunidades, das 

organizações e dos movimentos sociais” (CNEC, 1998). Aproximação parcial 

porque não inclui a participação do movimento social na perspectiva apontada 

no I ENERA e I CNEC. A participação dos movimentos sociais apresenta-se no 

artigo 9º da Resolução e referindo-se apenas no atendimento das “demandas 

provenientes dos movimentos” como “componentes estruturantes das políticas 

educacionais” como uma possibilidade e não em sua participação efetiva no 

processo de elaboração de políticas e nem participação nos processos de 
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gestão da escola e, sequer, na gestão do desenvolvimento de experiências de 

escolarização, conforme se observa nas proposições presentes nos 

documentos do I ENERA e I CNEC. A participação dos movimentos sociais na 

escola e em seu processo de gestão somente apresenta-se nos artigos 9º, 10 e 

11 da Resolução CNE/CEB 01/2002 de forma limitada como uma possibilidade 

e não como uma garantia. 

 

Art. 9º As demandas provenientes dos movimentos sociais poderão 
subsidiar os componentes estruturantes das políticas educacionais, 
respeitando o direito à educação escolar, nos termos da legislação 
vigente. 
Art. 10 O projeto institucional das escolas do campo, considerando o 
estabelecido no art. 14 da LDB, garantirá a gestão democrática, 
constituindo mecanismos que possibilitem estabelecer relações entre 
a escola, a comunidade local, os movimentos sociais, os órgãos 
normativos do sistema de ensino e os demais setores da sociedade 
(BRASIL, 2002). 

 

O artigo 11 da Resolução apresenta, então, os mecanismos que 

possibilitarão a participação dos movimentos sociais nos processos de gestão 

das escolas do campo. 

 

Art. 11 Os mecanismos de gestão democrática, tendo como 
perspectiva o exercício do poder nos termos do disposto no § 1º do 
art. 1º da Constituição Federal, contribuirão diretamente: 
I – para a consolidação da autonomia das escolas e o fortalecimento 
dos conselhos que propugnam por um projeto de desenvolvimento 
que torne possível à população do campo viver com dignidade; 
II – para a abordagem solidária e coletiva dos problemas do campo, 
estimulando a autogestão no processo de elaboração, 
desenvolvimento e avaliação das propostas pedagógicas das 
instituições de ensino (BRASIL, 2002). 

 

Infere-se do artigo 11 que o mecanismo privilegiado de participação, 

conforme se pode observar do parágrafo único do artigo 1º da Constituição 

Federal de 1988, é o da representatividade por meio dos conselhos – supõem-

se conselhos escolares. Observa-se, então, do já exposto quanto aos limites da 

participação dos movimentos sociais nos processos de gestão das escolas do 
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campo os quais se apresentam, então, como possibilidade e não garantia. A 

participação dos movimentos sociais de gestão das escolas do campo é pauta 

essencial do Movimento Social da Educação do Campo na perspectiva da I 

CNEC. 

 

8. Envolver as Comunidades nesse processo. 

A Educação do Campo acontece através de ações de solidariedade e 

de cooperação entre iniciativas, organizações e movimentos 

populares, em vista a implementação de um projeto popular de 

desenvolvimento do campo. 

A escola deve assumir a gestão democrática em seus diversos níveis, 

incluindo a participação das alunas e dos alunos, das famílias, das 

comunidades, das organizações e dos movimentos sociais (CNEC, 

1998). 

  

Destaca-se no artigo 11 da Resolução 01/2002 de que os mecanismos 

representativos de gestão devem contribuir para a abordagem solidária e 

coletiva dos problemas do campo e incluindo os elementos observados na 

elaboração e avaliação das propostas pedagógicas. É importante destacar que 

as proposições do Movimento Social da Educação do Campo – I ENERA e I 

CNEC – ultrapassam a ideia de uma abordagem dos problemas do campo 

pelas escolas isoladamente, pois propõe o Movimento um novo projeto de 

desenvolvimento popular para o Brasil e para o campo brasileiro. 

 

12. Trabalhamos por uma identidade própria das escolas do meio 

rural, com um projeto político-pedagógico que fortaleça novas formas 

de desenvolvimento no campo, baseadas na justiça social, na 

cooperação agrícola, no respeito ao meio ambiente e na valorização 

da cultura camponesa (ENERA, 1997). 

 

Esta conferência nos mostrou que somente é possível trabalhar por 

uma Educação Básica do Campo vinculada ao processo de 

construção de um Projeto Popular para o Brasil, que inclui 

necessariamente um novo projeto de desenvolvimento para o campo, 

e a garantia de que todo o povo tenha acesso a educação (CNEC, 

1998). 
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Até então, observa-se na Resolução que institui as Diretrizes 

Operacionais para a Educação Básica nas escolas do campo, estruturalmente, 

alguns elementos presentes nas proposições do Movimento Social da 

Educação do Campo: reconhecimento da identidade dos povos do campo; 

acesso da população do campo à Educação Básica e Profissional – embora se 

requeira nos documentos do Movimento Social da Educação do Campo o 

acesso à Educação Superior -; a relação entre educação e desenvolvimento 

econômico justo e ecologicamente sustentável – mesmo que não se apresente 

de modo mais específico -; o reconhecimento da diversidade dos povos do 

campo; flexibilização do calendário escolar; gestão democrática. Todos esses 

elementos estruturados a partir do projeto institucional da escola e da proposta 

pedagógica. Reafirma-se, então, que o documento instituinte não institui no 

âmbito da Educação Nacional uma Educação do Campo, mas a adequação da 

escola localizada no campo à legislação educacional consignada na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394/1996 e nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Básica e Profissional de nível técnico. 

Os dois últimos elementos tratados pela Resolução 01/2002, 

configuram-se em pautas e proposições do Movimento Social da Educação do 

Campo: a formação docente e o exercício da docência na escola do campo; o 

financiamento da educação nas escolas do campo. 

 

Art. 12 O exercício da docência na Educação Básica, cumprindo o 
estabelecido nos arts. 12, 13, 61 e 62 da LDB e nas Resoluções 
CNE/CEB nº 3/97 e nº 2/99, assim como os Pareceres CNE/CP nº 
9/2001, nº 27/2001 e nº 28/2001, e nas Resoluções CNE/CP nº 
1/2002 e nº 2/2002, a respeito da formação de professores em nível 
superior para a Educação Básica, prevê a formação inicial em curso 
de licenciatura, estabelecendo como qualificação mínima, para a 
docência na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental, o curso de formação de professores em Nível Médio, 
na modalidade Normal. 
Parágrafo único. Os sistemas de ensino, de acordo com o artigo 67 
da LDB desenvolverão políticas de formação inicial e continuada, 
habilitando todos os professores leigos e promovendo o 
aperfeiçoamento permanente dos docentes (BRASIL, 2002). 

 

Formação inicial e continuada constitui-se como conteúdo do art. 12. 

Porém, constitui-se como conteúdo não direcionado à Educação do Campo e 
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às demandas do Movimento Social da Educação do Campo, constitui-se 

apenas como conteúdo genérico a todo exercício da docência e sua exigência 

legal de qualificação mínima em nível médio para os Anos Iniciais e licenciatura 

para os demais anos da Educação Básica. Genérico, pois abarca todo o 

exercício da docência no país, não apresentando a especificidade reivindicada 

nos documentos do I ENERA e na I CNEC. Mais uma vez observa-se que a 

Resolução 01/2002 apenas adéqua a escola do campo à legislação vigente. A 

formação inicial e continuada para o exercício da docência para o Movimento 

Social da Educação do Campo, no período, propõe diferentemente do 

apresentado na Resolução 01/2002 “condições dignas de trabalho e de 

formação” (ENERA, 1997) e que a “Educação do Campo deve formar e titular 

seus próprios educadores, articulando-os em torno de uma proposta de 

desenvolvimento do campo” (CNEC, 1998). 

Elementos específicos, embora ainda aproximativos das demandas por 

formação continuada presentes nos documentos do Movimento Social da 

Educação do Campo, se apresentam no art. 13 da Resolução 01/20002, onde 

 

Art. 13 Os sistemas de ensino, além dos princípios e diretrizes que 
orientam a Educação Básica no país, observarão no processo de 
normatização complementar da formação de professores para o 
exercício da docência nas escolas do campo, os seguintes 
componentes: 
I – estudos a respeito da diversidade e o efetivo protagonismo das 
crianças, dos jovens e dos adultos do campo na construção da 
qualidade social da vida individual e coletiva, da região, do país e do 
mundo. 
II – propostas pedagógicas que valorizem, na organização do ensino, 
a diversidade cultural e os processos de interação e transformação do 
campo, a gestão democrática, o acesso ao avanço científico e 
tecnológico e respectivas contribuições para a melhoria das 
condições de vida e a fidelidade aos princípios éticos que norteiam a 
convivência solidária e colaborativa nas sociedades democráticas 
(BRASIL, 2002). 

 

Do art. 13 observa-se, então, que a incumbência da formação 

continuada é delegada aos sistemas de ensino que devem abordar como 

conteúdo formativo a diversidade e a luta dos sujeitos do campo no processo 

de construção da qualidade social da vida na região, no país e no mundo. Além 
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dos conteúdos do processo formativo continuado de docentes para e nas 

escolas do campo - forma genérica - presentes no inciso I do artigo 13, o inciso 

II apresenta elementos específicos apenas nas propostas pedagógicas, os 

quais não são mais que a síntese dos artigos 2º, 4º e 5º da Resolução – artigos 

que reconhecem a especificidade da escola do campo. 

Os artigos 14 e 15 dispõem sobre o financiamento da educação nas 

escolas do campo, adequando-a ao financiamento da educação pública escolar 

no Brasil. Interessa observar dois elementos do artigo 15, que tratam, no 

processo de adequação da escola do campo, no reconhecimento de sua 

especificidade, à legislação educacional brasileira desde os materiais didáticos, 

equipamentos, deslocamento de alunos e professores, remuneração de 

professores, inclusão em planos de carreiras e institucionalização da formação 

continuada. 

Apresentadas as garantias institucionais, no âmbito do Estado brasileiro, 

com relação ao demandado pelo Movimento Social da Educação do Campo, 

interessa, agora, observar o atendido dessas demandas, seus limites e 

contradições. 

Quadro 11: Comparação entre as proposições do Movimento Social da Educação do Campo – I 
ENERA e I CNEC – e as Diretrizes Operacionais para a Educação nas escolas do campo – 
RESOLUÇÃO CNE/CEB 01/2002 

PROPOSIÇÕES DO 
MOVIMENTO SOCIAL DA 
EDUCAÇÃO DO CAMPO 

O INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO CNE/CEB 01/2002 

 Projeto Popular de 
desenvolvimento do Brasil; 

 A concepção de educação 
como elemento indispensável 
à transformação social e ao 
desenvolvimento; 

 Reforma Agrária com acesso à 
Educação; 

 Escolas nos assentamentos e 
acampamentos. 

 Acesso de todos à educação; 

 Erradicação do analfabetismo 
e alfabetização de jovens e 
adultos no campo; 

 Escola pública, gratuita e de 
qualidade a todos e no campo; 

 Participação na elaboração e 
execução de políticas 
educacionais no campo; 

 Valorização da identidade das 
escolas do campo e da cultura 

 Adequação do projeto institucional das escolas do campo à 
legislação educacional; 

 Reconhecimento da identidade das escolas do campo e da 
diversidade cultural, política, econômica e social do campo; 

 Prescrição para que as propostas pedagógicas das escolas do 
campo contemplem a diversidade do campo; 

 Reconhecimento da oferta de Educação Básica e Profissional 
de Nível Técnico para a população do campo; 

 Flexibilização do calendário escolar não necessariamente 
vinculado ao ano civil; 

 Possibilidade de as demandas dos movimentos sociais 
subsidiar os componentes estruturantes das políticas 
educacionais para o campo; 

 Gestão democrática e a constituição de mecanismos que 
possibilitem relação entre a comunidade, os movimentos sociais 
e a escola; 

 Adequação da formação inicial e continuada dos professores 
das escolas do campo à legislação para a formação de 
professores da Educação Básica. 

 Formação continuada de responsabilidade dos sistemas de 
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camponesa; 

 Formação de educadores 
para a educação do campo 
como sujeitos do campo; 

 Gestão democrática da escola; 

 Construção de uma 

pedagogia de referência. 

ensino e tendo como conteúdo a luta de crianças, jovens e 
adultos na construção da qualidade social da vida no campo; 

 Diversidade cultural e os processos de interação e 
transformação do campo, a gestão democrática, o acesso ao 
avanço científico e tecnológico apenas consignado enquanto 
conteúdo das propostas pedagógicas; 

 Adequação do financiamento da educação nas escolas do 
campo ao financiamento da educação na legislação 
educacional e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento do 
Ensino Fundamental e Valorização do Magistério - FUNDEF. 

FONTE: I ENERA (1997); I CNEC (1998); BRASIL (2002). 

 

A primeira contradição observada se dá no fato de que o a Resolução 

01/2002 – que sendo um avanço com relação à educação rural ou a que se 

dava no campo – não reconhece a Educação do Campo, portanto não a institui 

de forma ampla no âmbito do Estado, reconhece apenas a escola do campo 

em seu caráter diverso da escola urbana e diverso entre as próprias escolas do 

campo.  

Essa contradição fica faticamente explicitada, por exemplo, quando se 

observa que todos os artigos da resolução apenas reafirmam o prescrito na Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e as garantias oferecidas por ela 

para toda educação, para toda escola, para todo exercício da docência no meio 

urbano. Outra observação é a de que o projeto de Educação do Campo e de 

transformações do campo – presentes principalmente no documento do I 

ENERA – ensejado pelo Movimento Social da Educação do Campo não se 

apresenta, em sua totalidade, na resolução. Quando as demandas e 

proposições se apresentam na resolução, estas consideram apenas as 

proposições da I CNEC e na parte correspondente à escola do campo, não nas 

proposições relativas à Educação do Campo. As contradições observadas 

explicitam, então, os limites da Resolução CNE/CEB 01/2002 diante do 

proposto pelo Movimento Social da Educação do Campo. Limites e 

contradições que explicitam, como se pode inferir, os dois polos da instituição 

da Educação do Campo: o Movimento Social e o Estado. 

O Movimento Social da Educação do Campo, conforme se observou no 

capítulo anterior é “de origem” a representação da classe trabalhadora do 

campo, agricultores familiares, camponeses, assalariados, povos ribeirinhos, 

da floresta, quilombolas, etc.. O Estado, por sua vez, não representa a classe 
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trabalhadora, senão parcialmente em um processo de conciliação de classes. 

Essas considerações remetem à expressão da relação entre o Estado e as 

classes sociais, a luta de classes no capitalismo, colocada por Lenin (2011) 

que, no contexto da Resolução CNE/CEB 01/2002, não representa mais que 

um “amortecimento da colisão de classes”, pois a escola do campo - infere-se - 

não educa os herdeiros do latifundiário, do empresariado do campo, nem dos 

gerentes das empresas situadas no campo. Assim, pode-se afirmar que a 

existência de escolas no campo não colide com os interesses do capital e da 

classe que o representa. A oferta de escolas e de educação no campo 

interessa à reprodução do capital em suas formas desenvolvidas no campo – 

observe-se que o agronegócio e a agroindústria como expressão do modo de 

ser explorado do trabalho no campo demandam por força de trabalho com 

algum conhecimento para aumento da produtividade demandada pelo 

mercado. A colisão se apresenta na institucionalização e efetivação de uma 

Educação do Campo inserida no marco dos interesses do Movimento Social da 

Educação do Campo, o qual representa os interesses da classe trabalhadora 

do campo. Enfim, a colisão se dá na direção social do conhecimento 

transmitido aos trabalhadores do campo75 e nas suas formas de organização. 

Da observação das contradições entre o demandado pelo Movimento 

Social da Educação do Campo e o instituído pela Resolução CNE/CEB 
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 Observa-se no documento do I FONEC (2013) sistematizado por Antonio Munarim, Eliene 
Novaes Rocha, Mônica Castagna Molina e Roseli Salete Caldart, o qual fora analisado no 
terceiro capítulo dessa tese, onde o documento realiza uma crítica ao interesse do 
empresariado pela educação e pela Educação do Campo por meio de suas instituições e 
organizações representativas – SENAR, ABAG e etc. Outra importante contribuição para 
pensar as posições de interesse do empresariado pela educação pode ser observada em 
Freitas (2012) em artigo intitulado “Os reformadores empresariais da educação: a 
desmoralização do magistério e a destruição do sistema público de educação” quando afirma 
que “por um lado, o faturamento das corporações educacionais e, por outro, o controle 
ideológico do sistema educacional pelas corporações empresariais para colocá-lo a serviço de 
interesses de mercado” (FREITAS, 2012, p. 387). Também, no conjunto da problemática 
situada no interesse empresarial pela educação da classe trabalhadora, observável nas 
Resoluções analisadas, está o artigo de Ciavatta (2012) intitulado “A era das diretrizes: a 
disputa pelo projeto de educação dos mais pobres”. Principalmente quando escreve que “As 
DCN, inauguradas no governo Fernando Henrique Cardoso, tornam-se um instrumento de 
direção política e cultural da sociedade por intermédio da educação. Elas adquirem, assim, um 
caráter estratégico, pois confirmam a escola como aparelho privado de hegemonia. O caráter 
estratégico dessa disputa é, em certa medida, determinado por contradições surgidas com a 
reestruturação produtiva e a mudança da base técnico-científica da produção em direção à 
especialização flexível. Essas transformações tem uma dimensão tanto cínica quanto perversa 
que, contraditoramente, aponta para a necessidade de ampliação da escolaridade e de 
requalificação dos trabalhadores” (CIAVATTA, 2012, p. 33). 
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01/2002 apontados os seus limites na constituição de uma Educação do 

Campo instituída pelo Estado76. A contradição entre o demandado pelo 

Movimento Social e o instituído pelo Estado expressa-se, de todo modo, como 

adequação formal da educação ofertada nas escolas do campo e da estrutura 

e recursos e formação de educadores à legislação educacional. Há que se 

considerar, também, do ponto de vista das demandas propostas em 1997 e 

1998 pelo Movimento Social da Educação do Campo, alguma continuidade. 

Porém, continuidade limitada aos interesses do Estado -– continuidade formal - 

e não ampliada no marco do interesse – do conteúdo - do Movimento Social da 

Educação do Campo e da classe que ele representa. 

A análise do primeiro documento que pretensamente “institui” a 

Educação do Campo em sua relação com o demandado pelo Movimento Social 

da Educação do Campo, relação que se realiza pela continuidade, ampliação e 

limites que expressam contradições, explicita, alem da tríade trabalho, 

movimento social e luta de classes, dois elementos do seu campo de 

mediações: o Estado e a luta de classes. Luta de classes de forma mais 

determinada que no capítulo terceiro da tese. 

Analisada a Resolução CNE/CEB 01/2002 em sua contradição, 

continuidade e limites, em relação às demandas e proposições do Movimento 

Social da Educação do Campo no decurso temporal de 1997 a 200277, passa-

se agora a análise da Resolução CNE/CEB 02/2008, sua relação com a 

Resolução CEB/CNE 01/2002 e as demandas e proposições da II CNEC de 

2004.  

Se a Resolução CNE/CEB 01/2002 “institui as diretrizes operacionais 

para a Educação Básica nas escolas do campo”, a Resolução CNE/CEB 

02/2008 “estabelece diretrizes complementares, normas e princípios para o 

desenvolvimento de políticas públicas de atendimentos da Educação Básica do 

                                                           
76

 A afirmação de que o Conselho Nacional de Educação situa-se como uma esfera de ação do 
Estado pode ser colocada conforme Ciavatta (2012, p. 19) que nos termos da LDB 9.394/1996 
“O Conselho Nacional de Educação, por sua vez, adquiriu estatuto de órgão de 
assessoramento ao Ministério da Educação. Parte de uma composição da sociedade civil, 
porém, como sugestão, já que a indicação final de cada conselheiro cabe ao Ministro da 
Educação”. 
77

 É importante destacar que o período analisado e os documentos relacionados perfazem final 
do primeiro mandato ao segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso como Presidente da 
República pelo Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB. 
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Campo”. Assim, observa-se que, conforme o posto na análise da Resolução 

CNE/CEB 01/2002, que o primeiro documento instituinte no âmbito do Estado 

não institui a Educação do Campo, portanto não a reconhece e o segundo 

documento, Resolução CNE/CEB 02/2008, reconhece a Educação do Campo e 

indica, de início, a sua finalidade: estabelecer diretrizes complementares, 

normas e princípios para o desenvolvimento de políticas públicas de 

atendimento da Educação Básica do Campo (BRASIL, 2008). Em sua 

finalidade, a Resolução CNE/CEB 02/2008, apresenta uma relação de 

continuidade em relação a resolução anterior, pois a complementa. Se a 

complementa, reconhece-a, reafirma-a. Porém, a finalidade de complementá-

la, indica, de todo modo, a insuficiência da Resolução CNE/CEB 01/2002, ao 

menos no âmbito do Estado. Assim, a Resolução CNE/CEB 02/2008 configura-

se em uma continuidade ampliada em relação a resolução anterior. Ampliada 

pelo reconhecimento da Educação do Campo e na indicação do 

desenvolvimento de políticas públicas para atendimento da Educação do 

Campo. 

A ampliação com relação à Resolução CNE/CEB 01/2002 pode ser 

observada, também, no artigo 1º da Resolução CNE/CEB 02/2008, o qual trata 

de definir a Educação do Campo no âmbito do Estado. 

 

Art. 1º A Educação do Campo compreende a Educação Básica em 
suas etapas de Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio 
e Educação Profissional Técnica de nível médio integrada com o 
Ensino Médio e destina-se ao atendimento às populações rurais em 
suas mais variadas formas de produção da vida – agricultores 
familiares, extrativistas, pescadores artesanais, ribeirinhos, 
assentados e acampados da Reforma Agrária, quilombolas, caiçaras, 
indígenas e outros (BRASIL, 2008). 

 

Entretanto, em relação a definição da Educação do Campo proposta 

pelo Movimento Social da Educação do Campo a Resolução CNE/CEB 

02/2008 apresenta-se limitada. 

Os limites da definição de Educação do Campo presentes na Resolução 

CNE/CEB 02/2008 com relação ao entendimento de Educação do Campo do 
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Movimento Social da Educação do Campo situam-se no fato de que além de 

uma reivindicação é a Educação do Campo um movimento, portanto nunca 

fixo, terminal e definido, assim, movimento “sócio-político” e de “renovação 

pedagógica” (MUNARIM, 2008, p. 02), onde a Educação do Campo constitui-

se, principalmente, como conteúdo e não apenas a extensão de uma forma de 

educação para as populações do campo – “a Educação do Campo que é 

contraponto tanto ao silêncio do Estado como também às propostas da 

chamada educação rural ou educação para o meio rural no Brasil” (CNEC, 

2004). Contudo, há que se considerar, a ampliação da Resolução CNE/CEB 

02/2008 sobre a Resolução anterior quando esta reconhece como populações 

do campo os acampados e assentados da Reforma Agrária e, portanto, 

estende o atendimento educacional público aos acampados e assentados da 

Reforma Agrária. Acampados e Assentados da Reforma Agrária não 

apresentavam como populações atendidas e sequer mencionadas na 

Resolução CNE/CEB 01/200278. 

O artigo 1º da Resolução 02/2008 apresenta cinco parágrafos, os quais 

tratam das responsabilidades dos entes federados, sua regulamentação e 

oferta pelos entes federados e esferas administrativas, seu desenvolvimento e 

atendimento à Educação de Jovens e Adultos e oferta e inclusão de portadores 

de necessidades especiais. 

 

§ 1º A Educação do Campo, de responsabilidade dos Entes 
Federados, que deverão estabelecer formas de colaboração em seu 
planejamento e execução, terá como objetivos a universalização do 
acesso, da permanência e do sucesso escolar com qualidade em 
todo o nível da Educação Básica. 
§ 2° A Educação do Campo será regulamentada e oferecida pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, nos respectivos 
âmbitos de atuação prioritária. 
§ 3º A Educação do Campo será desenvolvida, preferentemente, pelo 
ensino regular. 
§ 4º A Educação do Campo deverá atender, mediante procedimentos 
adequados, na modalidade da Educação de Jovens e Adultos, as 
populações rurais que não tiveram acesso ou não concluíram seus 
estudos, no Ensino Fundamental ou no Ensino Médio, em idade 
própria. 

                                                           
78

 Importa destacar que a Resolução CNE/CEB 02/2008 fora produzida e homologada no 
segundo mandato do Presidente Luis Ignácio da Silva pelo Partido dos Trabalhadores. 
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§ 5º Os sistemas de ensino adotarão providências para que as 
crianças e os jovens portadores de necessidades especiais, objeto da 
modalidade de Educação Especial, residentes no campo, também 
tenham acesso à Educação Básica, preferentemente em escolas 
comuns da rede de ensino regular (BRASIL, 2008). 

 

Os parágrafos do artigo 1º apontam de modo mais específico para a 

consecução de uma política de atendimento a universalização do acesso a 

Educação Básica para as populações do campo, sua regulamentação pelos 

entes Federados em sua oferta regular e na modalidade de Educação de 

Jovens e Adultos, bem como no atendimento inclusivo de crianças com 

necessidades especiais no ensino regular. Com relação à Resolução anterior, a 

Resolução CNE/CEB 02/2008 ao definir de modo mais específico uma política 

de atendimento ao acesso à educação escolar aos povos do campo em suas 

modalidades – EJA e Educação Especial Inclusiva - apresenta um avanço, uma 

ampliação. Contempla o requerido pelo Movimento Social da Educação do 

Campo no que se refere à universalização à Educação Básica. 

 

1. Universalização do acesso da população brasileira que trabalha 
e vive no e do campo à Educação Básica de qualidade social por 
meio de uma política pública permanente que inclua como ações 
básicas: 
- fim do fechamento arbitrário de escolas no campo; 
- construção de escola no e do campo; 
- acesso imediato à Educação Básica; 
- construção de alternativas pedagógicas que viabilizem com 
qualidade a existência de escolas de educação fundamental e de 
ensino médio no próprio campo; 
- educação de jovens e adultos (EJA) adequada à realidade do 
campo; 
- políticas curriculares e de escolha e distribuição do material didático-
pedagógico que levem em conta a identidade dos povos do campo; 
- acesso às atividades de esporte, arte e lazer; 
- condição de acesso às pessoas com necessidades especiais 
(CNEC, 2004).  

 

 Percebe-se que a Resolução CNE/CEB 02/2008 atende em parte o 

requerido pelo Movimento Social da Educação do Campo no âmbito da II 

CNEC: a universalização e o acesso à Educação Básica, Educação de Jovens 

e Adultos e Educação Especial. Os elementos constitutivos da universalização 

do acesso à Educação Básica, conforme requer o Movimento Social da 
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Educação do Campo – II CNEC - apresentar-se-ão nos artigos sequentes da 

Resolução CNE/CEB 02/2008, bem como as contradições na forma de 

atendimento do requerido. Os artigos sequentes tratam diretamente: do regime 

de colaboração entre os entes Federados; da forma da oferta de Educação 

Infantil nas comunidades rurais; processos de nucleação relativos à oferta de 

Educação Básica, de Jovens e Adultos e Educação Profissional de nível 

técnico no campo; formação continuada de profissionais da educação para a 

Educação do Campo; transporte escolar e escolas multisseriadas. 

Com relação à Educação Infantil e os anos iniciais do Ensino 

Fundamental sua oferta e processos de nucleação apresenta-se na Resolução 

da seguinte forma 

 

Art. 3º A Educação Infantil e os anos iniciais do Ensino Fundamental 
serão sempre oferecidos nas próprias comunidades rurais, evitando-
se os processos de nucleação de escolas e de deslocamentos de 
crianças. 
§1º Os cinco anos iniciais do Ensino Fundamental, excepcionalmente, 
poderão ser oferecidos em escolas nucleadas, com deslocamentos 
intracampo dos alunos, cabendo aos sistemas estaduais e municipais 
estabelecer o tempo máximo dos alunos em deslocamentos a partir 
de suas realidades. 
§2º Em nenhuma hipótese serão agrupadas em uma mesma turma 
crianças de Educação Infantil com crianças do Ensino Fundamental 
(BRASIL, 2008).  

 

Observa-se no artigo 3º da Resolução CNE/CEB 02/2008 seus limites 

em relação às demandas do Movimento Social da Educação do Campo, 

especialmente com relação a II CNEC. Os limites, que expressam 

contradições, referem-se, primeiro, as formas concretas em que a Educação do 

Campo ou a oferta de educação no campo tem se efetivado desde as Diretrizes 

Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo onde a 

efetivação, pelo Estado, da oferta de Educação Infantil e Ensino Fundamental 

tem se dado não necessariamente nas comunidades onde residem os 

estudantes, mas de forma nucleada, onde uma escola atende diferentes 

comunidades do campo. Essa forma de atendimento corresponde ao 

denunciado pelo Movimento Social da Educação do Campo desde a II CNEC, 
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quando esta conferência se posicionou contra o fechamento de escolas no 

campo. Com relação à Resolução CNE/CEB 01/2002 não se observa no 

processo de oferta  e atendimento da Educação Infantil e Educação Básica 

avanços ou ampliação, apenas a continuidade. Isso pode ser constatado 

quando se observa o artigo 6º da Resolução CNE/CEB 01/2002. 

 

Art. 6º O Poder Público, no cumprimento das suas responsabilidades 
com o atendimento escolar e à luz da diretriz legal do regime de 
colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, proporcionará Educação Infantil e Ensino Fundamental 
nas comunidades rurais, inclusive para aqueles que não o concluíram 
na idade prevista, cabendo em especial aos Estados garantir as 
condições necessárias para o acesso ao Ensino Médio e à Educação 
Profissional de Nível Técnico. 
Art. 7º É de responsabilidade dos respectivos sistemas de ensino, 
através de seus órgãos normativos, regulamentar as estratégias 
específicas de atendimento escolar do campo e a flexibilização da 
organização do calendário escolar, salvaguardando, nos diversos 
espaços pedagógicos tempos de aprendizagem, os princípios da 
política de igualdade (BRASIL, 2002). 

 

Observa-se, então, que as estratégias específicas de atendimento da 

demanda por Educação do Campo, desde as demandas do Movimento Social 

da Educação do Campo – I ENERA, I e II CNEC – tenha se efetivado pelo 

Estado no fechamento de escolas no campo onde a oferta passa a ser 

realizada pela nucleação. A contradição não se apresenta na relação entre as 

duas Resoluções e o requerido pelo Movimento Social - além da própria 

realidade da oferta de educação no campo, mas também, internamente, na 

própria Resolução CNE/CEB 02/2008: o artigo 3º mesmo se posicionando 

contra a nucleação da oferta de Educação Infantil no campo não elimina essa 

forma de atendimento, apenas coloca que os sistemas de ensino e o Estado, 

em suas esferas, o evite e, com relação ao Ensino Fundamental, essa forma de 

atendimento pode ser realizada excepcionalmente. Assim, constata-se que a 

Resolução CNE/CEB 02/2008 normativamente institucionaliza a nucleação 

como forma possível de atendimento da oferta de educação no campo para os 

povos do campo. 
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A nucleação se normatiza, portanto se institucionaliza, nos artigos 4º, 5º, 

6º, 8º e 10º da Resolução, perfazendo todas as etapas, os níveis e 

modalidades de ensino da Educação Básica e Profissional de nível técnico. 

Assim, a nucleação se apresenta no artigo 4º da seguinte forma: 

 

Art. 4º Quanto aos anos iniciais do Ensino Fundamental não puderem 
ser oferecidos nas próprias comunidades das crianças, a nucleação 
rural levará em conta a participação das comunidades interessadas 
na definição do local, bem como as possibilidades de percurso a pé 
pelos alunos na menor distância a ser percorrida. 
Parágrafo único. Quando se fizer necessária a adoção do transporte 
escolar, devem ser considerados o menor tempo possível no 
percurso residência-escola e a garantia de transporte das crianças do 
campo para o campo (BRASIL, 2008). 

 

Observa-se, no artigo 4º da Resolução CNE/CEB 02/2008, a 

formalização do processo de nucleação pela consideração da participação das 

comunidades. Participação não significa, em todo caso, a decisão pela não-

nucleação, apenas a decisão ou opinião sobre a localidade na qual escolas 

existentes serão nucleadas, condensadas em uma única escola, em uma 

determinada localidade no campo. A nucleação que fora posta como forma 

negativa de atendimento para a Educação Infantil no artigo 3º da Resolução 

CNE/CEB 02/2008, sua normalização e institucionalização no artigo 4º, passa 

no artigo 5º, a ser a melhor forma de oferta de educação escolar no campo. 

 

Art. 5º Para os anos finais do Ensino Fundamental e para o Ensino 
Médio, integrado ou não à Educação Profissional Técnica, as 
nucleação rural poderá constituir-se em melhor solução, mas deverá 
considerar o processo de diálogo com as comunidades atendidas, 
respeitados seus valores e cultura. 
§ 1º Sempre que possível, o deslocamento dos alunos, como previsto 
no caput, deverá ser feito de campo para campo, evitando-se, ao 
máximo, o deslocamento do campo para a cidade. 
§ 2º Para que o disposto nesse artigo seja cumprido, deverão ser 
estabelecidas regras para o regime de colaboração entre os Estados 
e seus Municípios consorciados (BRASIL, 2008). 
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Observa-se que no que se refere aos Anos Finais do Ensino 

Fundamental e o Ensino Médio, incluindo-se a Educação Profissional Técnica 

integrada ou não ao Ensino Médio, a oferta de educação pode se dar fora do 

campo, na cidade. A oferta de Educação Básica integrada ou não à Educação 

Profissional na cidade para os povos do campo se apresenta como 

possibilidade na expressão “evitando-se ao máximo, o deslocamento do campo 

para a cidade” (BRASIL, 2008). 

O artigo 6º da Resolução CNE/CEB 02/2008 afirma que “a oferta de 

Educação de Jovens e Adultos deve considerar que os deslocamentos sejam 

feitos nas menores distâncias possíveis, preservando o princípio intracampo” 

(BRASIL, 2008). Observa-se que “preservar” não significa impedir.  

Como o atendimento nucleado e o atendimento possível fora do campo, 

o artigo 8º apresenta o suporte logístico a essa forma de atendimento, tratando 

das adaptações necessárias ao atendimento de crianças e jovens portadores 

de necessidades especiais. 

 

§ 2º O eventual transporte de crianças e jovens portadores de 
necessidades especiais, em suas próprias comunidades ou quando 
houver necessidade de deslocamento para a nucleação, deverá 
adaptar-se às condições desses alunos, conforme leis específicas 
(BRASIL, 2008). 

 

A normatização e institucionalização para todas as modalidades e níveis 

da oferta de Educação Básica no campo, contrariamente ao requerido e 

proposto pelo Movimento Social da Educação do Campo, conclui-se no artigo 

10º da Resolução CNE/CEB 02/2008. 

 

Art. 10 O planejamento da Educação do Campo, oferecida em 
escolas da comunidade, multisseriadas ou não, e quando a 
nucleação rural for considerada, para os anos do Ensino 
Fundamental ou para o Ensino Médio ou Educação Profissional 
Técnica de nível médio integrada com o Ensino Médio, considerará 
sempre as distâncias de deslocamentos, as condições de estradas e 
vias, o estado de conservação dos veículos utilizados e sua idade de 
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uso, a melhor localização e as melhores possibilidades de trabalho 
pedagógico com padrão de qualidade. 
§ 1º É indispensável que o planejamento de que se trata o caput seja 
feito em comum acordo com as comunidades e em regime de 
colaboração, Estado/Município consorciados. 
§ 2º As escolas multisseriadas, para atingirem o padrão de qualidade 
definido em nível nacional, necessitam de professores com formação 
pedagógica, inicial e continuada, instalações físicas e equipamentos 
adequados, materiais didáticos apropriados e supervisão pedagógica 
permanente (BRASIL, 2008). 

 

Conforme se pode observar do exposto sobre a Resolução CNE/CEB 

02/2008, publicada dez anos após a I CNEC, tem-se um avanço ou 

continuidade aparentemente ampliada sobre a Resolução anterior no que se 

refere a definição de Educação do Campo no âmbito do Estado brasileiro. 

Continuidade aparentemente ampliada, pois, no decorrer dos artigos da 

Resolução CNE/CEB 02/2008, a Educação do Campo passa a significar não 

mais do que o que se colocava na Resolução CNE/CEB 01/2002 - escola do 

campo e sua adequação à legislação educacional. Ainda, com a Resolução 

CNE/CEB 02/2008 o que se constata é a adequação da oferta de atendimento 

educacional da população do campo realizada, até então, pelo Estado 

brasileiro: o fechamento de escolas e o atendimento nucleado. A nucleação 

que antes tinha existência prática passa a ter existência legal, normatizada, 

portanto institucionalizada. A nucleação corresponde, necessariamente, ao 

denunciado como “fechamento de escolas no campo” desde a II CNEC (2002), 

os três FONECs (2012 a e b; 2014; 2015) e o II ENERA (2015). 

Duas outras questões propostas e requeridas pelo Movimento Social da 

Educação do Campo apresentam-se na Resolução CNE/CEB 02/2008: a 

admissão e formação inicial e continuada de professores para a atuação nas 

escolas do campo e a relação entre a oferta de educação no campo e o 

desenvolvimento rural – parágrafo 2º do artigo 7º e artigo 11 - respectivamente. 

 

§ 2º A admissão e a formação inicial e continuada dos professores e 
do pessoal de magistério de apoio ao trabalho docente deverão 
considerar sempre a formação pedagógica apropriada à Educação do 
Campo e às oportunidades de atualização e aperfeiçoamento com os 
profissionais comprometidos com as suas especificidades (BRASIL, 
2008). 
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Formação inicial e continuada para educadores e educadoras do campo 

tem sido pauta do Movimento Social da Educação do Campo desde o I 

ENERA. Na II CNEC apresenta-se de forma ampliada no contínuo das pautas 

do Movimento Social. 

 

3. Valorização e formação específica de educadores e 
educadoras do campo por meio de uma política pública que priorize: 
- A formação profissional e política de educadores e educadoras do 
próprio campo, gratuitamente; 
- Formação no trabalho que tenha por base a realidade do campo e o 
projeto político e pedagógico da Educação do Campo; 
- Incentivos profissionais e concurso diferenciado para educadores 
que trabalham nas escolas do campo; 
- Definição do perfil profissional do educador do campo; 
- Garantia de piso salarial profissional nacional e de plano de carreira; 
- Garantia de constituição de redes coletivas: de escolas, educadores 
e de organizações sociais de trabalhadoras e trabalhadores do 
campo, para construção – reconstrução permanente do próprio 
projeto político-pedagógico das escolas do campo, vinculando essas 
redes a políticas de formação profissional de educadores e 
educadoras (CNEC, 2004). 

 

No que se refere à formação inicial e continuada de profissionais para 

atuação na Educação do Campo a Resolução CNE/CEB 02/2008 em relação 

ao proposto pelo Movimento Social da Educação do Campo apresenta-se de 

forma limitada. A Resolução limita-se, isso desde sua definição de Educação 

do Campo, na: ocultação da dimensão política e no conteúdo pedagógico da 

Educação do Campo em sua constituição; na não definição de um perfil 

profissional do educador do campo; da não consideração, no projeto político 

que é a Educação do Campo; da não inclusão, no processo formativo dos 

educadores, de organizações de trabalhadores e trabalhadoras na definição do 

projeto político-pedagógico das escolas. Ainda, com relação à Resolução 

CNE/CEB 01/2002, não se observa avanços significativos, avanços somente 

no que se refere à consideração na admissão e formação inicial de professores 

e pessoal de magistério de uma formação apropriada à Educação do Campo 

que, decerto, vincula-se à definição posta no artigo 1º da Resolução em 

análise. 
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O último conteúdo tratado pela Resolução CNE/CEB 02/2008 é a 

relação entre a oferta de Educação do Campo e desenvolvimento rural, onde 

 

Art. 11 O reconhecimento de que o desenvolvimento rural deve ser 
integrado, constituindo-se a Educação do Campo em seu eixo 
integrador, recomenda que os Entes Federados – União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios – trabalhem no sentido de articular as 
ações de diferentes setores que participam desse desenvolvimento, 
especialmente os Municípios, dada sua condição de estarem 
próximos dos locais em que residem as populações rurais (BRASIL, 
2008). 

 

Constituindo-se a Educação do Campo como eixo integrador do 

desenvolvimento, a questão que se coloca, na perspectiva do Estado brasileiro, 

é a seguinte: qual a direção desse desenvolvimento rural, a qual projeto de 

campo se está referindo? Ao projeto dos trabalhadores e trabalhadoras do 

campo, de camponeses ou da produção voltada para o agronegócio, ao grande 

capital no campo? 

Ao que a análise apresenta no conjunto das contradições entre as 

Resoluções e o requerido pelo Movimento Social da Educação do Campo é a 

de que o desenvolvimento rural – artigo 11 - não está direcionado aos 

interesses dos trabalhadores do campo, ao conteúdo dos interesses 

manifestados pelo Movimento Social da Educação do Campo, o qual: um 

projeto popular para o desenvolvimento do campo e do Brasil. Observa-se no 

capítulo anterior que todos os documentos do Movimento Social da Educação 

do Campo, na apresentação de suas demandas e proposições partem de um 

projeto popular de desenvolvimento do campo, um projeto contra-hegemônico 

que tem no trabalho uma dimensão central. 

Da análise exposta pode-se apresentar, então, um quadro síntese da 

relação entre as Resoluções – documentos instituintes no âmbito do Estado 

Brasileiro – e, dessas Resoluções, com o Movimento Social da Educação do 

Campo. 
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Quadro 12: Comparação entre as proposições do Movimento Social da Educação do Campo – I 
ENERA, I e II CNEC – e as Diretrizes Operacionais para a Educação nas escolas do campo – 
RESOLUÇÃO CNE/CEB 01/2002 e as Diretrizes Complementares de atendimento da Educação 
Básica do Campo – Resolução CNE/CEB 02/2008

79
. 

PROPOSIÇÕES DO MOVIMENTO 
SOCIAL DA EDUCAÇÃO DO 
CAMPO 

O INSTITUÍDO PELA 
RESOLUÇÃO CNE/CEB 01/2002 

O COMPLEMENTADO, 
NORMATIZADO E 

POSTO COMO 
PRÍNCÍPIO PELA 

RESOLUÇÃO 
CNE/CEB 02/2008 

 Projeto Popular de 
desenvolvimento do Brasil; 

 A concepção de educação como 
elemento indispensável à 
transformação social e ao 
desenvolvimento; 

 Reforma Agrária com acesso à 
Educação; 

 Escolas nos assentamentos e 
acampamentos. 

 Acesso de todos à educação; 

 Erradicação do analfabetismo e 
alfabetização de jovens e adultos 
no campo; 

 Escola pública, gratuita e de 
qualidade a todos e no campo; 

 Participação na elaboração e 
execução de políticas 
educacionais no campo; 

 Valorização da identidade das 
escolas do campo e da cultura 
camponesa; 

 Formação de educadores para a 
educação do campo e campo; 

 Gestão democrática da escola; 

 Construção de uma pedagogia 
de referência. 

 Demarcação das terras 
indígenas; 

 Foco na agricultura 
familiar/camponesa; 

 Questionamento as formas 
exploradas do trabalho no campo; 

 Desenvolvimento 
sustentável no campo; 

 Contraposição ao 
agronegócio; 

 Combate às desigualdades 
e discriminação de gênero, 
geração, raça e etnia; 

 Adequação do projeto 
institucional das escolas do 
campo à legislação educacional; 

 Reconhecimento da identidade 
das escolas do campo e da 
diversidade cultural, política, 
econômica e social do campo; 

 Prescrição para que as propostas 
pedagógicas das escolas do 
campo contemplem a diversidade 
do campo; 

 Reconhecimento da oferta de 
Educação Básica e Profissional 
de Nível Técnico para a 
população do campo; 

 Flexibilização do calendário 
escolar não necessariamente 
vinculado ao ano civil; 

 Possibilidade de as demandas 
dos movimentos sociais subsidiar 
os componentes estruturantes 
das políticas educacionais para o 
campo; 

 Gestão democrática e a 
constituição de mecanismos que 
possibilitem relação entre a 
comunidade, os movimentos 
sociais e a escola; 

 Adequação da formação inicial e 
continuada dos professores das 
escolas do campo à legislação 
para a formação de professores 
da Educação Básica. 

 Formação continuada de 
responsabilidade dos sistemas de 
ensino e tendo como conteúdo a 
luta de crianças, jovens e adultos 
na construção da qualidade social 
da vida no campo; 

 Diversidade cultural e os 

 Definição da 
Educação do Campo; 

 Normatização e 
institucionalização da 
nucleação de escolas 
do campo; 

 Estabelecimento de 
política pública de 
transporte escolar no 
campo; 

 A Educação do 
Campo como eixo 
integrador do 
desenvolvimento rural. 

 Consideração da 
admissão, formação 
inicial e continuada 
adequada à Educação 
do Campo. 
 

                                                           
79

 O Decreto Presidencial 7.352 de 4 de novembro de 2010, assinado pelo Presidente Luís 
Ignácio Lula da Silva, embora perfaça a conjuntura governamental em análise – final dos 
governos FHC e início dos governos Lula - , será analisado posteriormente. Importa destacar, 
desde já, que o referido decreto institui, no âmbito do Estado brasileiro, a política de Educação 
do Campo e o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária – PRONERA. Importa 
destacar, também, que o Decreto define quem são os sujeitos do campo e a própria Educação 
do Campo no âmbito do Estado brasileiro. 
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 Material didático-
pedagógico que contemple a 
identidade cultural dos povos do 
campo; 

 Consideração à 
diversidade do campo, incluindo 
povos indígenas e quilombolas; 

 Consideração ao acesso a 
educação para pessoas com 
necessidades especiais; 

 Ensino Médio e Superior no 
campo que atenda as 
especificidades culturais, formas 
produtivas e necessidades 
produtivas dos povos do campo. 

processos de interação e 
transformação do campo, a 
gestão democrática, o acesso ao 
avanço científico e tecnológico 
apenas consignado enquanto 
conteúdo das propostas 
pedagógicas; 

 Adequação do financiamento da 
educação nas escolas do campo 
ao financiamento da educação na 
legislação educacional e ao 
Fundo Nacional de 
Desenvolvimento do Ensino 
Fundamental e Valorização do 
Magistério - FUNDEF. 

FONTE: I ENERA (1997), I CNEC (1998), II CNEC (2004), BRASIL (2002; 2008). 

 

Observa-se do quadro comparativo – quadro 12 – os limites da 

Resolução CNE/CEB 01/2002 e 02/2008 com relação às pautas do Movimento 

Social da Educação do Campo, importa, também, considerar que a presente 

Resolução – 02/2008 – é complementar à Resolução CNE/CEB 01/2002 e que 

por isso sua função é de normatizar questões e ações não postas, não 

normatizadas, pela Resolução anterior, entre elas a nucleação das escolas do 

campo. Assim, além de complementar, a Resolução CNE/CEB 02/2008 

estabelece, também, princípios para o desenvolvimento de políticas de 

atendimento da Educação Básica do Campo. Esses princípios e normas de 

atendimento, conforme se pode observar, trataram do regramento do 

atendimento nucleado da Educação Básica no Campo. A normatização da 

nucleação significa - para além de sua existência factual e, com a Resolução, 

sua existência legal - o fechamento de escola no campo e o consequente 

atendimento nucleado passam a se constituir em uma política de atendimento, 

política institucionalizada com a Resolução80. 

Embora a nucleação se apresente como conteúdo central na Resolução 

CNE/CEB 02/2008, diferentemente da Resolução anterior, esta trata desde o 

início de apresentar uma definição de Educação do Campo como política de 

atendimento da Educação Básica e Profissional de nível médio às populações 

                                                           
80

 O documento do II Encontro Nacional de Educadoras e Educadores da Reforma Agrária 
denuncia, em 2015, que entre os anos de 2003 e 2014 foram fechadas 37 mil escolas no 
campo (ENERA, 2015). 
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rurais. Diferentemente trata de definir a Educação do Campo, mas 

continuamente limita-se a renomear o que na Resolução CNE/CEB 01/2002 

apresentava-se como atendimento educacional em escolas do/no campo. Não 

incorpora em sua definição o conteúdo político e de consciência política e o 

conteúdo pedagógico transformador presente na conceituação e nas 

proposições do Movimento Social da Educação do Campo. Isso é Observável 

no quadro comparativo – quadro 12. 

Ainda assim, há que se considerar que a Resolução CNE/CEB 02/2008 

apresenta conteúdos provenientes do Movimento Social da Educação do 

Campo.  Porém, o conteúdo político, social e pedagógico transformadores da 

Educação do Campo para o Movimento Social – considerando-se o modo de 

ser afirmado do trabalho - apresenta-se de modo difuso na Resolução, difuso e 

não especificado quando a Resolução coloca que o desenvolvimento rural deve 

ser integrado e a Educação do Campo seu eixo integrador. Difuso porque não 

apresenta a direção desse desenvolvimento, seu conteúdo explícito conforme 

se obseva em todas as introduções dos documentos do Movimento Social. A 

Educação do Campo nas Resoluções do Conselho Nacional de Educação 

apresenta-se, então, como um conceito sequestrado e ressemantizado na ótica 

do Estado, onde prevalece à forma de atendimento da Educação do Campo, na 

qualidade de Educação para o Campo. Não se trata nessa análise de cancelar 

as Resoluções, a Educação do Campo na ótica do Estado brasileiro, mas de 

explicitar seu modo de ser – no âmbito do Estado -, originado das práticas 

políticas do Movimento Social da Educação do Campo. 

Da análise, encontraram-se, então, as contradições entre a Educação do 

Campo para o Movimento Social para as políticas públicas educacionais do 

Estado brasileiro81. A questão é: qual o campo de mediações que fazem a 

Educação do Campo ser o que é nas contradições explicitadas? 

                                                           
81

 Cabe destacar que em 2003 fora constituído no Ministério da Educação no âmbito da 
SECAD – Secretaria de Educação e Diversidade um grupo permanente de trabalho sobre a 
Educação do Campo. Grupo instituído pela Portaria nº 1374 de 03/06/2003, a qual em sua 
primeira sistematização de estudos afirma a importância do Movimento Social na construção 
de uma política pública de Educação do Campo, principalmente fora da esfera do Estado. 
Assim afirma o documento intitulado “Referências para uma Política Nacional de Educação do 
Campo”: “Foi fundamental nesse processo de discussão a contribuição de entidades como o 
MST – Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra, Contag – Confederação Nacional de 
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Na apresentação da análise da Resolução CNE/CEB 01/2002 em suas 

contradições com o demandado/requerido e proposto pelo Movimento Social 

da Educação do Campo encontrou-se como campo de mediações -  além do já 

exposto no capítulo terceiro da tese - o Estado e a luta de Classes. Na 

apresentação da análise da Resolução CNE/CEB 02/2008 em sua relação com 

a resolução anterior e o demandado/requerido pelo Movimento Social da 

Educação do Campo esse campo de mediações pode ser determinado de 

modo mais aprofundado. Isso considerando a presença do Estado. 

Assim, primeiro, encontrou-se, a partir de Lenin (2011) que o modo de 

ser da Educação do Campo constitui-se, enquanto política pública, na ação do 

Estado82 que objetiva, por sua própria existência, evitar a colisão de classes. A 

existência do Estado como instituição social que objetiva o controle do conflito 

de classes foi extensa e intensivamente determinada por Lenin (1919) na 

conferência realizada na Universidade Sverdlov denominada “O Estado”, onde 

 

A história demonstra que o Estado, como aparelho especial para a 
coerção dos homens, surge apenas onde e quando ocorre a divisão 
da sociedade em classes, quer dizer, a divisão em grupos de 
pessoas, algumas das quais se apropriam permanentemente do 
trabalho alheio, por meio do qual uns exploram os outros. [...] Já lhes 
aconselhei que recorressem ao livro de Engels A origem da Família, 
da propriedade privada e do Estado. Nele se diz que todo Estado em 
que existe a propriedade privada da terra e dos meios de produção, 
em que domina o capital, por mais democrático que for, um Estado 
capitalista será sempre uma máquina nas mãos dos capitalistas para 
a sujeição da classe operária e dos camponeses pobres. [...] As 
formas de a dominação do Estado podem variar: o capital manifesta o 
seu poder de um modo onde existe uma forma e de outro onde existe 
outra forma, mas o poder está sempre, essencialmente, em mãos do 
capital, quer com a existência do voto restrito ou outros direitos, quer 
se trate de uma república democrática ou não; na realidade, quanto 
mais democrática for, mais grosseira e cínica é a dominação do 
capitalismo (LENIN, 1919). 

 

                                                                                                                                                                          
Trabalhadores na Agricultura, CPT - Comissão Pastoral da Terra e CEFFAs - Centros  
Familiares de Formação por Alternância - entre outras, que construíram ao longo dos últimos 
anos ricas experiências de Educação do Campo tanto fora do sistema oficial de ensino quanto 
em parceria com este” (BRASIL, 2004, p. 05). 
82

 Molina (2012, p. 588) no Dicionário de Educação do Campo, apoiada em Golbert e Muller 
(1987) citados por Hofling (2001, p. 32) apresenta a ideia de política pública como ação do 
Estado. 
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Segundo, também explicitamente, identificou-se no modo de ser da 

Educação do Campo, desde o Estado e o Movimento Social da Educação do 

Campo, a sua constituição na luta de classes, onde o Movimento Social da 

Educação do Campo representa os interesses dos trabalhadores do campo por 

educação e essa educação intrinsecamente e reciprocamente relacionada a 

um projeto de desenvolvimento popular do campo, desenvolvimento que radica 

no modo de ser do trabalho não-explorado, de condições dignas de vida. 

Desenvolvimento que se opõe a formas exploradas do trabalho consignadas no 

modelo da produção latifundiária e do agronegócio. Defendendo a agricultura 

familiar camponesa e a agroecologia. Do lado do Estado, explicitamente, 

observou-se a oferta de Educação do Campo não exclusivamente direcionada 

aos interesses dos trabalhadores do campo, mas da oferta de educação para 

os povos do campo, relacionada ao trabalho, aberta as formas exploradas do 

trabalho, pois em suas Resoluções não explicita os interesses, integralmente, 

dos trabalhadores do campo. Observou-se que a oferta de Educação do 

Campo – no âmbito do proposto pelo Estado brasileiro – não colite com os 

interesses do capital que explora o trabalho e a produção no campo. Isso é 

explicitado quando os documentos não definem a direção do desenvolvimento 

rural no qual relacionam a Educação do Campo como seu eixo integrador. 

Mesmo porque com o desenvolvimento do capitalismo no campo a educação e 

sua oferta massiva podem ser direcionadas a ele. 

Terceiro, observou-se até agora, implicitamente, na análise apresentada, 

desde o capítulo anterior que: a Educação do Campo, desde o Movimento 

Social e suas formas de atendimento pelo Estado, é, também, uma prática 

política e constituída por meio de práticas políticas. Que significa ser a 

Educação do Campo uma prática política? Que é uma prática política no 

conjunto teórico e metodológico dessa tese? 

O Estado e a política não se constituíram como objeto central dos 

escritos de Lukács, entretanto, a política, como categoria, apresenta-se em 

seus escritos políticos e entrevistas83 e na Ontologia do Ser Social (2013) na 

                                                           
83

 Recomenda-se para o entendimento dessa questão a leitura da entrevista de Lukács à 
revista alemã Der Spiegel em 1970 - publicada na Revista Verinotio em 2008. Recomenda-se 
também a leitura da entrevista/conversação com Hans Heinz Holz intitulada “Ideas  basicas 
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qualidade de práxis originária do trabalho, situada no complexo social da 

ideologia84. 

 

Ainda mais complexo é determinar idealmente com alguma precisão 
o lugar da práxis política no âmbito da própria ideologia. Aqui também 
é preciso remontar ao fato ontologicamente fundante. Não pode haver 
nenhuma comunidade humana, por menor que seja, por incipiente 
que seja, na qual e em torna da qual não aflorassem 
ininterruptamente questões que, num nível desenvolvido, habituamo-
nos a chamar de políticas. É impossível da uma definição, isto é fixar 
em termos de pensamento formal os limites, onde começa ou então 
termina a política. Gottfried Keller disse certa vez com alguma razão 
que tudo é política. Entendido da maneira certa, isso significa que é 
difícil até mesmo imaginar algum tipo de práxis que, sob certas 
circunstâncias, não pudessem tomar corpo como questão importante 
e eventualmente até determinante do destino da comunidade inteira. 
[...] E, não obstante, o nosso raciocínio inicial deve ser levado em 
conta quando se fala de política como esfera da vida, já para 
perceber e deixar registrado que a política é uma esfera da vida da 
sociedade num sentido bem diferente daquele que – como o direito -  
é delimitada diante da divisão do trabalho como tal munida de 
especialistas necessários; por outro lado, seria igualmente um 
exagero entender de modo demasiadamente literal essa generalidade 
diretamente entrelaçada com a vida. A política é um complexo 
universal da totalidade do social, só que se trata de um complexo da 
práxis, mais precisamente, da práxis mediada, que, por isso mesmo, 
de modo algum tem a possibilidade de ter uma universalidade tão 
identicamente espontânea como a linguagem enquanto órgão 
primordial da apropriação do mundo através da objetivação de 
objetos, bem como dos sujeitos que os põe pela alienação e se 
apropriam deles. 
A política é uma práxis que, em última análise, está direcionada 
para a totalidade da sociedade, contudo, de tal maneira que ela 
põe em marcha de modo imediato o mundo fenomênico social 
como terreno do ato de mudar, isto é, de conservar ou destruir o 
existente (LUKÁCS, 2013, p. 502).

85
 

 

                                                                                                                                                                          
para una política cientificamente fundamentada” publicada no livro intitulado “Conversaciones 
con Lukacs” publicado em  1969 e segunda edição em 1971 – editora Alianza. A compreensão 
da política em Lukács, principalmente sua apreensão na Ontologia do ser social II, pode ser 
também compreendida pela leitura do artigo de Vaisman e Fortes (2014) publicado na Revista 
Estudos Políticos, intitulado “A politicidade no pensamento tardio de Gyorgy Lukács”. 
84

 O conceito ou complexo da ideologia em Lukács (2013) não apresenta sentido negativo, pois 
observa-se na obra “ Para uma Ontologia do Ser Social II” ao relacionar a ideologia ao 
processo Revolucionário Francês – a derrubada do “ancien regime” que só foi possível a partir 
do uso ideológico do conhecimento científico, cita como exemplo as descobertas científicas de 
Galileu Galilei. Assim, escreve Lukács “Não é difícil perceber isso no plano histórico. A 
astronomia heliocêntrica ou a teoria do desenvolvimento no âmbito da vida orgânica são teorias 
científicas, podem ser verdadeiras ou falsas, mas nem elas próprias nem a sua afirmação ou 
negação constituem uma ideologia. Só quando, depois da atuação de Galileu ou Darwin, os 
posicionamentos relativos às suas concepções se converteram em meios para travar os 
combates em torno dos antagonismos sociais, elas se tornaram operantes – nesse contexto – 
como ideologias (LUKÁCS, 2013, p. 467).  
85

 Grifo nosso. 
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Apoiando-se em Lenin, Lukács (2013) aborda a práxis política no 

movimento histórico da mudança, das possibilidades históricas do ato político e 

sua relação com a luta de classes, onde: 

 

Ele fala da extrema exacerbação do conflito político, das condições 
de uma situação revolucionária; estas ocorrem “quando os ‘estratos 
inferiores’ não querem mais a antiga ordem e os ‘estratos superiores’ 
não podem mais viver à maneira antiga”. O antagonismo entre querer 
e poder expressa, sobretudo, o modo antagônico da práxis política 
em seus dois polos, no sentido de que, para a classe dominante, 
basta a reprodução normal e até a reprodução não tão anormal da 
vida para manter seu status quo, ao passo que, para os oprimidos, 
faz-se necessário um ato energético e unitário da vontade, ou seja, 
uma autêntica atividade (LUKÁCS, 2013, p. 523). 

 

Assim, do referencial teórico e metodológico desse estudo, a política é 

entendida como prática originada ontologicamente do trabalho. O trabalho 

como um por contínuo de fim e de meios, o trabalho como por teleológico 

conforme se observa em Lukács (2013), como por teleológico primário. Nesse 

caso, reafirmando-se em Lukács (2013), a política como prática constitui-se 

como um por teleológico secundário, como práxis que significa o contínuo por 

der fim na consciência dos indivíduos para que tomem certa posição, realizem 

determinada ação que indiretamente relaciona-se a produção da existência 

material da sociedade, relaciona-se com o trabalho. 

Em Lukács (2013) a ação política como práxis, como prática política, 

relaciona-se ao trabalho desde sua dependência ontológica – pois como por 

teleológico secundário origina-se do por teleológico primário. Trabalho e prática 

política relacionam-se em determinação recíproca – porque tanto o trabalho em 

um modo de produção traz determinações à prática política, quanto à prática 

política traz determinações para o trabalho, em um modo de produção. 

Relaciona-se com o trabalho em autonomia relativa – pois quanto mais a 

prática política se desenvolve, se complexifica e à medida que se relaciona a 

outros tantos complexos, relativamente se autonomiza, ou seja, a relação 

passa a ser cada vez mais mediada por outros complexos. 
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 Observa-se que o trabalho tanto em Marx (2014) quanto em Lukács 

(2013) constitui-se em uma finalidade posta antecipadamente e esta finalidade 

só se constitui definitivamente como trabalho quando da transformação da 

natureza em coisa útil, quando a finalidade se concretiza. A política como 

prática só se constitui, então, quando sua finalidade posta antecipadamente se 

realiza, produz as transformações postas teleologicamente, efetiva-se. 

A prática política constitui-se, então, junto ao Estado e a luta de classes 

como uma das mediações que determinam o modo de ser da Educação do 

Campo – enquanto realidade efetiva nas escolas do campo. Assim, sujeitos do 

campo, organizados como Movimento Social, questionam a partir do trabalho e 

suas necessidades, as formas de educação que tinham acesso, a oferta pelo 

Estado – de uma educação rural – que não atendia as suas demandas. Em 

Movimento Social colocam suas finalidades, realizam ações – I ENERA, I E II 

CNEC, por exemplo – e essas ações resultam na constituição de uma 

Educação do Campo como política pública, portanto produzem transformações, 

seu por de fim concretiza-se. Basta observar as chamadas dos três 

documentos iniciais do Movimento Social da Educação do Campo: “Reforma 

Agrária: uma luta der todos” (ENERA, 1997); “Por uma Educação Básica do 

Campo: semente que vamos cultivar” (CNEC, 1998); “Educação do Campo: 

direito nosso, dever do Estado” (CNEC, 2004). 

Porém, sendo o Estado no capitalismo, conforme já se observou, 

essencialmente, representante dos interesses do capital, dos capitalistas e do 

capital no campo ele institui, normatiza e regula a oferta de uma Educação do 

Campo no quadro dos interesses da classe que ele representa. Desse modo, 

entende-se que a classe representada pelo Estado ou a qual o Estado 

apresenta maior sensibilidade às suas demandas - os capitalistas que 

exploram o trabalho no campo - também realizam uma prática política na forma 

em que a Educação do Campo se apresenta, por exemplo, nas Resoluções e 

nas políticas públicas e, também, nas formas pelas quais a Educação do 

Campo, assim posta, possa atender os seus interesses como formação de 

força de trabalho qualificada e/ou mesmo para dirimir conflitos de classe. 



286 
 

Das contradições – do conteúdo da Educação do Campo de suas 

demandas presente no Movimento Social e da forma de atendimento realizada 

pelo Estado como política pública - e do campo de mediações apresentados 

permite-se considerar, algo já posto nesse estudo de forma abstrata: que a 

Educação do Campo em seu modo de ser é dinâmica, contínua e sempre em 

movimento porque radica na luta de classes e nas práticas políticas – 

principalmente da classe trabalhadora do campo - como “por contínuo” de 

finalidades que cumpridas total ou parcialmente provoca a colocação de mais 

pores de fim – observe-se a análise do modo de ser da Educação do Campo 

para o Movimento Social em seus diferentes encontros, conferências e fóruns - 

capítulo terceiro. Encontros, conferências e fóruns que avaliam a situação de 

cada momento, a conjuntura e apresentam as suas demandas e proposições. 

A análise das duas Resoluções que tem por objeto a Educação do 

Campo, sua instituição pelo Estado brasileiro, a relação entre elas e a relação 

com o Movimento Social da Educação do Campo permitem que se encontre 

seu campo de mediações, suas determinações mais decisivas – o Estado, a 

luta de classes e a práxis política. Entretanto, resta ainda a apresentação da 

análise de três documentos produzidos pelo Estado brasileiro – As Diretrizes 

Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica de 2010, o Decreto nº 

7.352 de 4 de novembro de 2010 e o Plano Nacional de Educação 2014-2024. 

Na análise desses documentos de políticas públicas cabe analisar a presença 

fática das contradições e a reafirmação do campo de mediações apresentados. 

Cabe observar, então, a sua continuidade, ampliação e limites em relação às 

demandas e proposições do Movimento Social da Educação do Campo. Enfim, 

o desenvolvimento do campo de mediações. 

A Resolução CNE/CEB 04/2010 define Diretrizes Curriculares Nacionais 

Gerais para a Educação Básica que objetiva 

 

Art. 2º Estas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a 
Educação Básica têm por objetivos: 
I – sistematizar os princípios e as diretrizes gerais da Educação 
Básica contidos na Constituição, na Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDB) e demais dispositivos legais, traduzindo-os 
em orientações que contribuam para assegurar5 a formação básica 
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comum nacional, tendo como foco os sujeitos que dão vida ao 
currículo e â escola; 
II – estimular a reflexão crítica e propositiva que deve subsidiar a 
formulação, a execução e a avaliação do projeto político-pedagógico 
da escola de Educação Básica; 
III – orientar os cursos de formação inicial e continuada de docentes e 
demais profissionais de Educação Básica, os sistemas educativos 
dos diferentes entes federados e as escolas que os integram, 
indistintamente da rede a que pertençam (BRASIL, 2010). 

 

A Educação do Campo, como Educação Básica do Campo apresenta-se 

nas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica no artigo 

35 e 36. No âmbito do currículo as Diretrizes incorporam dois elementos 

importantes constantes das proposições do Movimento Social da Educação do 

Campo. Incorporam na Educação Básica do Campo – âmbito do Estado – a 

Pedagogia da Terra e a Pedagogia da Alternância. 

 

Art. 35. Na modalidade de Educação Básica do Campo, a educação 
para a população rural está prevista com adequações necessárias às 
peculiaridades da vida no campo e de cada região, definindo-se 
orientações para três aspectos essenciais à organização da ação 
pedagógica: 
I – conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais 
necessidades e interesses dos estudantes da zona rural; 
II – organização escolar própria, incluindo adequação do calendário 
escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas; 
III – adequação à natureza do trabalho na zona rural. 
Art. 36. A identidade da escola do campo é definida pela vinculação 
com as questões inerentes à sua realidade, com propostas 
pedagógicas que contemplam sua diversidade em todos os aspectos, 
tais como sociais, culturais, políticos, econômicos, de gênero, 
geração e etnia. 
Parágrafo único. Formas de organização e metodologias pertinentes 
à realidade do campo devem ter acolhidas, como a pedagogia da 
terra, pela qual se busca um trabalho pedagógico fundamentado no 
princípio da sustentabilidade, para assegurar a preservação da vida 
das futuras gerações, e a pedagogia da alternância, na qual o 
estudante participa, concomitantemente e alternadamente, de dois 
ambientes/situações de aprendizagem: o escolar e o laboral, supondo 
parceria educativa, em que ambas as partes são corresponsáveis 
pelo aprendizado e pela formação do estudante (BRASIL, 2010). 

 

Além do reconhecimento da Pedagogia da Terra e da Pedagogia da 

Alternância o documento não apresenta ampliação em relação às duas 
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Resoluções anteriores, apenas as reafirmam e consequentemente reafirma a 

análise apresentada. 

 O segundo documento de análise desse último conjunto é o Decreto 

7.352 de 04 de novembro de 2010 o qual dispõe sobre a política de Educação 

do Campo e o PRONERA. Este Decreto em relação aos documentos de 

políticas públicas para a Educação do Campo apresenta dois avanços. O 

primeiro desses avanços como ampliação situa-se no artigo 1º, o qual afirma 

que  

 

A política de educação do campo destina-se à ampliação e 
qualificação da oferta de educação básica e superior às população do 
campo, e será desenvolvida pela União em regime de colaboração 
com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, de acordo com a 
diretrizes e metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação e o 
disposto neste Decreto (BRASIL, 2010c). 

 

O artigo 1º do Decreto 7.352 de 04 de novembro de 2010 apresenta-se 

como avanço na articulação entre o desenvolvimento e qualificação da oferta 

de Educação do Campo, no âmbito do Estado, ao Plano Nacional de Educação 

e a pontuação da oferta abrangendo, também, o Ensino Superior, o que não 

constava em outros documentos – dada a natureza desses documentos 

vinculada à Educação Básica. 

Outro avanço situa-se na institucionalização dos princípios da Educação 

do Campo presentes no artigo segundo em seu inciso V onde afirma como um 

dos princípios da Educação do Campo o “controle social da qualidade da 

educação escolar, mediante a efetiva participação da comunidade e dos 

movimentos sociais” (BRASIL, 2010b). Ademais, os outros 10 artigos que 

tratam da Educação do Campo reproduzem o que já se afirmava nas três 

Resoluções anteriores. O restante dos artigos – 08 artigos– referem-se, 

especificamente, ao PRONERA86. 

O terceiro documento é o Plano Nacional de Educação – PNE – 

aprovado pela Lei Federal 13.005 de 25 de junho de 2014. Este Plano Nacional 

                                                           
86

 Objeto de análise da segunda seção desse capítulo. 
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de Educação estipula vinte metas e sessenta e três estratégias para o 

desenvolvimento da Educação Brasileira no decurso de dez anos, portanto tem 

vigência entre os anos de 2014 e 2024. O PNE constitui-se em uma política de 

Estado construída a partir de uma série de debates realizados em conferências  

- CONAES – nas esferas Municipais, Estaduais e a Nacional onde tiveram 

participação diferentes segmentos da sociedade civil, desde entidades 

representativas de classe, gestores e profissionais do sistema público e privado 

de ensino, associações e outros. É importante destacar que o seu trâmite após 

a sistematização geral, palco de intensa luta política entre os diversos 

segmentos e representações, o documento final sofre intervenções no poder 

legislativo federal, palco de outro movimento político e de interesses em torno 

da educação nacional. Destaca-se ainda, no conjunto dos participantes nas 

diferentes esferas, a participação ativa do Movimento Social da Educação do 

Campo, como prática política. 

 

Alguns pontos centrais devem continuar a nos motivar e a orientar 
nossa participação nessa articulação nacional, tais como, por 
exemplo: defesa dos princípios da Educação do Campo; ampliação 
dos recursos públicos para, e tão somente, a educação pública e, 
nesse item, especial combate ao repasse de recursos ao sistema S 
com o disfarce de cumprimento de metas públicas (FONEC, 2013). 

 

Observada a participação do Movimento Social da Educação do Campo87 

e seu conjunto de demandas e analisado o conjunto de documentos que 

apresentam e instituem a Educação do Campo na perspectiva do Estado 

brasileiro, apresenta-se, então, um quadro das metas e estratégias do PNE. As 

metas e estratégias foram organizadas – quadro 13 - considerando aquelas 

que se direcionam a Educação do Campo como política pública, ou de 

                                                           
87

 Souza e Marcoccia (2012) apresentam importantes reflexões em torno das questões do 
Movimento Social da Educação do campo no processo de construção , debates e intervenções 
no Plano Nacional de Educação desde sua primeira versão no projeto de Lei 8.035 de 20 de 
dezembro de 2010. Escrevem as pesquisadoras que “Cabe aos vários segmentos da 
sociedade civil, movimentos sociais do campo, sindicatos, pais, alunos, profissionais da 
educação e organismos das instituições da comunidade científica articularem-se para forçar 
melhorias no Projeto de Lei, acompanhando sua tramitação no Congresso Nacional e 
verificando se de fato ele avança em direção às reivindicações dos movimentos sociais na 
defesa de uma educação pública e de qualidade” (SOUZA e MARCOCCIA, 2012, p. 202). 
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atendimento pelo Estado à Educação do Campo no decurso de tempo que se 

estende até 2024. 

QUADRO 13: A Educação do Campo no Plano Nacional de Educação 2014-2024 – Metas e 
Estratégias. 

METAS DO PLANO NACIONAL DE 
EDUCAÇÃO 2014-2024 RELACIONADAS À 

EDUCAÇÃO DO CAMPO 

ESTRATÉGIAS PARA A REALIZAÇÃO DAS METAS DO 
PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 2014-2024 COM 

RELAÇÃO `EDUCAÇÃO DO CAMPO 

Meta 1: universalizar, até 2016, a educação 
infantil na pré-escola para as crianças de 4 
(quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a 
oferta de educação infantil em creches de forma 
a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por 
cento) das crianças de até 3 (três) anos até o 
final deste PNE. 

1.10) fomentar o atendimento das populações do campo e 
das comunidades indígenas e quilombolas na educação 
infantil nas respectivas comunidades, por meio do 
redimensionamento da distribuição territorial da oferta, 
limitando a nucleação de escolas e o deslocamento de 
crianças, de forma a atender às especificidades dessas 
comunidades, garantido consulta prévia e informada; 

Meta 2: universalizar o ensino fundamental de 9 
(nove) anos para toda a população de 6 (seis) a 
14 (quatorze) anos e garantir que pelo menos 
95% (noventa e cinco por cento) dos alunos 
concluam essa etapa na idade recomendada, 
até o último ano de vigência deste PNE. 

2.6) desenvolver tecnologias pedagógicas que combinem, 
de maneira articulada, a organização do tempo e das 
atividades didáticas entre a escola e o ambiente 
comunitário, considerando as especificidades da educação 
especial, das escolas do campo e das comunidades 
indígenas e quilombolas; 
2.10) estimular a oferta do ensino fundamental, em 
especial dos anos iniciais, para as populações do campo, 
indígenas e quilombolas, nas próprias comunidades; 

Meta 3: universalizar, até 2016, o atendimento 
escolar para toda população de 15 (quinze) 
anos e elevar, até o final do período de vigência 
deste PNE, a taxa líquida de matrículas no 
ensino médio para 85% (oitenta e cinco por 
cento). 

3.7) fomentar a expansão das matrículas gratuitas de 
ensino médio integrado à educação profissional, 
observando-se as peculiaridades das populações do 
campo, das comunidades indígenas e quilombolas e das 
pessoas com deficiência; 

Meta 4: universalizar para a população de 4 
(quatro) a 17 (dezessete) anos com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotação, o acesso à 
educação básica e ao atendimento educacional 
especializado, preferencialmente na rede 
regular de ensino, com a garantia de sistema 
educacional inclusivo, com salas de recursos 
multifuncionais, classes, escolas ou serviços 
especializados públicos ou conveniados. 

4.4) garantir atendimento educacional especializado em 
salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou 
serviços especializados, públicos ou conveniados, nas 
formas complementar e suplementar, a todos (as) alunos 
(as) com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, 
matriculados na rede pública de educação básica, 
conforme necessidade identificada por meio de avaliação, 
ouvidos a família e o aluno; 

Meta 5: alfabetizar todas as crianças, no 
máximo, até o final do 3º (terceiro) ano do 
ensino fundamental. 

5.5) apoiar a alfabetização de crianças do campo, 
indígenas, quilombolas e de populações itinerantes, com a 
produção de materiais didáticos específicos, e desenvolver 
instrumentos de acompanhamento que considerem o uso 
da língua materna pelas comunidades indígenas e a 
identidade cultural das comunidades quilombolas; 

Meta 6: oferecer educação em tempo integral 
em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das 
escolas públicas, de forma a atender, pelo 
menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos (as) 
alunos (as) da educação básica. 

6.7) atender às escolas do campo e de comunidades 
indígenas e quilombolas na oferta de educação em tempo 
integral, com base em consulta prévia e informada, 
considerando-se as peculiaridades locais; 

Meta 7: fomentar a qualidade da educação 
básica em todas as etapas e modalidades, com 
melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de 
modo a atingir as seguintes média nacionais 
para o Ideb: 

Ideb 2015 2017 2019 2021 

Anos Iniciais 
do ensino 

5,2 5,5 5,7 6,0 

7.26) consolidar a educação escolar no campo de 
populações tradicionais, de populações itinerantes e de 
comunidades indígenas e quilombolas, respeitando a 
articulação entre os ambientes escolares e comunitários e 
garantindo: o desenvolvimento sustentável e preservação 
da identidade cultural; a participação da comunidade na 
definição do modelo de organização pedagógica e de 
gestão das instituições, consideradas as práticas 
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fundamental 

Anos finais do 
ensino 
fundamental 

4,7 5,0 5,2 5,5 

Ensino médio 4,3 4,7 5,0 5,2 
 

socioculturais e as formas particulares de organização do 
tempo; a oferta bilíngue na educação infantil e nos anos 
iniciais do ensino fundamental, em língua materna das 
comunidades indígenas e em língua portuguesa; a 
reestruturação e a aquisição de equipamentos; a oferta de 
programa para a formação inicial e continuada de 
profissionais da educação; e o atendimento em educação 
especial; 
7.27) desenvolver currículos e propostas pedagógicas 
específicas para educação escolar para as escolas do 
campo e para as comunidades indígenas e quilombolas, 
incluindo os conteúdos culturais correspondentes às 
respectivas comunidades e considerando o fortalecimento 
das práticas socioculturais e da língua materna de cada 
comunidade indígena, produzindo e disponibilizando 
materiais didáticos específicos, inclusive para os (as) 
alunos (as) com deficiência; 

Meta 8: elevar a escolaridade média da 
população de 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) 
anos, de modo a alcançar, no mínimo, 12 (doze) 
anos de estudo no último ano de vigência deste 
Plano, para populações do campo, da região de 
menor escolaridade no País e dos 25% (vinte e 
cinco por cento) mais pobres, e igualar a taxa 
de escolaridade média entre negros e não 
negros declarados à Fundação Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 

8.1) institucionalizar programas e desenvolver tecnologias 
para correção de fluxo, para acompanhamento pedagógico 
individualizado e para recuperação e progressão parcial, 
bem como priorizar estudantes com rendimento escolar 
defasado, considerando as especificidades dos segmentos 
populacionais considerados; 
8.2) implementar programas de educação de jovens e 
adultos para os segmentos populacionais considerados, 
que estejam fora da escola e com defasagem idade-série, 
associados a outras estratégias que garantam a 
continuidade da escolarização, após a alfabetização inicial; 
8.3) garantir acesso gratuito a exames de certificação da 
conclusão dos ensinos fundamental e médio; 
8.4) expandir a oferta gratuita de educação profissional 
técnica por parte das entidades privadas de serviço social e 
de formação profissional vinculadas ao sistema sindical, de 
forma concomitante ao ensino ofertado na rede escolar 
pública, para os segmentos populacionais considerados; 
8.5) promover, em parceria com as áreas de saúde e 
assistência social, o acompanhamento e o monitoramento 
do acesso à escola específicos para os segmentos 
populacionais considerados, identificar motivos de 
absenteísmo e colaborar com os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios para a garantia de frequência e 
apoio à aprendizagem, de maneira a estimular a ampliação 
do atendimento desses (as) estudantes na rede pública 
regular de ensino; 
8.6) promover busca ativa de jovens fora da escola 
pertencentes aos segmentos populacionais considerados, 
em parceria com as áreas de assistência social, saúde e 
proteção à juventude. 

Meta 10: oferecer, no mínimo, 25% (vinte e 
cinco por cento) das matrículas de educação de 
jovens e adultos, nos ensinos fundamental e 
médio, na forma integrada à educação 
profissional. 

10.3) fomentar a integração da educação de jovens e 
adultos com a educação profissional, em cursos 
planejados, de acordo com as características do público da 
educação de jovens e adultos e considerando as 
especificidades das populações itinerantes e do campo e 
das comunidades indígenas e quilombolas, inclusive na 
modalidade de educação à distância. 

Meta 11: triplicar as matrículas da educação 
profissional de nível médio, assegurando a 
qualidade da oferta e pelo menos 50% 
(cinquenta por cento) da expansão no 
seguimento público. 

11.9) expandir o atendimento do ensino médio gratuito 
integrado à formação profissional para as populações do 
campo e para as comunidades indígenas e quilombolas, de 
acordo com os seus interesses e necessidades. 
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Meta 12: elevar a taxa bruta de matrículas na 
educação superior para 50% (cinquenta por 
cento) a a taxa líquida para 33% (trinta e três 
por cento) da população de 18 (dezoito) a 24 
(vinte e quatro) anos, assegurada a qualidade 
da oferta e expansão para, pelo menos 40% 
(quarenta por cento) da novas matrículas, no 
segmento público. 

12.13) expandir atendimento específico a populações do 
campo e comunidades indígenas e quilombolas, em 
relação a acesso, permanência, conclusão e formação de 
profissionais para atuação nessas populações. 

Meta 14. Elevar gradualmente o número de 
matrículas na pós-graduação stricto sensu, de 
modo a atingir a titulação anual de 60.000 
(sessenta mil) mestres e 25.000 (vinte e cinco 
mil) doutores. 

14.5) implementar ações para reduzir as desigualdades 
étnico-raciais e regionais e para favorecer o acesso das 
populações do campo e das comunidades indígenas e 
quilombolas a programas de mestrado e doutorado. 

Meta 15: garantir, em regime de colaboração 
entre a União, Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, no prazo de 1 (um) ano de vigência 
deste PNE, política nacional de formação dos 
profissionais da educação de que tratam os 
incisos I, II e III do caput do art. 61 da Lei nº 
9.394, de 20 de dezembro de 1996, assegurado 
que todos os professores e as professoras da 
educação básica possuam formação específica 
de nível superior, obtida em curso de 
licenciatura na área de conhecimento em que 
atuam. 

15.5)  implementar  programas  específicos  para  
formação  de  profissionais  da  educação  para  as  
escolas  do  campo  e  de  comunidades  indígenas  e 
quilombolas e para a educação especial; 

 

Meta 18: assegurar, no prazo de 2 (dois) anos, 
a existência de planos de Carreira para os (as) 
profissionais da educação básica e superior 
pública de todos os sistemas de ensino e, para 
o plano de Carreira dos (as) profissionais da 
educação básica pública, tomar como referência 
o piso salarial nacional profissional, definido em 
lei federal, nos termos do inciso VIII do art. 206 
da Constituição Federal. 

18.6) considerar as especificidades socioculturais das 
escolas do campo e das comunidades indígenas e 
quilombolas no provimento de cargos efetivos para essas 
escolas. 

Fonte: Brasil (2014). 

 

De início observa-se que das 20 metas estipuladas pelo PNE, 14 delas 

contemplam, no conjunto de suas metas a Educação do Campo e uma meta – 

meta 8 – é diretamente relacionada à Educação do Campo. Uma primeira 

observação é a de que o constante nas metas e estratégias para a Educação 

do Campo, por princípio apresentam as mesmas contradições e limites 

presentes nas Resoluções de 2002 e 2008. Enfim, não se observa, no geral, 

avanços, apenas continuidade. Porém, o fato de a Educação do Campo, 

mesmo sob a ótica do Estado, apresentar-se no documento – PNE – pela sua 

qualidade e importância, constitui-se, em certa medida, um avanço, pois trata-

se de um planejamento de ações do Estado com prazos específicos para o 

atendimento, mesmo que defasado em termos de proposições, demandas 

históricas da população do campo evocadas pelo movimento social. Além da 

continuidade observada, pode-se colocar como avanço, apenas com referência 
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às políticas e regulamentações do Estado brasileiro, o acesso, nos termos das 

metas e estratégias voltadas para a oferta de Educação Superior e em pós-

graduação Stricto sensu. 

Entretanto, reafirmando o campo de contradições e de mediações já 

exposto – primeiro o trabalho, depois o Estado, a Luta de Classes e a práxis 

política – como determinações do modo de ser da Educação do Campo, 

resultado das demandas e proposições do Movimento Social e da 

implementação enquanto política pública pelo Estado brasileiro destacam-se a 

meta 8 e a estratégia 8.4 e a meta 11 – considerando que a meta 8 é a única 

que centra-se na Educação do Campo ou para a população do campo – diga-

se, especificamente aos trabalhadores do campo. 

 

Meta 8: elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 
29 (vinte e nove) anos, de modo a alcançar, no mínimo, 12 (doze) 
anos de estudo no último ano de vigência deste Plano, para 
populações do campo, da região de menor escolaridade no País e 
dos 25% (vinte e cinco por cento) mais pobres, e igualar a taxa de 
escolaridade média entre negros e não negros declarados à 
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE [...] 
8.4) expandir a oferta gratuita de educação profissional técnica por 
parte das entidades privadas de serviço social e de formação 
profissional vinculadas ao sistema sindical, de forma concomitante ao 
ensino ofertado na rede escolar pública, para os segmentos 
populacionais considerados [...] 
Meta 11: triplicar as matrículas da educação profissional de nível 
médio, assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% 
(cinquenta por cento) da expansão no seguimento público (BRASIL, 
2014). 

 

Observa-se, então, na estratégia 8.4 à elevação da escolaridade da 

população do campo em termos médios concomitantemente com a educação 

profissional e técnica ofertada pela iniciativa privada, chamadas “entidades 

privadas de serviço social” e de “formação profissional vinculadas ao sistema 

sindical”, diga-se, ao Sistema “S” – SENAI, SESI, SENAC, SENAT e SENAR. 

Diante da estratégia posta no PNE, observa-se, também, que a meta 11 que 

objetiva triplicar a quantidade de matrículas da educação profissional de nível 

médio garantindo que 50% dessas matrículas serão efetivadas “no segmento 
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público”, ou seja, outros 50%, então, pelo segmento privado ou dos Serviços 

Nacionais. 

Essas duas metas e a estratégias apresentadas constituem o que se 

vem observando nos documentos de políticas públicas do Estado Brasileiro 

para a Educação do Campo, mais uma vez, a Educação do Campo e no 

campo, objeto não apenas de interesses, mas determinado no conjunto da luta 

de classes e efetivado como resultado das práticas políticas das classes em 

presença – a representada pelo Movimento Social da Educação do Campo e a 

representada, em maior medida, pelo Estado Brasileiro em seus interesses de 

classe. Aqui a elevação da escolaridade e expansão da educação profissional 

para a população do campo – classe trabalhadora em sua reprodução – com a 

garantia mínima de 50% das matrículas para a iniciativa privada ou para as 

entidades que representam os interesses da produção capitalista, do 

empresariado do campo, e ainda considerando que o termo utilizado no PNE 

“segmento público” não significa necessariamente que seja realizado 

diretamente pelo Estado, mas com financiamento público à iniciativa privada. 

Freitas (2012) elucida a observação posta – oferta privada - quando escreve 

que 

 

O conceito de público estatal e público não estatal abriu novas 
perspectivas para o empresariado: gestão por concessão. Dessa 
forma, aquela divisão fundamental entre público e privado ficou 
matizada. Agora, abre-se a possibilidade do público administrado 
privadamente. O advento da privatização da gestão introduziu na 
educação a possibilidade de que uma escola continue sendo pública 
e tenha gestão privada (público não-estatal). Continua sendo pública 
para os alunos, mas o Estado transfere à iniciativa privada um 
pagamento pela sua gestão. Há um “contrato de gestão” entre a 
iniciativa privada e o governo. Portanto, a bandeira da escola pública 
tem que ser atualizada: não basta mais a sua defesa, agora temos 
que defender a escola pública com gestão pública (FREITAS, 2012, 
p. 386). 

 

Assim, apresenta-se no conjunto das contradições observadas, inscritas 

na luta de classes e práxis política, a possibilidade da mercantilização da 

Educação do Campo – no PNE - mediante financiamento público. Esse fato 
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demonstra, ainda mais, a posição do Estado ao lado do capital e sua 

reprodução.  

As metas analisadas corroboram, então, com as análises apresentadas, 

explicitam, ainda mais, as contradições observadas e seu campo de 

mediações, permitindo que se compreenda o modo de ser da Educação do 

Campo nos documentos de políticas públicas – sua instituição pelo Estado - 

como efetivação de práticas políticas que se constitui na luta de classes, onde 

o conteúdo dessa luta circunda dois projetos contrapostos de desenvolvimento 

para o campo e, na consecução desses dois projetos situa-se o Estado que, 

em última instância, institui e regula a Educação do Campo na esfera pública 

de atendimento a partir do polo que ele representa, no caso, o polo do capital. 

Capital que no contexto do Estado brasileiro é representado pelas frações 

bancário-financeira, indústria produtora de commodities e o agronegócio no 

bloco no poder. Bloco no poder que na primeira década dos anos 2000 até a 

aprovação do PNE perpassa os governos FHC – 2 anos – e Lula – 8 anos – e 

Dilma  - 5 anos. Bloco no poder que passa a direcionar a Política Pública 

Educacional por meio de suas entidades representativas no meio educacional 

(LEHER, 2010). 

Isso significa, também, que como Estado – no modo de produção 

capitalista -, o Estado brasileiro abre concessões limitadas ao polo que ele não 

representa com o fito de evitar a colisão de classes (LENIN, 1919; 2011). 

Assim, o modo de ser da Educação do Campo e para o campo nos 

documentos de políticas públicas, enfim, para o Estado no capitalismo, não é 

senão o resultado da práxis política das classes em disputa, representadas ou 

pelo Estado – em sua representação de classe - ou pelo Movimento Social da 

Educação do Campo em sua representação de classe. 

Diante do exposto passa-se a apresentação da análise dos modos de 

ser do trabalho presentes nas políticas públicas de formação profissional e 

técnicas para a Educação do Campo, considerando nas diferentes políticas 

públicas sua continuidade, ampliação e limites com relação ao demandado, 

proposto e defendido pelo Movimento Social da Educação do Campo, bem 
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como suas contradições e campo de mediações. Análise na qual se pode 

concretizar ainda mais as determinações encontradas. 

 

 

4.2 ANÁLISE DOS MODOS DE SER DO TRABALHO PRESENTES 

NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL E TÉCNICA 

PARA A EDUCAÇÃO DO CAMPO 

 

Conforme o apresentado no capítulo primeiro, os modos de ser do 

trabalho e sua relação com a educação, observou-se dois modos de ser do 

trabalho, o trabalho não-explorado e o trabalho explorado. No terceiro capítulo 

observou-se o modo de ser afirmado e oposto do trabalho para o Movimento 

Social da Educação do Campo e suas formas de expressão – subsumidas na 

agroecologia e agricultura familiar camponesa por um lado e, por outro, 

opostamente no latifúndio, na agroindústria capitalista e no agronegócio. 

Produção latifundiária, agroindustrial capitalista e agronegócio expressam o 

modo de ser oposto do trabalho para o Movimento Social da Educação do 

Campo e supõe, em linhas gerais, o trabalho assalariado, em alguns casos, 

escravo. Então, trata-se nesse capítulo de responder a segunda parte da 

questão dessa tese quanto aos modos de ser do trabalho: qual o modo de ser 

do trabalho expresso nas políticas públicas para a Educação do Campo? 

Para tanto, os documentos de políticas públicas educacionais para o 

campo, objeto de análise dessa seção, constituem-se daqueles relacionados à 

formação profissional e técnica, os quais: o PRONERA em seus manuais de 

operação; o PROJOVEM – Campo e; o PRONATEC – Campo. A análise parte, 

inicialmente, da constituição de cada programa para depois apresentar o modo 

de ser expresso do trabalho em cada um. 

As categorias analíticas, da mesma forma que na análise dos modos de 

ser da Educação do Campo para o Movimento Social da Educação do Campo, 

para as políticas públicas – o Estado -, e o modo de ser do trabalho para o 
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Movimento Social da Educação do Campo constituem-se da continuidade, 

ampliação e limites. Categorias que expressaram nas análises anteriores às 

contradições e o campo de mediações. Campo de mediações que se 

explicitam, até aqui, pelo Estado, a luta de classes e a práxis política. Dessa 

forma, trata-se de observar as determinações que o campo de mediações 

mencionado põe sobre o modo de ser expresso do trabalho nos programas de 

formação profissional e técnica para a Educação do Campo. 

Na análise apresenta-se, então, a continuidade, ampliação e limites, no 

caso do PRONERA entre as suas diferentes edições e na relação com o 

demandado/requerido pelo Movimento Social da Educação do Campo em seus 

documentos. No PROJOVEM – Campo e no PRONATEC – Campo, em relação 

ao demandado/requerido e proposto pelo Movimento Social da Educação do 

Campo. 

Por fim, nessa seção, apresenta-se uma síntese do modo de ser do 

trabalho expresso nos documentos dos diferentes programas de políticas 

públicas para a formação profissional e técnica. 

 

4.2.1 O modo de ser do trabalho no PRONERA 

 

O Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária – PRONERA – 

consiste em uma política pública engendrada pelo Estado brasileiro, 

impulsionada pelas tensões existentes entre a luta dos trabalhadores rurais 

sem terra e assentados e o processo de Reforma Agrária no Brasil dos anos 

1990 em sua demanda por educação. Santos (2012, p. 631), apresenta seu 

conteúdo afirmando que 

 

O Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (Pronera) é 
uma política pública do governo federal, específica para educação 
formal de jovens e adultos assentados da Reforma Agrária e do 
crédito fundiário e para a formação de educadores que trabalham nas 
escolas dos assentamentos ou do seu entorno e atendam a 
população assentada. 
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Os projetos Educacionais do Pronera envolvem alfabetização, anos 
iniciais e finais do ensino fundamental e ensino média na modalidade 
de educação de jovens e adultos, ensino superior e pós-graduação, 
incluindo nesse nível uma ação denominada RESIDÊNCIA AGRÁRIA 
(SANTOS, 2012, p. 631). 

 

Sua instituição enquanto política pública se dá pelo Ministério 

Extraordinário da Política Fundiária a partir da Portaria nº 10 de 16 de abril de 

199888, assinada pelo então ministro Raul Belens Jugmann Pinto. O conteúdo 

dessa portaria e das demais portarias que instituem o programa apresentam 

considerações em torno dos dispositivos legais – Constituição Federal de 1988 

e Estatuto da Terra – e considerações em torno da relação entre Reforma 

Agrária e educação. Entre as considerações dessa Portaria, observa-se, no 

plano governamental – do Estado - onde 

 

- Pronera é calcada na parceria entre Governo Federal, as 
Instituições de Ensino Superior e as representações do público 
beneficiário, visando atender à demanda educacional dos Projetos de 
Assentamento rurais, dentro de um contexto de Reforma Agrária 
prioritário do Governo Federal, de assentar o trabalhador rural em um 
lote de terra, provendo-lhe as condições necessárias ao seu 
desenvolvimento econômico sustentável (BRASIL, 1998). 

 

Ademais a Portaria 10/1998 do Ministério Extraordinário da Política 

Fundiária apresenta a resolução de instituir o programa, sua organização do 

programa na tríade Governo Federal, Instituições de Ensino Superior e 

representações do público beneficiário, aprovação do Manual de Operações do 

programa e indicar o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – 

INCRA - como órgão governamental de apoio técnico e administrativo do 

programa. 

A instituição e desenvolvimento inicial do PRONERA deve-ser, segundo 

Santos (2012, p. 632) por um estudo encomendado pelo Ministério 

Extraordinário da Política Fundiária que constatou um índice de alfabetização e 

escolaridade nos assentamentos abaixo dos índices que se apresentavam na 

população em geral do campo. É importante por em destaque a participação do 
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Movimento Social da Educação do Campo – I ENERA – sobre suas 

proposições e demandas explicitas no Manifesto das Educadoras e dos 

Educadores da Reforma Agrária em 1997, as quais além de demandar por um 

projeto popular de desenvolvimento do campo e do Brasil oposto ao projeto 

neoliberal, apontavam que: 

 

Lutamos por justiça social! Na educação isso significa garantir escola 
pública, gratuita e de qualidade para todos, desde a Educação Infantil 
até a Universidade. 
Consideramos que acabar com o analfabetismo, além de um dever 
do Estado, é uma questão de honra. Por isso nos comprometemos 
com esse trabalho. 
Lutamos por escolas públicas em todos os Acampamentos e 
Assentamentos de Reforma Agrária do país e defendemos que a 
gestão pedagógica destas escolas tenha a participação da 
comunidade Sem Terra e de sua organização (ENERA, 1997). 

 

O Manual de Operações do PRONERA de 1998 apontava um índice de 

analfabetismo entre os assentados na média de 43%, sendo que em algumas 

unidades da federação esse índice chegava a 70% (BRASIL, 1998). 

Inicialmente as ações do programa centraram-se na alfabetização de jovens e 

adultos e à medida que os índices de analfabetismo diminuíam, abria-se a 

necessidade de projetos dentro do programa que contemplassem a oferta de 

Ensino Fundamental e Médio, bem como superior para os trabalhadores 

assentados e seus filhos na forma de educação regular. Santos (2012, p. 632) 

apresenta dados da Pesquisa Nacional de Educação na Reforma Agrária – I 

PNERA – realizada pelo INCRA e PRONERA junto ao Instituto Nacional de 

Pesquisas Educacionais – INEP - em 2005. 

 

O estudo, censitário, pesquisou a situação de escolaridade da 
população e a situação das 8.679 escolas localizadas nos 
assentamentos e concluiu que, em média, 23% da população 
declarava-se analfabeta; a oferta de educação fundamental completa 
e o ensino médio eram negligenciados para aquela população; e 
menos de 1% tinha acesso ao ensino superior (SANTOS, 2012, p. 
632). 
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Com o consequente desenvolvimento de ações e projetos que 

permitiram a oferta e a possibilidade de conclusão do Ensino Fundamental e 

Médio pelos trabalhadores assentados, o Movimento Social, conforme Santos 

(2012, p. 632), “passaram a demandar projetos de cursos superiores, 

inicialmente restritos à área de Pedagogia e Licenciaturas, posteriormente 

ampliada para outras áreas, como as Ciências Agrárias”, embora a exigência já 

se pusesse desde 1997 no documento do I ENERA. 

Do exposto, podem-se observar alguns avanços relativos ao PRONERA 

no âmbito do Estado brasileiro, os quais, segundo Santos (2012, p. 633) 

 

No ano de 2004, pela força e amplitude de suas ações, o Pronera 
passou a integrar o Plano Plurianual (PPA) do Governo Federal, 
instrumento no qual é assegurada a inclusão de ação específica no 
Orçamento da União [...] 
Em junho de 2009, por meio da inclusão do artigo nº 33 na lei nº 
11.947, o Congresso Nacional autorizou o Poder Executivo a instituir 
o Pronera. Em 4 de novembro de 2010 o presidente da República 
editou o decreto nº 7.352, que instituiu a política Nacional de 
Educação do Campo e o Pronera (SANTOS, 2012, p. 633)

89
. 

 

Demonstrado, em termos genéricos, o PRONERA, passa-se, então, aos 

documentos de análise do modo de ser do trabalho expresso no programa, os 

quais, 

 Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária – Manual de 

Operações, 1998; 

 Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária – Manual de 

Operações, 2004; 

 Decreto Presencial nº 7.352 de 4 de novembro de 2010; 

 Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária – Manual de 

Operações, 2011; 

 Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária – Manual de 

Operações, 2014; 
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 Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária – Manual de 

Operações, 201690. 

 

Considerar-se-á, também, na análise os acórdãos nº 2.653/2008 e nº 

3.269/2010 do Tribunal de Contas da União.  

Observa-se que o PRONERA desenvolveu-se ao longo de dezoito anos 

em seis edições. Desse modo, análise dos documentos do PRONERA se 

realiza a partir da estrutura de cada documento – manuais de operações - e, 

consequentemente, centra-se na análise do modo de ser expresso do trabalho 

presente nestes documentos. Essa forma de análise permite que se observe na 

relação entre os documentos – relação temporal – a continuidade, ampliação e 

os limites, bem como as contradições presentes no próprio programa na 

relação entre suas edições e do modo de ser do trabalho expresso em relação 

ao modo de ser afirmado pelo Movimento Social da Educação do Campo. 

Desse modo, conforme o observado na análise dos documentos 

instituintes da Educação do Campo, na primeira parte desse capítulo, retoma-

se como campo de mediações, nas contradições observadas, na análise dos 

documentos do PRONERA: o Estado, a luta de classes e a práxis política. 

Trata-se, então, de observar de como esse campo de mediações se apresenta 

e é determinado, também, pelo o modo de ser expresso do trabalho no 

programa. 

O primeiro documento objeto de análise é, conforme o já exposto, o 

Manual de Operações da primeira edição do programa, publicado em 1998. 

O documento – Manual de Operações – da primeira edição do 

PRONERA apresenta inicialmente os membros do conselho deliberativo do 

programa com representantes do Estado, das Instituições de Ensino Superior, 

de organizações não governamentais, entidades representativas dos 

trabalhadores rurais – MST –, estudantes – UNE-, Fóruns representativos e de 
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integrantes do PRONERA. Depois apresenta a coordenação nacional do 

programa, nomeadamente o ex-reitor da UnB Prof. João Claudio Todorov e a 

comissão pedagógica, executiva e administrativa. 

Além da apresentação da gestão nacional do programa, o documento 

divide-se em três partes, sendo a primeira parte a que trata de responder o que 

é o programa, seus objetivos, princípios e beneficiários. A segunda parte trata 

do projeto inicial do programa – alfabetização e capacitação de jovens e 

adultos nas áreas de Reforma Agrária. 

 

A Educação de Jovens e Adultos – EJA foi escolhida como a 
primordial para se dar início ao processo, embora outras frentes 
possam ser propostas a qualquer momento em que os parceiros 
assim o desejarem (BRASIL, 1998). 

  

A terceira parte apresentam-se os documentos anexos – formulários 

para apresentação de projetos. 

Com relação ao modo de ser do trabalho, observa-se sua primeira 

manifestação na apresentação do programa, onde 

 

As exigências do mercado agrícola cada vez mais tecnificado e 
globalizado, tornam inaceitáveis estes índices de analfabetismo, 
sendo que a sua permanência é um obstáculo capaz de inviabilizar o 
sucesso do projeto de Reforma Agrária do Governo Federal. Como 
diz o próprio documento da Presidência da República: Reforma 
Agrária – Compromisso de Todos – “não basta dar terra. É preciso 
assegurar programas e ações articuladas de diversos ministérios e 
instituições públicas que promovam a sobrevivência dos 
assentamentos: crédito subsidiado para lavouras e para a construção 
de moradias, estradas, armazéns, escolas, postos de saúde, 
alimentação das famílias, criação de cooperativas, entre outras. Em 
outras palavras, o grande desafio da reforma agrária hoje está em 
garantir a viabilidade econômica do assentamento” (BRASIL, 1998, p. 
5 e 6). 

 

O termo trabalho não comparece diretamente na apresentação do 

programa, apenas indiretamente em termos ou conceitos que permitem inferir 
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sob um modo de ser do trabalho compreendido pelo programa em sua fase 

inicial. Esses termos conceituais vão desde “exigências do mercado agrícola”, 

tecnificação e globalização, subsumidos no problema do analfabetismo como 

obstáculo ao projeto de Reforma Agrária, destaca-se: “Reforma Agrária do 

Governo Federal”. Depois “sobrevivência dos assentamentos”, “criação de 

cooperativas” e “viabilidade econômica do assentamento”. Ao que se pode 

inferir, o modo de ser do trabalho somente pode estar vinculado à 

produtividade para o mercado em uma economia globalizada onde o programa 

deve subsidiar formativamente os assentados para que o assentamento tenha 

viabilidade econômica, o que significa que produtivamente seja competitivo no 

mercado. Entretanto, pela alusão a criação de cooperativas, ainda não se pode 

afirmar que o modo de ser do trabalho apresente-se como explorado ou não-

explorado. Isso é explicável pelo fato de que o PRONERA constitui-se de uma 

política pública específica para trabalhadores rurais assentados, a qual não se 

direciona a formação para a empregabilidade e assalariamento, mas para a 

produção no contexto de uma política de Reforma Agrária. O que se pode 

afirmar é que como projeto de Reforma Agrária “do Governo Federal” não é um 

projeto de Reforma Agrária dos trabalhadores Sem Terra que se colocam por 

meio do Movimento Social como contrários ao projeto de desenvolvimento do 

país e do campo na qualidade de projeto neoliberal, globalizado.  

Com relação ao fato de o termo trabalho não comparecer textualmente 

na apresentação do programa, no Manual de Operações de 1998, mas 

subsumido na produção – mesmo que não possa existir produção sem trabalho 

- deve-se, supostamente, ao caráter conceitual, das questões sociológicas e de 

analise da socialidade dos anos 1980 e 199091. 
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O trabalho subsumido na produção aparece, novamente, no documento 

do programa na parte que define o que é o PRONERA e suas frentes, repetida 

nos objetivos do programa, os quais 

 

3.1 Objetivo Geral: 
Fortalecer a educação nos assentamentos de Reforma Agrária, 
utilizando metodologias específicas para o campo que contribuam 
para o desenvolvimento rural sustentável no Brasil. 
3.2 Objetivos Específicos: 
1 – Desenvolver um Projeto Nacional de Educação de Jovens e 
Adultos – EJA, incluindo a formação e escolarização dos monitores 
(as); 
2 – Oferecer formação continuada e escolarização (média e superior) 
aos educadores do ensino fundamental; 
3 – Oferecer formação técnico-profissional com ênfase nas áreas de 
produção e administração rural; 
4 – Produzir materiais didáticos-pedagógicos, em todas as áreas 
prioritárias, a partir das discussões do Programa (BRASIL, 1998, p.10 
e 11). 

 

Observa-se que além da relação entre o fortalecimento da educação nos 

assentamentos e desenvolvimento sustentável no Brasil, o trabalho se 

apresenta, em sua relação com a educação, na “formação técnico-profissional 

com ênfase nas áreas de produção e administração rural” (BRASIL, 1998b, p. 

10 e 11). Importa destacar nessa observação que, embora o documento 

estabeleça uma relação entre analfabetismo como obstáculo às exigências do 

mercado agrícola globalizado e tecnificado, o modo de ser do trabalho centrado 

na produção não se identifica com formas exploradas do trabalho, pois mesmo 

que a produção situe-se no marco do capitalismo ela, do ponto de vista do 

trabalho, não se põe de forma capitalista92, na subsunção, diretamente, real do 

trabalho ao capital (MARX, 1978) – não inscreve-se diretamente na produção 

de mais-valia -, isto pela natureza específica do projeto e sua forma de gestão 

                                                                                                                                                                          
heterogeneizado, complexificado e fragmentado, as possibilidades de uma efetiva 
emancipação humana ainda pode encontrar concretude e viabilidade social a partir das 
revoltas e rebeliões que se originam centralmente no mundo do trabalho” (ANTUNES, 1997, p. 
75, 82 e 86). 
92

 Com relação à administração rural no marco do capitalismo e a alusão no Manual às formas 
de produção cooperativa sugere-se a leitura de Cristoffoli (2012, p. 159 – 165). O texto elenca 
as diferentes formas de cooperativas e de cooperação agrícola e suas formas de gestão e 
autogestão. “Grosso modo”, pode-se dizer que a cooperativa como trabalho cooperado 
significa a maior capacidade de produção e, no que se refere às cooperativas de assentados 
da Reforma Agrária, maior capacidade de enfrentamento da concorrência capitalista. 
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– não direcionada exclusivamente pelo Estado – mesmo sendo “do Governo 

Federal” -, mas impulsionada e com a participação do Movimento Social - e que 

a alfabetização, de um modo ou de outro, é necessária para o desenvolvimento 

da formação técnica para o desenvolvimento da produção e sua administração. 

Corrobora com esse fato, vale lembrar, que a alfabetização urgente e 

necessária, relacionada ao trabalho, fora problemática central no manifesto do I 

ENERA em 1997. 

O segundo documento de análise refere-se a edição de 2004 do Manual 

de Operações do PRONERA – aprovada pela Portaria nº 282 de 16 de abril de 

2004 – terceira edição. 

A terceira edição do Manual de Operações apresenta mudanças com 

relação aos documentos anteriores do programa. Em sua estrutura, as 

mudanças podem ser evidenciadas pelo fato de o programa apresentar suas 

normativas e modelo de projeto e objetivos não só direcionado para a 

alfabetização de jovens e adultos, mas também na continuidade da Educação 

Básica em seus níveis fundamental e médio, integrada ou não à Educação 

Profissional e Técnica, bem como modelos e normativas de projetos para a 

Educação Superior. No processo de desenvolvimento da Educação do Campo, 

a edição de 2004 do PRONERA inscreve-se nas diretrizes da Resolução 

CNE/CEB 01/2002 e avança em relação a ela, além de anunciar pautas que se 

apresentarão meses depois na II CNEC93. 

Assim, a terceira edição do Manual de Operações – 2004 -  apresenta-

se da seguinte forma 

 

O Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária é uma 
política pública de Educação do Campo desenvolvida em áreas de 
Reforma Agrária, executada pelo governo brasileiro. Seu objetivo é 
fortalecer o mundo rural como território de vida em todas as suas 
dimensões: econômicas, sociais, ambientais, políticas, culturais e 
éticas (BRASIL, 2004). 

 

                                                           
93

 Para melhor entendimento observe-se o terceiro capítulo dessa tese. 
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Observa-se, então, o seu vínculo com a recente institucionalização da 

Educação do Campo – nos termos dos seus objetivos expressos nas 

dimensões. Com relação ao Manual de Operações da primeira edição do 

programa, observa-se a ampliação dos objetivos do programa que avança da 

“viabilidade econômica do assentamento” (BRASIL, 1998) para “fortalecimento 

do mundo rural em todas as suas dimensões” (BRASIL, 2004), concebendo os 

territórios da Reforma Agrária como territórios de vida. 

Outra mudança considerável é a da afirmação explícita da luta do 

Movimento Social e de sindicatos de trabalhadores rurais como 

impulsionadores do PRONERA, diferente do que se punha no documento da 

edição de 1998 do programa. 

 

O PRONERA nasceu em 1998 da luta dos movimentos sociais e 
sindicais de trabalhadores rurais pelo direito à educação com 
qualidade social. Desde então, milhares de jovens e adultos, 
trabalhadores e trabalhadoras das áreas de Reforma Agrária têm 
garantido o direito de alfabetizar-se e de continuar os estudos em 
diferentes níveis de ensino (BRASIL, 2004). 

 

O governo, diferentemente da primeira edição do programa, apresenta-

se como agente secundário, apenas executor das demandas advindas do 

Movimento Social do Campo – no caso o MST - e o Movimento Social da 

Educação do Campo. 

 

Esse governo assume, portanto, por intermédio das ações do 
PRONERA, o compromisso com a educação como meio para 
viabilizar a implementação de novos padrões de relações sociais no 
trabalho, na organização do território e nas relações com a natureza 
nas áreas de Reforma Agrária (BRASIL, 2004). 

 

Observa-se, aqui, outro avanço significativo em relação à edição de 

1998 do PRONERA: do trabalho centrado na produção e administração rural, 

do mercado agrícola globalizado e tecnificado para as relações sociais no 

trabalho. Desse modo, a terceira edição do PRONERA apresenta uma 

ampliação, pois agora o programa centra-se diretamente no trabalho e nos 



307 
 

assentados como trabalhadores e como sujeitos do próprio processo de 

desenvolvimento das áreas de Reforma Agrária e não como objeto desse 

mesmo processo. 

 

O PRONERA é operacionalizado de forma estratégica, associado ao 
desenvolvimento territorial, para construir com a elevação das 
condições de vida e de cidadania de milhares de brasileiros e 
brasileiras que vivem no campo. Compreende que o modo de vida do 
povo do campo tem especificidades quanto a maneira de se 
relacionar com o tempo, o espaço, o meio-ambiente, de organizar a 
família, a comunidade, o trabalho, a educação e o lazer que lhe 
permite a criação de uma identidade cultural e social própria. 
Por essa razão, O PRONERA é 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 e possibilidade de todos e todas serem 
protagonistas da sua história. Assim, criarem novas possibilidades 
para descobrir e reinventar, democraticamente, relações solidárias e 
responsáveis no processo de reorganização socioterritorial em que 
vivem (BRASIL, 2004). 

 

Os objetivos do programa se explicitam do seguinte modo: 

 

2.1 – Objetivo Geral: 
Fortalecer a educação nas áreas de Reforma Agrária estimulando, 
propondo, criando, desenvolvendo e coordenando projetos 
educacionais, utilizando metodologias voltadas para a especificidade 
do campo, tendo em vista contribuir para a promoção do 
desenvolvimento sustentável. 
2.2 – Objetivos Específicos: 
- garantir a alfabetização e educação fundamental de jovens e adultos 
acampados (as) e/ou assentados (as) nas áreas de Reforma Agrária; 
-garantir a escolaridade e a formação de educadores (as) para atuar 
na promoção da educação nas áreas de Reforma Agrária; 
-garantir formação continuada e escolaridade média e superior aos 
educadores (a) de jovens e adultos – EJA – e do ensino fundamental 
e médio nas áreas de Reforma Agrária; 
- garantir aos assentados (as) escolaridade/formação profissional, 
técnico-profissional de nível médio e curso superior em diversas 
áreas do conhecimento; 
- organizar, produzir e editar os materiais didático-pedagógicos 
necessários à execução do programa; 
- promover e realizar encontros, seminários, estudos e pesquisas em 
âmbito regional, nacional e internacional que fortaleçam a Educação 
do Campo (BRASIL, 2004). 
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 O primeiro destaque que se pode fazer em torno dos objetivos da 

terceira edição do programa, em relação à edição de 1998, é o da extensão da 

alfabetização e educação fundamental para os trabalhadores acampados nas 

áreas de Reforma Agrária, a garantia de formação superior aos educadores, 

garantia de formação técnico-profissional de nível médio e curso superior nas 

diversas áreas do conhecimento, além da realização de encontros, seminários 

e pesquisas que fortaleçam a Educação do Campo.  

A principal linha de avanço como ampliação observada situa-se nas 

garantias e não na simples oferta de educação e formação, conforme se pode 

observar nos objetivos expostos no Manual de Operações de 1998. 

Entretanto, somente na edição de 2004 do programa é que se explicitam 

as contradições em relação a edição de 1998 do programa e se apresentam os 

limites da edição de 1998, os quais, notadamente relacionados ao 

direcionamento econômico e político do governo anterior94 – diga-se também 

do Estado brasileiro – que só desenvolveu uma política de educação nas áreas 

de Reforma Agrária por pressão – práxis política – do Movimento Social dos 

Trabalhadores Sem Terra e assentados, do Movimento Social da Educação do 

Campo – inclua-se nesse movimento professores das Universidades 

participantes dos encontros e de projetos nas áreas de Reforma Agrária. 

Porém, no contexto de um novo governo95 o PRONERA na edição de 2004 só 

apresenta avanços, ao que se pode inferir, pela participação mais contundente 

do Movimento Social da Educação do Campo e dos Trabalhadores Sem Terra 

que em agosto de 2004 estavam por realizar o terceiro encontro do movimento 

– a II CNEC – que conforme observado no capítulo anterior, centrava-se no 

trabalho e, diferente da I CNEC, considerava a ampliação do processo de 

Reforma Agrária e estendia a Educação do Campo a estas áreas. 

A participação mais contundente do Movimento Social, seja dos 

trabalhadores Sem Terra, seja da Educação do Campo pode ser explicitada, 

também, pela mudança nos princípios políticos-pedagógicos e operacionais 

                                                           
94

 Governo Fernando Henrique Cardoso – PSDB – 1994-2002. 
95

 Governo Luís Ignácio “Lula” da Silva - PT – 2003- 2010. 
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presentes na edição de 2004 do programa em relação à edição de 1998. A 

primeira edição do programa apresentava os seguintes princípios: 

 

Caráter interativo: os projetos do PRONERA visam estabelecer 
parcerias entre os órgãos governamentais, as universidades e outras 
instituições de Ensino Superior – IES, os movimentos sociais e 
sindicais, e as comunidades assentadas, no intuito de estabelecer 
uma interação permanente entre estes atores sociais, pela via da 
escolarização continuada. 
Caráter multiplicador: os projetos do PRONERA deverão 
apresentar, na sua proposta pedagógica, a perspectiva multiplicadora 
da educação dos assentados jovens e adultos, de modo a que se 
amplie não só o número de alfabetizados como o número de 
monitores(as) e de agentes dinamizadores dos assentamentos. 
Caráter participativo: os projetos do PRONERA devem priorizar 
atividades que venham ao encontro das necessidades da 
comunidade assentada. Estas necessidades devem ser identificadas 
pelo conjunto da comunidade beneficiária do Projeto, que deverá 
estar envolvida em todas as fases de sua elaboração, execução e 
avaliação (BRASIL, 1998, p. 11 e 12) 

 

Quando a edição de 2004 do programa observa-se como princípio 

político-pedagógico e operacional a 

 

Inclusão: a indicação das demandas educativas, a forma de 
participação e gestão, os fundamentos teórico-metodológicos dos 
projetos devem ampliar as condições as condições de acesso à 
educação como um direito social fundamental na construção da 
cidadania dos jovens e adultos que vivem nas áreas de Reforma 
Agrária. 
Participação: a indicação das demandas educativas é feita pelas 
comunidades das áreas de Reforma Agrária e suas organizações, 
que em conjunto com os demais parceiros, decidirão sobre a 
elaboração, execução e acompanhamento dos projetos. 
Interação: as ações são desenvolvidas por meio de parcerias entre 
os órgãos governamentais, instituições públicas de ensino e 
instituições comunitárias de ensino sem fins lucrativos, movimentos 
sociais e sindicais de trabalhadores e trabalhadoras rurais e as 
comunidades assentadas, no intuito de estabelecer uma interação 
permanente entre esses sujeitos sociais pela via da educação 
continuada e da profissionalização no campo. 
Multiplicação: a educação dos assentados (as) visa a ampliação não 
só do número de pessoas alfabetizadas e formadas em diferentes 
níveis de ensino, mas também do número de educadores e 
educadoras, de técnicos e técnicas/agentes mobilizadores e 
mobilizadoras nas Áreas de Reforma Agrária [...] 
A parceria é a condição para a realização do PRONERA. 
Os principais parceiros são os movimentos sociais e sindicais de 
trabalhadores e trabalhadoras rurais, o INCRA, as instituições 
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públicas de ensino, as instituições comunitárias de ensino sem fins 
lucrativos e os governos municipais e estaduais (BRASIL, 2004, p. 
18). 

 

Outro elemento estruturante bastante presente na terceira edição do 

programa e resultado de conquista do Movimento Social da Educação do 

Campo é a existência das Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas 

Escolas do Campo, explicitadas na Resolução CNE/CEB 01/2002. O conteúdo 

da Resolução, embora limitado diante das pautas e proposições do Movimento 

Social da Educação do Campo, direcionam políticas públicas para o campo e 

repercutem na edição de 2004 do PRONERA. 

Observam-se, então, quatro mudanças na edição de 2004 do programa, 

as quais se referem ao modo de ser do trabalho como ampliação em relação à 

edição de 1998, bem como a explicitação de suas contradições e mediações: 

centralidade no trabalho como avanço em relação à centralidade na produção; 

centralidade nos trabalhadores como sujeitos do processo de desenvolvimento 

das áreas de Reforma Agrária como ampliação em relação à centralidade do 

Estado; garantia de educação técnico-profissional em diversas áreas como 

avanço em relação a possível oferta de educação para além da alfabetização. 

Centralidade e ampliação como resultado da práxis política do Movimento 

Social da Educação do Campo e dos trabalhadores Sem Terra representados 

pelo MST. 

Para explicitar de modo mais preciso e delimitar o modo de ser do 

trabalho expresso no PRONERA em seu desenvolvimento e nas contradições 

entre a edição de 2004 e a edição de 1998, bem como o modo de ser afirmado 

do trabalho pelo Movimento Social da Educação do Campo é preciso 

apresentar os elementos constitutivos dos projetos atendidos pelo programa. 

Delimitando-se a análise aos projetos do programa que se referem à 

formação/educação profissional e técnica. 

Entre os projetos atendidos pelo programa na edição de 2004 observam-

se os relacionados ao trabalho como formação profissional e técnica de nível 

médio e superior, onde 
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Em conformidade com os seus objetivos, o PRONERA atende os 
seguintes projetos: 
[...] 
-a formação profissional conjugada com a escolaridade em nível 
médio por meio de cursos de educação profissional de nível técnico 
ou superior (de âmbito estadual, regional ou nacional) em diferentes 
áreas do conhecimento voltados para a promoção do 
desenvolvimento sustentável do campo (BRASIL, 2004, p. 21). 

 

Observa-se que os projetos de formação profissional e técnica 

apresentam como questão central o desenvolvimento sustentável do campo 

não vinculado necessariamente à produção, mas na totalidade da vida no 

campo, em suas diferentes dimensões. Observa-se, também, que na edição de 

1998 do PRONERA, voltada à alfabetização e, quando da possibilidade de 

oferta de educação técnica e profissional, estas, voltavam-se exclusivamente à 

produção e administração rural objetivando, como em 1998 o “desenvolvimento 

rural sustentável no Brasil” (BRASIL, 1998, p. 10). Assim o que se observa 

como ampliação é o fato de que a edição de 2004 do PRONERA, 

diferentemente da edição de 1998, é o fato de que em 2004 não se toma o 

desenvolvimento sustentável na perspectiva histórica do ruralismo, da 

viabilidade econômica do assentamento, pelo menos exclusivamente. 

A compreensão de desenvolvimento sustentável do campo (BRASIL, 

2004) diferentemente do desenvolvimento rural sustentável no Brasil (BRASIL, 

1998), afora a contradição explícita presente nas preposições, uma de 

pertencimento “do campo”, outra de localização “rural”, a edição de 2004 do 

programa apresenta outros contornos acerca do desenvolvimento na 

estruturação dos projetos de curso de formação profissional e técnica de nível 

médio e superior, assim 

 

Esses cursos têm como objetivo geral disponibilizar em cada 
assentamento recursos humanos capacitados que possam contribuir 
para a promoção do desenvolvimento sustentável das áreas de 
Reforma Agrária [...] 
Os cursos devem contemplar as situações-problemas vivenciadas 
pelos assentados a fim de que os alunos encontrem soluções para 
estes e, simultaneamente, se capacitem. Serão desenvolvidos 
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conforme o princípio da metodologia da alternância caracterizada por 
dois momentos: tempo de estudos desenvolvidos nos centros de 
formação e o tempo de estudos desenvolvidos na comunidade. 
Na comunidade serão realizados estudos e pesquisas que levem a 
uma reflexão teórico-prática das questões pertinentes ao 
desenvolvimento sustentável das áreas de Reforma Agrária, 
importantes para subsidiar as intervenções práticas [...] 
A metodologia dos cursos deve respeitar: 
- a articulação da educação profissional técnica com o Ensino Médio; 
- a construção de processos educativos em diferentes tempos e 
espaços; 
- a transversalidade dos conhecimentos que contemplem a 
diversidade do campo em todos os seus aspectos: sociais, culturais, 
políticos, econômicos, de gênero, geração e etnia; 
- a articulação ensino-pesquisa como fundamento para repensar a 
relação teoria-prática; 
- desenvolvimento de teorias e práticas que tenham como principal 
referência o desenvolvimento sustentável do campo (BRASIL, 2004, 
p. 43) 

 

Os contornos apresentados acerca do desenvolvimento sustentável do 

campo apresentam-se na intervenção e solução dos problemas enfrentados 

nos assentamentos e áreas de Reforma Agrária de forma ampla, seja no 

trabalho e produção, seja em outras dimensões da vida no campo com foco no 

desenvolvimento sustentável. 

Quanto ao modo de ser do trabalho expresso no PRONERA nas edições 

de 1998 e 2004, conforme já se observou, centram-se na finalidade do 

desenvolvimento sustentável e nas contradições da concepção desse 

desenvolvimento no decorrer das edições do programa, as quais não explicitam 

um modo de ser expresso do trabalho, somente apresentam alguns contornos 

pelos quais se pode destacar alguma proximidade com o modo de ser afirmado 

do trabalho presente nos documentos do Movimento Social da Educação do 

Campo, dada a especificidade do objeto do programa. Esse fato pode ser 

constatado em um quadro sintético das edições de 1998 e 2004 do PRONERA, 

as quais correspondem a uma conjuntura específica no histórico do programa e 

do Movimento Social da Educação do Campo. 
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QUADRO 14: Modo de ser do trabalho afirmado pelo I ENERA, I CNEC E II CNEC e o modo de 
ser expresso no PRONERA 1998, 2001 e 2004. 

MODO DE SER 
AFIRMADO NO I 

ENERA, I e II CNEC 

MODO DE SER EXPRESSO 
NO PRONERA DE 1998 

MODO DE SER EXPRESSO NO 
PRONERA DE 2004 

 Centralidade no 
trabalho 

 Não-explorado; 

 Efetivador do 
ser humano; 

 Cooperado 

 Coletivo; 

 Expresso na 
agricultura familiar 
camponesa e na 
sociobiodiversidade. 

 Centralidade na 
produção; 

 Desenvolvimento rural 
sustentável; 

 Desenvolvimento no 
qual os assentados 
“beneficiários” são objeto do 
desenvolvimento; 

 Criação de 
cooperativas; 

 Subsumido na produção 
e administração rural. 

 Centralidade no trabalho 
e produção; 

 Desenvolvimento 
sustentável do campo; 

 Desenvolvimento 
centrado nos trabalhadores 
como sujeitos; 

 Vinculado a outras 
dimensões da vida no campo; 

FONTE: I ENERA (1997); I CNEC (1998); II CNEC (2004); PRONERA (BRASIL, 1998, 2001 e 

2004). 
 

As contradições observadas na qualidade de concepção de 

desenvolvimento sustentável e sua relação com o modo de ser do trabalho 

fundam-se, necessariamente, no campo de mediações já observado: o do 

Estado e da classe que ele representa, portanto funda-se na luta de classes 

onde o desenvolvimento de um avanço e ampliação do programa relaciona-se 

intimamente com a práxis política do Movimento Social da Educação do Campo 

e dos Trabalhadores Sem Terra do mesmo modo que os limites da edição de 

1998 do programa funda-se na direção e na representação de classe do 

Estado e também no direcionamento político e econômico que ele tomara na 

conjuntura que se desenvolve a partir dos anos 199096 no Brasil e atuando com 

mais força até 2002. 

Como o PRONERA trata de uma política pública específica para 

trabalhadores camponeses assentados da Reforma Agrária não há como se 

expressar nele, de forma direta, um modo de ser explorado do trabalho, de 

                                                           
96

 Analisando o desenvolvimento do neoliberalismo e do Estado neoliberal na obra “Breve 
historia del Neoliberalismo”, Harvey (2007, p. 82) aborda sobre a renegociação das dívidas 
junto ao Fundo Monetário internacional dos países em desenvolvimento. Nesse caso, em 1994, 
incluía-se o México, Brasil, Argentina, Venezuela e Uruguai. Pelo perdão de 60 milhões de 
dólares das dívidas, estes países tiveram de desenvolver, obrigatoriamente, ajustes e reformas 
neoliberais. Importa destacar, também, na análise de Harvey (2007, p. 82) que “no plano 
interno, o Estado neoliberal é necessariamente hostil a toda forma de solidariedade social que 
impeça a acumulação de capital. Portanto, os sindicatos independentes ou outros movimentos 
sociais que adquiriram um considerável poder sobre o liberalismo devem ser disciplinados, 
quando não destruídos, em nome da suposta sacrossanta liberdade individual do trabalhador 
isolado”. Tradução livre. 
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modo que a expressão no qual o trabalho se apresenta é a da cooperativa – 

uma única vez na edição de 1998 -, entretanto há que pontuar qual a natureza 

dessa forma de cooperativa: construída pelos trabalhadores assentados e de 

base na agricultura familiar ou para os trabalhadores assentados como 

produção situada na reprodução social do capital? 

Pode-se pontuar como resposta a essa questão a posição do Movimento 

Social da Educação do Campo quando afirma em 2012 que 

 

E uma contradição ainda mais fundamental diz respeito à 
insustentabilidade social, ambiental, humana do modo capitalista de 
fazer agricultura, e à atual explicitação do confronto: há outro modo 
de fazer agricultura e ele não necessariamente indica atraso ou 
inviabilidade de produção de alimentos para a população mundial. 
Trata-se do modo de fazer agricultura identificado hoje como 
“agricultura familiar camponesa”, que poderá ser potencializado sob a 
hegemonia de outra lógica de relações de produção, de políticas 
públicas, implicando em outra matriz produtiva e tecnológica, e tendo 
a centralidade no trabalho e não na reprodução do capital (FONEC, 
2012b). 

 

Porém, sendo o PRONERA uma política pública - ação do Estado –, 

mesmo com seu desenvolvimento aproximado em 2004 aos interesses dos 

trabalhadores camponeses assentados e seus ganhos consequentes, o próprio 

Estado, em suas diferentes esferas, como articulador do interesse do capital e 

dos capitalistas, coloca imposições ao desenvolvimento do PRONERA, 

principalmente no que se refere à participação do Movimento Social no 

processo de gestão do programa. Essa contradição e campo de mediações – 

Estado, luta de classes e práxis política – se explicitam no Decreto Presidencial 

nº 7.352 de 04 de novembro de 2010 e nos litígios acerca do programa 

explícitos pelos Acórdãos 2.653/2008 e 3.269/2010, ambos do Tribunal de 

Contas da União – TCU. 

O conteúdo do Acórdão 2.653/2008 - TCU refere-se à denúncia na 

aplicação de recursos pelo INCRA no projeto de curso de formação superior 

em Agronomia ofertado a assentados e filhos de assentados no âmbito do 

PRONERA e, objetivamente, versa sobre a inibição e, mesmo proibição, da 
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participação do Movimento Social dos Trabalhadores Sem Terra e Movimento 

Social do Campo e mesmo no que vem se constituindo no Movimento Social da 

Educação do Campo. 

Com relação à proibição da participação do Movimento Social do Campo 

– MSC - e o MST, determina o Acórdão que se 

 

9.4.3.2 Iniba, por meio de normas, cláusulas contratuais e 
fiscalização, qualquer possibilidade de que entes estranhos à 
Administração Pública, especialmente movimentos sociais ligados à 
reforma agrária, participem do planejamento, execução, 
acompanhamento, avaliação ou de outra fase do curso promovido 
(BRASIL, 2008d). 

 

 Na recorrência do INCRA acerca do referido Acórdão, o relator contra-

argumenta que 

 

Assim constatou-se um nível indevido de liberdade conferido à 
participação dos movimentos sociais, pois não podem selecionar 
professores e nem impor naqueles cursos superiores as suas 
demandas específicas. O próprio recorrente reconhece que somente 
instituições de ensino podem desempenhar a educação e diz que não 
acontecia no Projeto Camosc, mas tal afirmação contrasta com a 
realidade em alguns aspectos. Ora, não é demais lembrar que foi 
justamente a tal participação indevida que deu abertura para a 
escolha direta de professores alinhados com a ideologia dos 
movimentos sociais (BRASIL, 2008d). 

 

Do processo de recorrência, o Acórdão passa a seguinte redação: 

 

9.4.3.2 restrinja-se, por meio de normas, cláusulas contratuais e 
fiscalização, a participação de entes estranhos ao Poder Público – 
inclusive os movimentos sociais ligados à reforma agrária – 
relativamente ao planejamento, à execução e à avaliação individual 
de alunos e professores dos cursos promovidos no âmbito do 
Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária – Pronera 
(BRASIL, 2008d). 
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A questão da participação do Movimento Social no processo de 

elaboração do PRONERA e seus projetos toma redação final no Acórdão 

3.269/2010 - TCU, datado de 01 de dezembro de 2010, onde 

 

Conferir nova redação aos subitens 9.4.3, 9.4.3.2 e 9.4.3.3 do 
Acórdão 2.653/2008 – Plenário (Sigiloso), que passa a vigorar como 
se segue: 
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 
nº 282/2004 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 alunos que não pertençam a 
determinado 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 qualitativo 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 no curso, 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; 
9.2.3 manter inalterados os demais comandos do Acórdão nº 
2.653/2008 – Plenário (Sigiloso) (BRASIL, 2010b). 

 

A questão relativa às formas de usos irregulares na aplicação dos 

recursos fora julgada no Acórdão 3.269/2010 – TCU como “insubsistente”, ou 

seja, sem fundamento. Isso significa que o conteúdo central dos Acórdãos 

direcionava-se à participação do Movimento Social nos projetos do PRONERA 

– obsevado nesse estudo como avanço na edição de 2004 que nos termos dos 

Acórdãos, foram mitigados. A análise empreendida apresenta, mais uma vez, o 

pertencimento de classe do Estado pela ação de seus mecanismos de coerção 

da classe trabalhadora em seus avanços. Observam-se, no conteúdo dos 

Acórdãos apresentados, os posicionamentos específicos e dando 
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especificidade aos Movimentos Sociais – MSC E MST - e sua participação no 

programa. 

Outra observação se refere à presença do complexo da ideologia nas 

contradições entre o pretendido pelo Movimento Social da Educação do Campo 

junto aos Movimentos Sociais do Campo e o Estado, onde seu aparato jurídico 

só considera ideológico tudo o que se refere ao Movimento Social e não seu 

próprio parecer sobre a questão em litígio, salvaguardando seus argumentos 

em uma suposta neutralidade que não vê classe e condições históricas97. 

No mesmo ano de 2010, especificamente em 04 de novembro, o 

Presidente da República Luís Ignácio “Lula” da Silva, em seu último ano de 

mandato, assina o Decreto 7.352/2010, dispondo sobre uma política de 

Educação do Campo e o PRONERA. 

O PRONERA se apresenta no Decreto a partir do artigo 11, o qual 

afirma que o PRONERA “integra a política de educação do campo” (BRASIL, 

2010b). O Decreto sequencialmente, como lei, reitera o conteúdo do Manual de 

Operações de 2004 com algumas modificações – resultados do Acórdão 

2.653/2008 – sobre a participação do Movimento Social. 

 

Art. 16 A gestão do PRONERA cabe ao INCRA, que tem as seguintes 
atribuições: 
I – coordenar e supervisionar os projetos executados no âmbito do 
Programa; 
II – definir procedimentos e produzir manuais técnicos para as 
atividades relacionadas ao Programa, aprovando-os em atos próprios 
no âmbito de sua competência ou propondo atos normativos da 
competência do Ministro do Desenvolvimento Agrário; e 
III – coordenar a Comissão Pedagógica Nacional de que trata o art. 
17. 
Art.17 O PRONERA contará com uma Comissão Pedagógica 
Nacional, formada por representantes da sociedade civil e do governo 
federal, com as seguintes finalidades: 
I – orientar e definir as ações político-pedagógicas; 

                                                           
97

 Retomando com Lenin (1973) sobre o modo de produção capitalista quando observa a partir 
da Obra O Capital de Marx que “O Capital teve um êxito tão grande precisamente porque esse 
livro de um “economista alemão” mostrou ao leitor toda a formação social capitalista, como 
organismo vivo: com seus diversos aspectos na vida cotidiana, com a manifestação social 
efetiva do antagonismo de classes próprio de tais relações de produção, com sua 
superestrutura política burguesa que protege a dominação da classe dos capitalistas” (LENIN, 
1973, p. 14). Diga-se não só da superestrutura política, mas jurídica também. 
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II – emitir parecer técnico e pedagógico sobre propostas de trabalho e 
projetos; e 
III – acompanhar e avaliar os cursos implementados no âmbito do 
Programa. 
§1º A composição e atribuições da Comissão pedagógica Nacional 
serão disciplinadas pelo Presidente do INCRA. 
§2º a comissão Pedagógica nacional deverá contar com a 
participação de representantes, entre outros, do Ministério do 
Desenvolvimento Agrário, do Ministério da Educação e do INCRA 
(BRASIL, 2010c). 

 

A principal observação no Decreto e nos artigos apresentados refere-se 

a não participação do Movimento Social, conforme esta se explicitava no 

Manual de Operações de 2004 – como participante ativo de todas as fases, 

instâncias e comissões do programa -, trocando-se na letra da lei, por 

representantes da sociedade civil. Outro elemento importante de se destacar e 

de relacionar aos efeitos do Acórdão 2.653/2008 – TCU é a do disciplinamento 

discricionário da Comissão Pedagógica Nacional diretamente pelo Presidente 

do INCRA, sem regramento no Decreto do acesso e permanência nessa 

comissão, de representantes dos trabalhadores do campo assentados ligados 

ao desenvolvimento histórico da Educação do Campo. 

Observa-se, também, que o Decreto 7.352 de 04 de novembro de 2010 

tem importância positiva, pois institui o PRONERA como uma política pública 

de Estado, portanto contínua, independente do governante. Entretanto, limita 

os avanços conquistados e sua linha de desenvolvimento presente no Manual 

de Operações de 2004. Interessa observar, ainda, que, conforme o 

apresentado nesse estudo, o PRONERA é fruto da prática política – práxis - do 

Movimento Social, mesmo que sua elaboração e execução se realize por meio  

do Estado e a classe que ele representa, por meio de seu aparato jurídico. 

Aparato jurídico que, nos acórdãos analisados, expressam a luta de classes. 

Os Acórdãos e o Decreto 7.352/2010 repercutem no Manual de 

Operações de 2011, principalmente no que concerne aos limites postos por 

esses documentos. Isso pode ser observado no item incluso na produção do 

novo manual e que não constava nos manuais anteriores: a fundamentação 

legal. Outro elemento da análise acerca do PRONERA em seu 

desenvolvimento é, nesse estudo, colocado como a passagem para uma nova 

conjuntura do programa, vinculada, então, aos Acórdãos supracitados e o 
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Decreto 7.352/2010 e, principalmente, o início do novo governo98. Assim, 

fundamenta-se, o programa em sua edição de 2011, no âmbito jurídico do 

Estado 

 

1. Constituição da República Federativa do Brasil, notadamente 
nos art. 205, 206 e 207; 
2. Plano Nacional de Educação – LEI Nº 10.172, DE 09/01/2001; 
3. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394, 
de 20/12/1996), regulamentada pelo Decreto nº 2.208, de 17 de abril 
de 1997; 
4. Lei nº 11.947/2009, art. 33°; 
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 nº 6.170/2007; 
7. Decreto 6.672, de 02.12.2008, art. 1º, §1º; 
8. Portaria Interministerial MP/MF/MCT Nº 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 nº 01/2002 – Diretrizes Operacionais para 
a Educação Básica nas Escolas do Campo; 
11. Resolução CNE/CEB 01/2006 – Relativo á Pedagogia da 
Alternância (BRASIL, 2011b, p. 26). 

 

 Os objetivos do PRONERA em seu Manual de Operações de 2011 

circunscrevem-se a: 

 

I – oferecer educação formal aos jovens e adultos beneficiários do 
Plano Nacional de Reforma Agrária – PNRA, em todos os níveis de 
ensino e áreas do conhecimento; 
II – melhorar as condições de acesso à educação do público do 
PNERA; e 
III - proporcionar melhorias no desenvolvimento dos assentamentos 
rurais por meio da formação e qualificação do público do PNRA e dos 
profissionais que desenvolvem atividades educacionais e técnicas 
nos assentamentos (BRASIL, 2011b, p. 17). 

 

Diferentemente da edição de 2004, na qual o objetivo geral já 

apresentava o fortalecimento da educação nas áreas de Reforma Agrária 

relacionado diretamente ao desenvolvimento sustentável onde os objetivos 

específicos apresentavam-se na qualidade de garantia – a qual incluía na fase 

                                                           
98

 Em 2011 tem início o governo da ex-ministra da casa Civil Dilma Rousseff pelo PT - Partido 
dos Trabalhadores. 
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de alfabetização de jovens e adultos acampados -, nessa edição de 2011, 

conforme se pode observar: os objetivos se explicitam por oferta, melhora e 

promoção não apresentando, inicialmente, relação com o desenvolvimento 

sustentável como nos objetivos explícitos do programa na edição de 2004.  

A qualidade de trabalhadores rurais conferida aos assentados da 

Reforma Agrária também não se explicita, apresentando-se como “beneficiários 

do PNERA” ou “público do PNERA” (BRASIL, 2011, p. 18 e 19), diferentemente 

do Manual de Operações de 2004 no qual se explicitava que o PRONERA “é 

uma política pública de educação envolvendo trabalhadores (as) das áreas de 

Reforma Agrária”, articulador “de vários Ministérios; de diferentes esferas de 

governo; de instituições e movimentos sociais e sindicais de trabalhadores (as) 

rurais” (BRASIL, 2004, p. 17). Em 2011, a redação sobre o que é o programa 

passa a ser 

 

O Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA) 
é uma política pública de Educação do Campo, instituída pelo 
Decreto nº 7.352, de 04 de novembro de 2010. Seu objetivo é 
desenvolver projetos educacionais de caráter formal, a serem 
executados por instituições de ensino para beneficiários do programa 
Nacional de Reforma Agrária – PNERA, do Crédito Fundiário, e dos 
projetos feitos pelos órgãos estaduais, desde que reconhecidos pelo 
INCRA (BRASIL, 2011b, p. 18). 

 

Dos estratos documentais dos Manuais de Operações do PRONERA – 

2011 em relação a 2004 - observam-se, então, as determinações impostas 

pelos Acórdãos do TCU, respectivamente o de 2008 e 2010 e o Decreto 

7.352/2010. 

Os princípios do PRONERA, presentes no Manual de Operações de 

2011, mantêm a mesma estrutura e conteúdo que o do manual de 2004, 

mudando a redação apenas no princípio da interação onde em 2004 se 

afirmava que 

  

Interação: as ações são desenvolvidas por meio de parcerias entre 
os órgãos governamentais, instituições públicas de ensino e 
instituições comunitárias de ensino sem fins lucrativos, movimentos 
sociais e sindicais de trabalhadores e trabalhadoras rurais e as 
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comunidades assentadas, no intuito de estabelecer uma interação 
permanente entre esses sujeitos sociais pela via da educação 
continuada e da profissionalização no campo (BRASIL, 2004, p. 18). 

 

Em 2011, a redação do princípio da interação substitui “movimentos 

sociais e sindicais de trabalhadores e trabalhadoras rurais” por “suas 

organizações” (BRASIL, 2011, p 21). Entretanto o princípio da parceria mantém 

os movimentos sociais e sindicais do campo como principais parceiros, 

acrescendo as instituições privadas sem fins lucrativos ao invés de “instituições 

comunitárias de ensino sem fins lucrativos” (BRASIL, 2004, p. 18). Outra 

mudança nos princípios é a de que o INCRA como em 2004, não se apresenta 

em 2011 na qualidade de parceiro, portanto, executor direto. 

Com relação aos projetos atendidos pelo programa, em 2011 são os 

seguintes: 

 

- Alfabetização e escolarização de jovens e adultos no ensino 
fundamental e médio; 
- Capacitação e escolaridade de educadores para o ensino 
fundamental nas áreas de Reforma Agrária; 
- Formação inicial e continuada e elevação da escolaridade de 
professores que não possuem formação, sendo nível médio, na 
modalidade normal, ou em nível superior, por meio de licenciaturas; 
- Formação de nível médio, concomitante/integrada ou não com 
ensino profissional; 
- Formação profissional de nível superior, de âmbito nacional, 
estadual e regional em diferentes áreas do conhecimento, voltados 
para a promoção do desenvolvimento sustentável no campo; 
- Especialização em Residência Agrária e Educação do Campo 
(BRASIL, 2011b, p. 26). 

 

Além dos limites impostos pelos Acórdãos do TCU de 2008 e 2010, 

podem-se observar como limites também: o fato de os itens do objetivo geral 

não se explicitarem na qualidade de garantia e sim oferta, promoção e melhora; 

o limite da não apresentação de objetivos específicos; limites na consideração 

dos trabalhadores rurais assentados como beneficiários do programa e não 

sujeitos de direito. Como continuidade, pode-se observar: a manutenção da 

relação com o Movimento Social na qualidade de apenas parceiro. Como 
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ampliação compreende-se a oferta de especialização em Residência Agrária e 

Educação do Campo. 

Com relação à manutenção ou a continuidade da relação com o 

Movimento Social – objeto dos Acórdãos -, embora colocando alguns limites no 

que se refere ao Acórdão do TCU de 2010, o Manual de 2011 apresenta 

contradições internas do próprio Estado, contradição que explicita, ao menos, o 

reconhecimento do INCRA da importância do Movimento Social da Educação 

do Campo e dos Trabalhadores Sem Terra e outros movimentos 

representativos de trabalhadores do campo no desenvolvimento do PRONERA 

até então, desenvolvimento explícito na edição de 2004 quando se observou 

maior participação do Movimento Social no desenvolvimento do programa. A 

participação do Movimento Social de acordo com o Manual de Operações de 

2011 apresenta-se da seguinte forma: 

 

Os projetos, para serem aprovados quanto ao mérito, devem 
atender às orientações gerais e às específicas para a 
elaboração de Projetos do PRONERA e ainda às seguintes 
condições: 
- Devem ser apresentados pelas instituições de ensino em 
articulação com as Superintendências Regionais (SR’s) do 
INCRA, e os movimentos sociais e sindicais do campo [...] 
Observar, ainda, as seguintes disposições do Acórdão TCU nº 
3.269/2010 (BRASIL, 2011b, p. 27). 

 

No Manual de Operações de 1998 observou-se que o modo de ser 

expresso do trabalho subsumira-se ao desenvolvimento rural nas áreas de 

Reforma Agrária, desenvolvimento da produção rural. No Manual de 

Operações de 2004 o modo de ser expresso do trabalho subsumiu-se, 

conforme a análise, ao desenvolvimento sustentável do campo. Com relação 

ao Manual de Operações de 2011, o desenvolvimento sustentável do campo 

não se apresenta na explicitação do que seja o PRONERA, nem nos objetivos 

do programa conforme se observou nos manuais anteriores. Entretanto, 

apresenta-se nas normas para projetos de cursos atendidos pelo programa e 

somente nos projetos de formação profissional de nível superior na parte dos 

objetivos. 
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No que se refere às normas para projetos de nível médio nas 

modalidades de EJA, nível médio integrado ao técnico profissional, nível médio 

concomitante ao técnico profissional e técnico profissional o desenvolvimento 

sustentável, expressão do modo de ser do trabalho, apresenta-se apenas na 

metodologia, onde se prescreve que a metodologia deve ser a da alternância. 

 

Os projetos deverão ser desenvolvidos conforme a metodologia da 
alternância, caracterizada por dois momentos: tempo de estudo 
desenvolvido nos centros de formação (tempo escola – 70% da carga 
horária do curso) e o tempo de estudo desenvolvido na comunidade 
(Tempo Comunidade – 30% da carga horária do curso) [...] 
No Tempo Comunidade serão realizados estudos e pesquisas que 
levem a uma reflexão teórico-prática das questões pertinentes ao 
desenvolvimento sustentável das áreas de reforma Agrária (BRASIL, 
2011b, p. 62). 

 

 Depois, 

 

a) No caso do Ensino Médio, a articulação da educação 
profissional técnica com este nível de ensino; 
b) A construção de processos educativos em diferentes tempos e 
espaços; 
c) A transversalidade dos conhecimentos que contemplem a 
diversidade do campo em todos os seus aspectos: sociais, culturais, 
políticos, econômicos, de gênero, geração e etnia; 
d) A formação profissional para além dos espaços escolares; 
e) A articulação ensino-pesquisa como fundamento para repensar 
a relação teoria-prática; 
f) Desenvolvimento de teorias e práticas que tenham como 
principal referência o desenvolvimento sustentável do campo 
(BRASIL, 2011b, p. 62 e 63) 

 

Pode-se observar, então, que o modo de ser expresso do trabalho como 

desenvolvimento sustentável para o nível médio e as modalidades se 

apresenta como continuidade do modo de ser expresso no Manual de 

Operações de 2004. Entretanto é uma continuidade limitada nos termos dos 

Acórdãos de 2008 e 2010 do TCU. O limite que se pode observar nesse item é 

o da não participação do Movimento Social na execução do projeto que em 

2004 a participação se colocava nos termos de que no tempo comunidade 
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Estas atividades serão orientadas e acompanhadas por professores 
(as), especialistas, bolsistas ligados às instituições de ensino e 
educadores sociais ou orientadores dos movimentos sociais. Estes 
últimos deverão acompanhar todas as etapas do trabalho pedagógico 
(BRASIL, 2004, p. 43). 

 

Com relação às normas para a elaboração de projetos para o nível 

superior e especialização o modo de ser expresso do trabalho como 

desenvolvimento sustentável apresenta-se, então, em seus objetivos 

 

Formação profissional para qualificar as ações dos sujeitos e 
disponibilizar, em cada área de Reforma Agrária, recursos humanos 
capacitados que contribuam para o desenvolvimento socialmente 
justo e ecologicamente sustentável (BRASIL, 2011b, p. 72) 

 

O modo de ser expresso do trabalho apresenta-se, também, nas normas 

para cursos de especialização em residência agrária. As diretrizes para os 

cursos de especialização em residência agrária, nas quais o modo de ser 

expresso do trabalho subsume-se, apresenta-se como “transformação das 

condições de vida e de produção dos assentamentos na perspectiva da 

sustentabilidade em termos técnico, ambiental, econômico, cultural e social”, 

“integrando as ações de Educação do campo e organização da produção” 

(BRASIL, 2011, p. 83). 

Além da sustentabilidade, pode-se observar a expressão do modo de ser 

do trabalho nos conteúdos prescritos nas normas para os projetos de cursos 

em residência agrária, os quais: 

 

1. Desenvolvimento Rural e Políticas Públicas; 
2. Sistemas produtivos, Economia Camponesa e Soberania 
Alimentar; 
3. Agroecologia e Sustentabilidade; 
4. Educação do Campo; 
5. Assistência Técnica e Extensão Rural; 
6. Comunicação e Cultura; 
7. Diversidade e sujeitos do campo (BRASIL, 2011b, p. 86). 

 

Observa-se, então, no conjunto de contradições que se apresentam, os 

limites, continuidades e ampliações no Manual de Operações de 2011 com 
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relação ao manual de 2004. Limites referentes às intervenções do Estado99, 

explícitos nos Acórdãos de 2008 e 2010 e no Decreto que institui a política de 

atendimento da Educação do Campo. Ampliação na qualidade de oferta de 

cursos de especialização e de residência agrária e, ainda, ampliação no que se 

refere ao modo de ser expresso do trabalho apresentando contornos ainda 

condizentes com o modo de ser afirmado do trabalho para o Movimento Social 

da Educação do Campo, expresso principalmente pela economia camponesa, 

soberania alimentar e agroecologia100. A questão que se coloca no campo das 

contradições postas é a do expresso como conteúdo para os cursos de 

residência agrária não se expressar nos cursos de nível superior e médio 

profissional/técnico no Manual de Operações de 2011. 

Observados as continuidades, limites e ampliações, bem como os 

determinantes na esfera do Estado presentes no Manual de Operações de 

2011 do PRONERA, passa-se, então a apresentação do Manual de Operações 

de 2014. Importa destacar nessa análise que o Manual de Operações de 2014 

inscreve-se temporalmente nas pautas e proposições dos Fóruns Nacionais de 

Educação do Campo – FONECs – nos quais o trabalho apresenta centralidade 

nesses documentos do Movimento Social da Educação do Campo, onde a 

expressão do modo de ser afirmado do trabalho se dá pela agricultura familiar 

camponesa, pela agroecologia e agrobiodiversidade em contraposição ao 

modo de ser oposto, expresso pelo agronegócio. 

Em sua apresentação o Manual de Operações de 2014 retoma 

elementos do manual de Operações de 2004 quando explicita que 
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 Aqui é importante retomar a relação entre os Movimentos Sociais representativos da classe 
trabalhadora e o Estado, no processo de luta de classes, conforme a análise de Harvey (2007) 
sobre o Estado Neoliberal. Assim escreve Harvey (2007, p. 74) “Existe uma forte preferência 
pelo exercício do governo mediante decretos ditados pelo poder executivo e mediante decisões 
judiciais no lugar de decisões democráticas e parlamentares [...] Dado que a teoria neoliberal 
se concentra no império da lei e na interpretação estrita da Constituição, se infere que o conflito 
e a oposição devem ser dirimidos através da mediação dos tribunais”. Mais adiante, Harvey 
(2007, p. 84) escreve que no neoliberalismo “o Estado produz de maneira característica 
legislação e marcos normativos que supõe uma abertura para as corporações e em certos 
casos para interesses específicos, como a energia, as empresas farmacêuticas, a indústria 
agropecuária” e “Ademais, no caso de ser necessário, o Estado neoliberal recorrerá a 
imposição coercitiva da legislação e a táticas de controle (normas que proíbem piquetes, por 
exemplo) para dispersar ou para reprimir as formas coletivas de oposição ao poder 
corporativo”. Tradução livre. 
100

 Com relação a agroecologia ver o capítulo anterior dessa tese. 
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Pelo PRONERA, afirma-se mo compromisso com a educação como 
instrumento público para viabilizar a implementação de novos 
padrões de relações sociais no trabalho, na organização do território 
e nas relações com a natureza nas áreas de Reformas Agrária 
(BRASIL, 2014, p. 7) 

 

Outro elemento importante a se destacar no Manual de 2014 que difere 

do Manual de Operações de 2011 é o da não presença dos determinantes do 

Acórdão de 2010 do TCU em sua fundamentação legal. 

Com relação aos princípios do programa observa-se a inclusão do 

princípio da democratização do acesso à educação, onde 

 

A cidadania dos jovens e adultos que vivem nas áreas de reforma 
agrária será assegurada, também, por meio da oferta de uma 
educação pública, democrática e de qualidade, sem discriminação e 
cuja responsabilidade central seja dos entes federados e suas 
instituições responsáveis e parceiras nesse processo (BRASIL, 2014, 
p. 9). 

 

Além de o Manual de 2014 apresentar a Educação na Reforma Agrária 

como direito, apresenta, também, nesse Manual os princípios da Educação do 

Campo nos marcos das Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas 

Escolas do Campo - Resolução CNE/CEB 01/2002 – e da Resolução CNE/CEB 

02/2008 condensados na Lei Federal 10.732/2010, os quais fundamentavam o 

manual de 2011, mas não se explicitava extensamente e estruturalmente nele 

como tópico. 

Com relação aos objetivos do programa e os cursos atendidos e 

parceiros, a edição de 2014 é idêntica á de 2011. Entretanto a edição de 2014 

não apresenta roteiro especifico e sistemático para a elaboração de projetos 

como na edição de 2011, onde se pode observar os conteúdos atinentes ao 

Ensino Médio e Ensino Técnico, Superior e Especialização, principalmente no 

que no observado na Especialização em Residência Agrária. Importa destacar 

que o Manual de Operações de 2014 situa-se no âmbito do II PNRA – 

Programa Nacional de Reforma Agrária e nos marcos do PAR – Plano de 

Ações Articuladas – instituído pela Lei Federal nº 12.695/2012. Dessa relação 

entre o II PNRA e o PAR, observa-se em relação a prioridades na edição de 

2014 
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Princípio da Equidade: O PRONERA  poderá estabelecer diretrizes 
próprias para a articulação das suas demandas com as demais 
políticas públicas federais, estaduais e municipais e de parceiros 
reconhecidamente responsáveis por políticas sociais, que façam o 
diálogo entre educação, inclusão social, desenvolvimento e redução 
regional das desigualdades. 
Os projetos atenderão prioritariamente: 
- a população residente em regiões e territórios de diversas 
características geopolíticas, onde exista grande número de famílias 
beneficiárias; 
- a população que apresente altos índices de analfabetismo e baixos 
níveis de escolaridade; 
- os projetos educacionais que articulem com ações de inclusão e 
educação para os direitos humanos, previstas em políticas de 
inclusão e desenvolvimento social que fazem o enfrentamento à 
pobreza (BRASIL, 2014, p. 11). 

 

Assim, aos projetos de cursos prescreve-se 

 

estabelecer estratégias de articulação e envolvimento com Brasil 
Alfabetizado, Programa Nacional de Educação do Campo 
(Pronacampo), Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego (Pronatec), Assistência Técnica de Extensão Rural (Ater), 
Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), Programa 
Assentamentos Verdes (PAV) - no caso da região Amazônica, Terra 
Forte, Terrasol, Plano Nacional de Agroecologia (Planapo), Programa 
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), Plano Brasil Sem Miséria 
(PBSM), ou outros programas de Governo em execução nos 
assentamentos, devendo os estágios curriculares obrigatórios, 
preferencialmente, serem realizados nos assentamentos (BRASIL, 
2014, p. 31 e 32). 

 

Do Manual de Operações de 2014 pode-se observar a presença de 

elementos que estruturaram o programa enquanto política pública desde o 

Manual de Operações de 1998, 2004 e 2011. Com relação a 1998 por enfatizar 

a ações em torno da alfabetização, 2004 por retomar a objetividade da 

produção de novas relações sociais no trabalho e 2011 por manter alguns 

limites em relação ao posto no Manual de Operações de 2004 no que se refere 

á participação do Movimento Social nos termos dos Acórdãos de 2008 e 2010. 

Cabe destacar que no manual de 2011, no âmbito do PAR – Plano de Ações 

Articuladas – a oferta de cursos no PRONERA pode ser realizada pelo 

PRONATEC – Programa que recebeu extensas e profundas críticas pelo 

Movimento Social da Educação do Campo desde os FONECs ao II ENERA. 

Com relação ao modo de ser expresso do trabalho, o Manual de 

Operações de 2014 não apresenta mudanças significativas em relação a 2011 
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e 2004 - o qual se expressa pelo desenvolvimento ecologicamente sustentável 

e economicamente justo pautado por novas relações sociais no trabalho. Isso 

significa, de todo modo, ainda uma ampliação com relação a expressão do 

modo de ser do trabalho expresso em relação à edição de 1998. Embora se 

tenha observado o conjunto das contradições do programa, contradições que 

expressam a luta de classes, o Movimento Social da Educação do Campo 

apresenta pontos positivos com relação ao PRONERA e reconheça-o como 

uma política publica que possa ser tomada como modelo para as políticas 

públicas relativas à Educação do Campo em sua totalidade. 

 

O Pronera se consolidou como um espaço de resistência e que 
também subsidia a elaboração de outros programas e novas políticas, 
bem como contribui para ampliar os sujeitos envolvidos em um 
processo educativo para além da escolarização. Faz isso porque 
envolve sujeitos diversos: movimentos sociais e organizações 
sindicais, mas também professores de instituições de ensino superior, 
técnicos, dentre tantos outros trabalhadores que lutam por um campo 
com educação e sem latifúndios de nenhum tipo (FONEC, 2012b). 

 

 

Resta apresentar, então, o Manual de Operações de 2016 para que se 

possa explicitar, de modo completo, as contradições e o campo de mediações 

que determinam o programa em seu desenvolvimento e o modo de ser 

expresso do trabalho. 

Com relação aos manuais anteriores, O Manual de Operações de 2016 

– datado de 15 de janeiro de 2016101 - apresenta elementos novos em sua 

redação desde a sua introdução, onde se pode observar: a oferta de cursos de 

pós-graduação Stricto Sensu – mestrado; inclusão do programa para outras 

territorialidades, tais como as florestas e as águas; o diálogo com as demais 

políticas públicas de desenvolvimento. 

Assim, apresenta-se o manual 

 

O programa promove a justiça social no campo por meio da 
democratização do acesso à educação, na alfabetização e 
escolarização de jovens e adultos, na formação de educadores para 
as escolas do campo e na formação técnico-profissional de nível 
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 Manual aprovado pela Portaria INCRA/P/Nº 19 de 15/01/2016. Meses antes do afastamento 
da presidenta Dilma Rousseff. 
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médio, superior, residência agrária e pós-graduação lato sensu e 
stricto sensu. 
Pelo PRONERA, afirma-se o compromisso com a educação como 
instrumento público para viabilizar a implementação de novos 
padrões de relações sociais no trabalho, na organização do território 
e nas relações com a natureza nas áreas de reforma agrária e 
demais territorialidades do campo, florestas e águas (BRASIL, 2016, 
p. 8). 

 

Com relação à motivação da produção do Manual de Operações de 

2016, observa-se que 

 

A atualização deste manual de Operações foi motivada tanto por 
novas demandas de modalidade de educação e adequações legais, 
objetivando orientar o conjunto de entes federados, instituições de 
ensino, movimentos sociais camponeses envolvidos e dispostos a 
participar da construção da Educação do Campo em nosso país, 
tanto pela necessidade do diálogo e interlocução com outras políticas 
públicas de Desenvolvimento, da própria autarquia, nos Projetos de 
Assentamentos: ATES, Agroecologia, Terra Sol, Terra Forte, Crédito 
e Infraestrutura rural, entre outros. Como também, pela importância 
de pensar o desenvolvimento territorial destes núcleos agrários 
contemplando diversas ações conjuntas capazes de promover a 
autonomia das famílias, envolvendo as dimensões sociais, 
ambientais/ecológicas, econômicas, culturais e de gênero (BRASIL, 
2016, p. 8). 

 

Outros elementos novos na edição de 2016 do programa é a sua 

extensão entre os beneficiários do programa para os trabalhadores acampados 

– presente apenas no manual de 2004 - e a incorporação das críticas 

realizadas pelo Movimento Social da Educação do Campo nas FONECs e nos 

ENERAs quanto ao modelo de desenvolvimento agrícola dominante e suas 

consequências para os povos do campo e o reconhecimento de que o 

PRONERA resulta da pressão dos Movimentos Sociais e sindicais – resultado 

da práxis política, conforme se tem observado nesse estudo. 

 

Seus beneficiários são jovens e adultos que, a partir de sua inserção 
no programa, reconhecem-se como sujeitos de direitos capazes de 
construir suas identidades de povo camponês e produzir, no cotidiano 
dos assentamentos e acampamentos da reforma agrária, alternativas 
de transformação e enfrentamento ao modelo agrícola dominante, 
que expulsa crescentemente os povos do campo do seu território. O 
PRONERA é um instrumento de resistência que, através da 
educação, da escolarização e da formação, constitui sujeitos coletivos 
conscientes do seu protagonismo histórico e social [...] 
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Lembramos que o PRONERA foi uma conquista, resultado da 
pressão dos movimentos sociais e sindicais, que já conta com 17 
anos sob responsabilidade do INCRA (Brasil, 2016, p. 9). 

 

Quanto aos beneficiários acampados, de modo mais explícito, observa-

se 

 

Demais famílias cadastradas pelo INCRA, a exemplo de famílias a 
serem assentadas, acampados, remanescentes quilombolas, 
extrativistas, etc., assim como beneficiários de ações e programas 
coordenados pelo INCRA e identificadas em normativas próprias, 
como beneficiários do Plano Nacional de Reforma Agrária – PNRA 
(Brasil, 2016, p. 21). 

 

Quanto ao objetivo geral do programa em sua edição de 2016, este, 

vincula-se ao desenvolvimento sustentável do campo e quanto aos objetivos 

específicos, estes com exceção da “garantia do acesso a cursos de 

especialização, residência agrária e pós-graduação Stricto sensu/mestrado nas 

áreas de reforma agrária” (BRASIL, 2016, p. 19), são os mesmos presentes no 

Manual de Operações de 2004, 2011 e 2014. Identificam-se mais com o 

manual de 2004 por explicitarem-se em termos de garantia. 

Observados os elementos estruturais do Manual de Operações de 2016, 

tem-se que o modo de ser expresso do trabalho apresenta-se vinculado ao 

desenvolvimento sustentável – economicamente justo em alguns manuais -, tal 

como nos manuais anteriores, com contornos mais específicos de 

desenvolvimento sustentável apresentando-se a partir do Manual de 

Operações de 2004. O desenvolvimento sustentável apresenta-se, conforme se 

observou no Manual de Operações de 2004 e 2011, nas normas para os 

projetos de curso – normas ausentes no Manual de Operações de 2014. 

Assim, com relação às normas para projetos de curso no manual de 

Operações de 2016, observa-se, no que se refere ao modo de ser do trabalho 

para cursos de nível médio profissional técnico, a mesma redação que nas 

normas para projetos de curso nos manuais de 2004 e 2011. Para os projetos 

de curso de nível superior e especialização tem-se, também, a mesma redação 

do manual de 2004 e 2011. 
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Os projetos em nível superior destinam-se a garantir a formação 
profissional para qualificar as ações dos sujeitos e disponibilizar, em 
cada área de Reforma Agrária, recursos humanos capacitados que 
contribuam para o desenvolvimento socialmente justo e 
ecologicamente sustentável (BRASIL, 2016, p. 57). 

 

Importa destacar, tanto no manual de 2004, 2011 e no de 2016102 que o 

desenvolvimento economicamente justo e ecologicamente sustentável põe-se 

como uma finalidade dos cursos de nível médio profissional técnico e superior 

e que a formação profissional visa, como meio, a disponibilização de recursos 

humanos capacitados para esse desenvolvimento, expressão do modo de ser 

do trabalho no programa. Outro destaque importante é o de que o PRONERA, 

desde 2004, apresenta o modo de ser expresso do trabalho como 

desenvolvimento do campo, economicamente e socialmente justo e 

ecologicamente sustentável nos cursos de níveis de formação profissional 

médio e superior e nos cursos de pós-graduação – residência agrária e 

mestrado, por exemplo – nos quais esse modo de ser expresso do trabalho 

apresenta-se, mais especificamente, nos termos da agricultura e economia 

camponesa, agroecologia e agroindústria como conteúdo desses cursos. 

Assim, 

 

São Diretrizes desta ação 
I. Promover processos de educação em nível de pós-graduação 
Lato Sensu que contribuam para a formação de profissionais de 
ATES/ATER preparados para desencadear processos capazes de 
contribuir com a transformação das condições de vida e de produção 
dos assentamentos na perspectiva da sustentabilidade em termos 
técnico, ambiental, econômico, cultural e social; 
II.  Promover a articulação entre esse processo de formação e a 
concretização das políticas públicas de ater/ates nos assentamentos, 
integrando as ações de educação do campo e organização da 
produção; 
III. Contribuir para a criação e o fortalecimento de grupos de 
professores-pesquisadores nas Universidades Brasileiras que tenham 
como objeto de ensino, pesquisa e extensão, a transformação das 
condições de produção e de vida nas áreas de reforma agrária em 
direção a um paradigma sustentável (BRASIL, 2016, p. 78). 

 

Com relação aos conteúdos, os cursos de residência agrária e Stricto 

Sensu apresentam 
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  No Manual de 2014 não se apresenta, em sua estrutura formal, as normas para projetos de 
curso, o que se supõe que sejam as mesmas do manual de 2011. 
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- Desenvolvimento Rural;  
- Estado e Políticas Públicas; 
- Gestão Pública; 
- Sistemas produtivos, Economia Camponesa; 
- Cooperativismo, Agroindústria e comercialização; 
- Agroecologia e Sustentabilidade; 
- Assistência Técnica e Extensão Rural 
- Inovações tecnológicas sociais; 
- Educação do Campo; 
- Comunicação e Cultura; 
- Direitos sociais, diversidade e sujeitos do campo; 
- Saúde no campo; 
- Diferentes áreas do conhecimento de acordo com as demandas das 
comunidades do público participante do PRONERA (BRASIL, 2016, 
p. 82). 

 

Observa-se, então, que o modo de ser expresso do trabalho na 

qualidade de desenvolvimento sustentável volta-se, nas áreas de Reforma 

Agrária, para a organização e transformação da condição de produção inscrita 

em novos padrões de relações sociais no trabalho, condizentes aos objetivos 

observados no manual de 2004. 

Do posto na análise, pode-se apresentar o seguinte quadro sintético do 

modo de ser expresso do trabalho nas diferentes edições do programa com 

relação aos seus objetivos gerais e específicos do programa e os presentes 

nas normas de cursos, bem como observar as continuidades, ampliações e 

limites de cada edição do programa em relação às outras edições. Enfim, 

expressar também o seu desenvolvimento no que se refere à oferta de níveis 

de cursos voltados ao trabalho que expressam seu modo de ser para o 

programa. 
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QUADRO 15: Modo de ser expresso do trabalho nos objetivos do PRONERA nos Manuais de Operações de 1998-
2016. 

MODO DE SER 
DO TRABALHO 
EXPRESSO NO 
PRONERA DE 

1998 

MODO DE SER 
EXPRESSO DO 
TRABALHO NO 
PRONERA DE 

2004 

MODO DE SER 
EXPRESSO DO 
TRABALHO NO 

PRONERA DE 2011 

MODO DE SER 
EXPRESSO DO 
TRABALHO NO 

PRONERA DE 2014 

MODO DE SER 
EXPRESSO DO 
TRABALHO NO 

PRONERA DE 2016 

Objetivo geral do 
programa: 
 
Fortalecer a 
educação nos 
assentamentos de 
Reforma Agrária, 
utilizando 
metodologias 
específicas para o 
campo que 
contribuam para o 
desenvolvimento 
rural sustentável. 
 
 
Objetivos 
específicos do 
programa: 
 
Oferecer formação 
técnico-
profissional com 
ênfase nas áreas 
de produção e 
administração 
rural. 
 
 

Objetivo geral do 
programa: 
 
Fortalecer a 
educação nas 
áreas de 
Reforma Agrária 
estimulando, 
propondo, 
criando, 
desenvolvendo e 
coordenado 
projetos 
educacionais, 
utilizando 
metodologias 
voltadas para a 
especificidade do 
campo, tendo em 
vista contribuir 
para a promoção 
do 
desenvolvimento 
sustentável. 
 
Objetivo 
específico do 
programa: 
 
garantir aos 
assentados (as) 
escolaridade/form
ação profissional, 
técnico-
profissional de 
nível médio e 
curso superior 
em diversas 
áreas do 
conhecimento. 
 
 

Objetivo geral do 
programa: 
 
Proporcionar 
melhorias no 
desenvolvimento dos 
assentamentos rurais 
por meio da formação 
educacional e 
qualificação do 
público do PNERA e 
dos profissionais que 
desenvolvem 
atividades 
educacionais e 
técnicas nos 
assentamentos. 
 
 
Objetivos específicos 
do programa: 
 
Não apresenta 
objetivos específicos. 
 
 
 

Objetivo geral do 
programa: 
 
Proporcionar 
melhorias no 
desenvolvimento 
dos assentamentos 
rurais por meio da 
formação 
educacional e 
qualificação do 
público do PNERA e 
dos profissionais 
que desenvolvem 
atividades 
educacionais e 
técnicas nos 
assentamentos. 
 
 
Objetivos 
específicos do 
programa: 
 
Não apresenta 
objetivos 
específicos. 
 
 
 

Objetivo geral do 
programa. 
 
Fortalecer a educação 
nas áreas de Reforma 
Agrária estimulando, 
propondo, criando, 
desenvolvendo e 
coordenado projetos 
educacionais, utilizando 
metodologias voltadas 
para a especificidade 
do campo, tendo em 
vista contribuir para a 
promoção da inclusão 
social com 
desenvolvimento 
sustentável nos 
Projetos de 
Assentamento de 
Reforma Agrária. 
 
 
Objetivos específicos 
do programa: 
 
Garantir o acesso a 
escolaridade/formação 
profissional, técnico-
profissional de nível 
médio e curso superior 
em diversas áreas do 
conhecimento nas 
áreas de Reforma 
Agrária; 
Garantir o acesso a 
cursos de 
especialização, 
residência agrária e 
pós-graduação stricto 
sensu/mestrado nas 
áreas de Reforma 
Agrária. 
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Objetivos nas 
normas para 
projetos de curso 
de Ensino Médio 
Profissional 
técnico e Superior: 
Não ofertado. 
 
 

Objetivos nas 
normas para 
projetos de curso 
de Ensino Médio 
Profissional 
técnico e 
Superior. 
 
Médio 
Profissional 
Técnico: 
 
Esses cursos têm 
como objetivo 
geral 
disponibilizar em 
cada 
assentamento 
recursos 
humanos 
capacitados que 
possam contribuir 
para a promoção 
do 
desenvolvimento 
sustentável das 
áreas de 
Reforma Agrária. 
 
Superior: 
 
Disponibilizar em 
cada área de 
Reforma Agrária, 
recursos 
humanos 
capacitados que 
contribuam para 
o 
desenvolvimento 
socialmente justo 
e ecologicamente 
sustentável. 
 

Objetivos nas normas 
para projetos de curso 
de Ensino Médio 
Profissional técnico e 
Superior. 
Médio Profissional 
Técnico: 
 
Não apresenta 
Objetivos para os 
cursos de Ensino 
Médio profissional 
técnico. 
 
Superior: 
 
Os Projetos em nível 
superior e 
especialização 
destinam-se a 
formação profissional 
para qualificar as 
ações dos sujeitos e 
disponibilizar, em 
cada área de Reforma 
Agrária, recursos 
humanos capacitados 
que contribuam para o 
desenvolvimento 
socialmente justo e 
ecologicamente 
sustentável. 

Objetivos nas 
normas para 
projetos de curso de 
Ensino Médio 
Profissional técnico 
e Superior: 
 
Não apresenta 
normas para 
projetos de cursos. 
 
 

Objetivos nas normas 
para projetos de curso 
de Ensino Médio 
Profissional técnico e 
Superior: 
 
Médio Profissional 
Técnico: 
 
Não apresenta objetivo. 
 
Superior e 
Especialização: 
 
Os Projetos em nível 
superior e 
especialização 
destinam-se a formação 
profissional para 
qualificar as ações dos 
sujeitos e disponibilizar, 
em cada área de 
Reforma Agrária, 
recursos humanos 
capacitados que 
contribuam para o 
desenvolvimento 
socialmente justo e 
ecologicamente 
sustentável. 
 
 
 

Objetivos nas 
normas para 
cursos de pós-
graduação em 
residência agrária 
e Stricto 
sensu/mestrado: 
 
Não ofertado. 
 

Objetivos nas 
normas para 
cursos de pós-
graduação em 
residência agrária 
e Stricto 
sensu/mestrado: 
 
Não ofertado. 

Objetivos nas normas 
para cursos de pós-
graduação em 
residência agrária e 
Stricto 
sensu/mestrado. 
 
Residência Agrária: 
Promover processos 
de educação em nível 
de pós-graduação 
Lato Sensu que 
contribuam para a 
formação de 
profissionais de 
ATES/ATER 

Objetivos nas 
normas para cursos 
de pós-graduação 
em residência 
agrária e Stricto 
sensu/mestrado: 
 
Não apresenta 
normas para 
projetos de cursos. 

Objetivos nas normas 
para cursos de pós-
graduação em 
residência agrária e 
Stricto sensu/mestrado: 
 
Residência Agrária: 
 
 Promover processos de 
educação em nível de 
pós-graduação Lato 
Sensu que contribuam 
para a formação de 
profissionais de 
ATES/ATER preparados 
para desencadear 
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preparados para 
desencadear 
processos capazes de 
contribuir com a 
transformação das 
condições de vida e de 
produção dos 
assentamentos na 
perspectiva da 
sustentabilidade em 
termos técnico, 
ambiental, econômico, 
cultural e social; 
Promover a 
articulação entre esse 
processo de formação 
e a concretização das 
políticas públicas de 
ater/ates nos 
assentamentos, 
integrando as ações 
de educação do 
campo e organização 
da produção; 
Contribuir para a 
criação e o 
fortalecimento de 
grupos de 
professores-
pesquisadores nas 
Universidades 
Brasileiras que 
tenham como objeto 
de ensino, pesquisa e 
extensão, a 
transformação das 
condições de 
produção e de vida 
nas áreas de reforma 
agrária em direção a 
um paradigma 
sustentável. 
 
Stricto Sensu – 
Mestrado: 
 
Não apresenta cursos. 

processos capazes de 
contribuir com a 
transformação das 
condições de vida e de 
produção dos 
assentamentos na 
perspectiva da 
sustentabilidade em 
termos técnico, 
ambiental, econômico, 
cultural e social; 
Promover a articulação 
entre esse processo de 
formação e a 
concretização das 
políticas públicas de 
ater/ates nos 
assentamentos, 
integrando as ações de 
educação do campo e 
organização da 
produção; 
Contribuir para a 
criação e o 
fortalecimento de 
grupos de professores-
pesquisadores nas 
Universidades 
Brasileiras que tenham 
como objeto de ensino, 
pesquisa e extensão, a 
transformação das 
condições de produção 
e de vida nas áreas de 
reforma agrária em 
direção a um paradigma 
sustentável. 
 
Stricto Sensu – 
Mestrado: 
-Promover a educação 
em nível de pós-
graduação stricto sensu 
(Mestrado acadêmico 
ou profissional) que 
contribua para a 
formação de 
profissional e 
acadêmica do público 
participante; 
- Promover a 
articulação entre esse 
processo de formação e 
a concretrização das 
políticas públicas nas 
áreas de reforma 
agrária, conforme o 
PNERA; 
- Contribuir para a 
criação e o 
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FONTE: BRASIL (1998; 2001; 2004; 2011; 2014; 2016). 

 

O quadro sintético – Quadro 15 – apresenta a singularidade do 

PRONERA como política pública voltada para o desenvolvimento das áreas de 

Reforma Agrária. Nesse sentido, Ribeiro (2012) explicita a singularidade do 

PRONERA enquanto política pública para o desenvolvimento das áreas de 

Reforma Agrária e sua relação com a Educação e, depois, Educação do 

Campo. Assim, 

 

O PRONERA destina-se aos agricultores assentados do INCRA e do 
MST, mas também contribui para projetos de educação do campo 
voltados para agricultores familiares, como é possível confirmar nas 
experiências realizadas com o MTTR, as federações de trabalhadores 
rurais, a CONTAG, a Rede de Educação do Semiárido Brasileiro 
(RESAB) e os Centros Familiares de Formação por Alternância 
(CEFFA) (RIBEIRO, 2012, p. 472 e 473). 

 

É a singularidade do programa um determinante para a expressão do 

modo de ser do trabalho presente em seus Manuais de Operações, enfim, 

modo de ser que se expressa pelo desenvolvimento ecologicamente 

sustentável e socialmente justo das áreas de reforma Agrária. Desenvolvimento 

no qual o modo de ser do trabalho expressa-se, então, nas formas de 

organização da produção e transformação das condições de produção. Assim, 

mesmo que vinculado à produção no capitalismo – visto que o resultado da 

produção destina-se não somente ao consumo dos produtores, mas, também, 

à comercialização -, o modo de ser expresso do trabalho não se apresenta pela 

exploração, objetivada na produção de mais-valia, e a formação não se localiza 

na reprodução de força de trabalho para a exploração do trabalho no campo. 

fortalecimento de 
grupos de professores-
pesquisadores nas 
universidades 
brasileiras que tenham 
como objeto de ensino, 
pesquisa e extensão, a 
transformação das 
condições de produção 
e de vida nas áreas de 
reforma agrária, 
conforme PNERA, em 
direção a um paradigma 
sustentável. 
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A consideração acerca das contradições expostas acerca do programa e 

do modo de ser expresso do trabalho nele, a qual apresenta sua singularidade, 

apresenta-se no fato de que não é o Estado o determinante fundamental do 

PRONERA e do modo de ser expresso do trabalho nele, mas a práxis política 

do Movimento Social dos trabalhadores camponeses organizados - a exemplo 

do MST - e do Movimento Social da Educação do Campo em torno da 

organização e execução dessa política pública, onde o modo de ser expresso 

do trabalho e sua relação com a educação aproximam-se ao proposto e 

pautado pelo Movimento Social da Educação do Campo. Isso é diferente 

quando se observa a Educação do Campo em sua apreensão e execução pelo 

Estado nas escolas públicas, onde o proposto e o pautado pelo Movimento 

Social da Educação do Campo vão muito além do executado, regulado e 

planejado pelo Estado – capítulo terceiro. Entretanto, o Estado, em sua 

representação de classe, realiza, também, sua práxis política por meio do seu 

aparato jurídico – Acórdãos do TCU de 2008 e 2010. Desse modo é o Estado, 

em sua representação de classe, um dos determinantes do programa. Ribeiro 

(2012), no que se refere aos entraves postos ao PRONERA pelo aparato 

jurídico do Estado brasileiro em sua representação de classe, aponta três 

questões que contribuem para o entendimento do PRONERA como expressão 

da luta de classes e da práxis política. 

 

A primeira refere-se à materialidade do programa; diz respeito, nesse 
caso, à arrecadação dos recursos efetuada como contribuição da 
folha de pagamento de agroindústrias e cooperativas para 
financiamento dos projetos do PRONERA. Observa-se, nesse caso, 
uma semelhança com a base do financiamento do chamado Sistema 
“S”, que se sustenta pela arrecadação de recursos, por parte do 
Estado, portanto públicos, mas cuja gestão é de caráter privado, 
excluindo o controle público sobre a utilização e incluindo a cobrança 
de dos alunos que efetuam os cursos. Então: será que as 
agroindústrias e cooperativas não estariam pretendendo obter o 
mesmo controle sobre os recursos repassados ao PRONERA, pelo 
INCRA, eliminando a participação dos movimentos sociais populares 
e oferecendo cursos na modalidade dos que funcionam no Sistema 
“S”? (RIBEIRO, 2012, p. 474). 

 

Em seguida, o segundo questionamento de Ribeiro (2012) versa sobre 

as parcerias público-privadas, onde 
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A segunda questão refere-se à exigência de que os projetos 
encaminhados ao PRONERA sejam objeto de licitação, traduzindo a 
abertura para as parcerias público-privadas. Essas parcerias podem 
significar rendimentos extras às empresas que se capacitarem no 
processo de licitação. Sobre isso, de acordo com os projetos 
desenvolvidos pelas universidades, um aluno do curso de graduação 
em Agronomia, através do PRONERA, custa ao INCRA a importância 
de R$ 4.500,00 ao ano. Já o aluno que não faz a sua graduação pelo 
PRONERA pode custar o dobro desse valor (RIBEIRO, 2012, p. 474). 

 

A primeira e a segunda questão posta por Ribeiro (2012) apresenta 

como objeto imediato o financiamento público, suas formas de controle e 

aquisição, bem como a participação público-privada na realização dos projetos 

do PRONERA. Questões que expressam um processo de mercantilização da 

educação e do processo de desenvolvimento das áreas de Reforma Agrária. 

Desse modo, as duas questões são ainda periféricas quanto ao processo de 

luta de classes no qual se inscreve o PRONERA. A terceira questão, objeto da 

argumentação do TCU, é central nesse processo. Questão que revela que o 

PRONERA – conforme se explicitou no Quadro 15 – enquanto 

desenvolvimento das áreas de Reforma Agrária e educação e produção de 

conhecimento não se põe sob o controle direto do capital e nem se vincula, 

diretamente, à produção de mais-valia. 

 

A terceira questão refere-se à proibição de os movimentos sociais 
populares, envolvidos com a educação do campo, atuarem no 
planejamento, no acompanhamento e na execução do Programa, o 
que também foi efeito daquela denúncia. Há, nessa terceira questão, 
a evidência de que tanto a escola quanto a universidade sejam 
espaços de produção de conhecimento. Portanto, não é de se 
estranhar que haja disputa entre os representantes do capital e os 
representantes do trabalho que, nesse caso, são os trabalhadores 
no/do campo, organizados no Movimento Camponês. O 
conhecimento novo é hoje, reconhecidamente, uma força produtiva, 
por isso, um objeto de acirrada disputa, inclusive entre empresas 
concorrentes (RIBEIRO, 2012, p. 474 e 475). 

 

Observado o modo de ser expresso do trabalho no PRONERA e 

entendendo-se que a determinação da práxis política dos trabalhadores 

camponeses organizados em torno da Reforma Agrária e do Movimento Social 

da Educação do Campo – principalmente os ENERAs – radicam 

necessariamente no trabalho, passa-se a análise do modo de ser expresso do 

trabalho no PROJOVEM – Campo, depois no PRONATEC, buscando situar 
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suas contradições, seu campo de mediações e sua singularidade enquanto 

política pública voltada à formação para o trabalho. 

 

 

4.2.2 O modo de ser do trabalho presente no PROJOVEM 

Campo – Saberes da Terra 

  

A análise do modo de ser expresso do trabalho no PROJOVEM- Campo 

parte da Lei Federal 11.692/2008, a qual dispõe sobre o PROJOVEM, o projeto 

base do programa do ano de 2009 e os cadernos pedagógicos voltados para o 

campo, editados em 2010. 

A análise que se apresenta sobre o programa, nesse estudo, parte, 

então, da Lei nº 11.692 de 10 de junho de 2008103. Assim, programa destina-se 

à jovens de 15 a 29 anos objetivando a sua “reintegração ao processo 

educacional, sua qualificação profissional e seu desenvolvimento humano” 

(BRASIL, 2008c). O programa é executado por quatro frentes ou modalidades 

de atendimento de seu objetivo no âmbito da educação e qualificação 

profissional, as quais: 

 

I – Projovem Adolescente – Serviço Socioeducativo; 
II - Projovem Urbano; 
III – Projovem Campo – Saberes da Terra; e 
IV – Projovem Trabalhador (BRASIL, 2008c). 

 

A gestão do programa se realiza de forma intersetorial pela Secretaria 

Geral da Presidência da República e pelos Ministérios da Educação104, do 

Trabalho e Emprego e do Desenvolvimento Social e Combate a Fome. 

Observa-se pela Lei que institui o programa que ele se caracteriza como uma 

política pública inclusiva, voltada para jovens de 15 a 29 anos excluídos do 
                                                           
103

 O PROJOVEM – Programa Nacional de Inclusão do Jovem é instituído como política pública 
em 2005 pela Lei nº 11.129, de 30 de junho de 2005 
104

 O PROJOVEM – Campo, Saberes da Terra, aloca-se sob a gestão do Ministério da 
Educação. 
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processo educacional escolar no meio urbano e no campo. Essa inclusão não 

se refere apenas ao processo de escolarização, mas também ao emprego, pois 

se desenvolve objetivando a qualificação profissional. Assim, o programa prevê 

auxílio financeiro aos jovens atendidos. No caso do PROJOVEM - Campo, 

Saberes da Terra, a Lei nº 11.692/2005 prevê que poderão ser pagos até doze 

auxílios financeiros que, em 2008, passam a ser na quantia de R$ 100, 00 

(cem reais) mensais. 

Além dos objetivos de escolarização e qualificação para o trabalho e 

empregabilidade como objetivo geral, especificamente, com relação à 

modalidade PROJOVEM – Campo, observa-se 

 

Art. 14. O Projovem Campo – Saberes da Terra tem como objetivo 
elevar a escolaridade dos jovens da agricultura familiar, integrando a 
qualificação social e formação profissional, na forma do art. 81 da Lei 
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, estimulando a conclusão do 
ensino fundamental e proporcionando a formação integral do jovem, 
na modalidade educação de jovens e adultos, em regime de 
alternância, nos termos do regulamento. 
Art. 15. O Projovem Campo – Saberes da Terra atenderá a jovens 
com idade entre 18 (dezoito) e 29 (vinte e nove) anos, residentes no 
campo, que saibam ler e escrever, que não tenham concluído o 
ensino fundamental e que cumpram os requisitos previstos no art. 3º 

da Lei nº 11.326, de 24 de junho de 2006 (BRASIL, 2008c). 
 

O artigo 3º da Lei 11.326 de 245 de junho de 2006 define o agricultor 

familiar rural, sendo aqueles que 

 

Art. 3
o
  Para os efeitos desta Lei, considera-se agricultor familiar e 

empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no meio 
rural, atendendo,  simultaneamente, aos seguintes requisitos: 
I - não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) 
módulos fiscais; 
II - utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas 
atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento; 
III – tenha renda familiar predominantemente originada de atividades 
econômicas vinculadas ao próprio estabelecimento ou 

empreendimento
105

.  

                                                           
105

 Em 2011 a redação do inciso III do artigo 3º da Lei 11.326 de 24 de junho de 2006 passa a 
ser dada pela Lei 12. 512 de 2011 onde a redação é “tenha percentual mínimo da renda 
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IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família. 
§ 1

o
  O disposto no inciso I do caput deste artigo não se aplica 

quando se tratar de condomínio rural ou outras formas coletivas de 
propriedade, desde que a fração ideal por proprietário não ultrapasse 
4 (quatro) módulos fiscais. 
§ 2

o
  São também beneficiários desta Lei: 

I - silvicultores que atendam simultaneamente a todos os requisitos 
de que trata o caput deste artigo, cultivem florestas nativas ou 
exóticas e que promovam o manejo sustentável daqueles ambientes; 
II - aqüicultores que atendam simultaneamente a todos os requisitos 
de que trata o caput deste artigo e explorem reservatórios hídricos 
com superfície  total de até 2ha (dois hectares) ou ocupem até 500m³ 
(quinhentos metros cúbicos) de água, quando a exploração se 
efetivar em tanques-rede; 
III - extrativistas que atendam simultaneamente aos requisitos 
previstos nos incisos II, III e IV do caput deste artigo e exerçam essa 
atividade artesanalmente no meio rural, excluídos os garimpeiros e 
faiscadores; 
IV - pescadores que atendam simultaneamente aos requisitos 
previstos nos incisos I, II, III e IV do caput deste artigo e exerçam a 
atividade pesqueira artesanalmente 
V - povos indígenas que atendam simultaneamente aos requisitos 
previstos nos incisos II, III e IV do caput do art. 3º;            (Incluído 
pela Lei nº 12.512, de 2011) 
VI - integrantes de comunidades remanescentes de quilombos rurais 
e demais povos e comunidades tradicionais que atendam 
simultaneamente aos incisos II, III e IV do caput do art. 
3º.            (Incluído pela Lei nº 12.512, de 2011) 
 (BRASIL, 2006). 

 

Observa-se, então, que o PROJOVEM Campo - Saberes da Terra, como 

política inclusiva voltada para escolarização e formação profissional, direciona-

se a formação de jovens que participam do processo produtivo na agricultura 

familiar na condição de filho de agricultor familiar ou mesmo como agricultor, 

desde que não tenha mais que 29 anos e não tenha concluído o Ensino 

Fundamental. Importa destacar que, conforme o observado na instituição do 

PROJOVEM, este se constitui do agrupamento de outros programas e políticas 

públicas. No caso do PROJOVEM Campo, este não é mais que a inclusão o 

programa Saberes da Terra, programa iniciado em dezembro de 2005, ao 

PROJOVEM. Conforme observa o Projeto Base do PROJOEM Campo – 

Saberes da Terra de 2009. 

 

                                                                                                                                                                          
familiar originada de atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento, na 
forma definida pelo Poder Executivo”.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12512.htm#art39
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12512.htm#art39
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12512.htm#art39
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O Programa Saberes da Terra foi iniciado em dezembro de 2005 em 
12 Unidades da Federação (BA, PB, PE, MA, PI, RO, PA, MG, MS, 
PR e SC) em colaboração com secretarias estaduais de educação, 
representações estaduais da União Nacional dos Dirigentes 
Municipais em Educação – UNDIME, Associação de Municípios 
Cantuquiriguaçu, entidades e movimentos sociais do campo 
integrantes dos comitês e fóruns da Educação do Campo (BRASIL, 
2009, p. 05). 

 

Do histórico da implantação do programa Saberes da terra, destacam-

se, além das especificidades já expostas, a participação do Movimento Social 

da Educação do Campo e, além de uma política de Educação de Jovens e 

Adultos integrada à qualificação social e profissional, direciona-se para o 

desenvolvimento da Agricultura Familiar e, inclui ainda, o fortalecimento da 

Economia Solidária e o desenvolvimento sustentável. Isso pode ser observado 

no Projeto Base do programa quando afirma que na implantação do projeto 

piloto “Saberes da Terra” realizou-se a 

 

Construção, em parceria com estados, municípios, organizações 
populares da sociedade civil e movimentos sociais de uma 
metodologia de Educação de Jovens e Adultos – EJA, integrada à 
qualificação social e profissional, realizando práticas pedagógicas de 
fortalecimento da Agricultura Familiar, da Economia Solidária e do 
Desenvolvimento Sustentável, contextualizadas nas diferentes 
realidades e necessidades regionais e culturais (BRASIL, 2009, p. 
06). 

 

 Do histórico de implantação do programa Saberes da Terra e de sua 

inclusão ao PROJOVEM como PROJOVEM Campo pela Lei Federal 

11.692/2008 e da explicitação de seu objetivo geral, pode-se observar 

semelhanças e pontos específicos com relação ao PRONERA. Como 

semelhança observa-se que ambos os programas voltam-se para a formação 

que integra educação, escolarização e trabalho na perspectiva da Educação do 

Campo instituída pelas Resoluções CNE/CEB 01/2002 e 02/2008, voltado para 

o desenvolvimento sustentável da produção no campo pela agricultura familiar. 

Apresentam-se em ambos os programas na qualidade de parceiro o Movimento 

Social de trabalhadores do campo e, por decorrência, do Movimento Social da 

Educação do Campo. A especificidade do PROJOVEM Campo – Saberes da 
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Terra em relação ao PRONERA situa-se no fato de que o PROJOVEM Campo 

volta-se, como política pública, diretamente a agricultores familiares que não 

concluíram o Ensino Fundamental, sendo agricultores e filhos de agricultores 

na faixa etária entre os 18 e 29 anos. Enquanto que o PRONERA situa-se no 

processo de escolarização e formação voltada para o trabalho e produção no 

campo para trabalhadores do campo assentados da Reforma Agrária, não se 

limitando à formação de Ensino Fundamental, nem de qualificação profissional. 

Destacadas as especificidades do PROJOVEM Campo – Saberes da 

Terra em relação ao PRONERA cabe destacar, também, a forma de 

participação do Movimento Social e a consideração que o Projeto Base do 

programa faz sobre essa participação. 

 

O Programa será desenvolvido pelos entes federativos estaduais ou 
municipais com prioridade aos Territórios de Cidadania, em parceria 
com as instituições de Ensino Superior públicas, organizações não-
governamentais e movimentos sociais do campo. Embora os projetos 
e as transferências de recursos sejam exclusivamente a entes 
federativos – Estados e DF (podendo também vir-a-ser Municípios) e 
instituições de Ensino Superior públicas (IES), é fundamental, para a 
garantia das características, da identidade e da estratégia político-
metodológica do Programa, que os projetos busquem e demonstrem 
a participação de outros sujeitos indispensáveis, tais como 
movimentos sociais e sindicais do campo, organizações populares de 
educação e assessoria com experiência em educação do campo, 
União Nacional dos Dirigentes Municipais – UNDIME, EFAS’s, fóruns 
e comitês de educação do campo – incluindo a possibilidade de 
retribuição financeira por serviços eventuais, de pessoas físicas ou 
jurídicas dessas parcerias, para atividades as quais estejam 
qualificadas a executar (seminários, oficinas, palestras, elaboração de 
material de apoio técnico-pedagógico, etc) (BRASIL, 2009, p. 08). 

 

Observa-se, então, que a participação do Movimento Social de 

trabalhadores do Campo e da Educação do Campo, seja na forma de fóruns, 

organizações ou comitês não se apresenta restrita como no imposto ao 

PRONERA, nas determinações dos Acórdãos de 2008 e 2010 do TCU. 

Quanto ao modo de ser expresso do trabalho, do mesmo modo que o 

PRONERA, este se expressa na Agricultura Familiar Camponesa e no 

desenvolvimento sustentável. Assim, como formação situada no Ensino 

Fundamental na forma de Educação de Jovens e Adultos, o PROJOVEM 
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Campo – Saberes da Terra, na justificativa do programa, enfatiza e define o 

modo de ser expresso do trabalho na Agricultura Familiar, onde 

 

A importância histórica, social e econômica da Agricultura Familiar 
para o campo brasileiro é outra variável que deve ser considerada 
numa política adequada de ensino integrado à qualificação social e 
profissional. Dar ênfase a essa forma de organização do trabalho, é 
valorizar a manutenção da família no controle sobre as decisões que 
se referem à cultura e à atividade a ser desenvolvida. Além disso, o 
trabalho exercido pelo grupo familiar destina-se prioritariamente ao 
sustento da própria família, não excluindo a produção de excedentes 
para comercialização e geração de renda (BRASIL, 2009, p. 10). 

 

Ainda, de modo mais específico, no tópico “Agricultura Familiar” afirma-

se 

 

O Projovem Campo – Saberes da Terra concebe a Agricultura 
Familiar como uma forma histórica de viver e produzir, na qual 
predominam relações de solidariedade recíproca, 
interdependência/interação com os recursos naturais e cooperação 
mútua com uma organização do trabalho onde planejamento, 
execução, controles e outras tarefas de gestão são realizados em 
conjunto pelas pessoas que compõe o núcleo familiar e se beneficiam 
coletivamente dos resultados obtidos. A produção (cultivo, extração 
e/ou beneficiamento) destina-se prioritariamente ao sustento da 
própria família e o excedente é comercializado, contribuindo para a 
criação de uma atividade econômica fundamental para o 
desenvolvimento socioeconômico do campo e do país [...] 
considerando que é uma atividade produtiva complexa, os 
agricultores familiares se revestem de uma particularidade que os 
diferenciam dos trabalhadores urbanos ou dos produtores rurais, que 
atuam nas propriedades de grande porte e dependem de mão de 
obra externa maior que a mão de obra da família [...] Dessa forma, o 
modo de produção está fundado no trabalho solidário da família 
consanguínea e a família comunitária, ao passo que a circulação de 
moeda é menor que a circulação de mercadorias e serviços. Ainda 
pode-se observar a prática dos mutirões, traição ou surpresa, troca 
de dias, aluguel de mão de obra entre outras formas produtivas que 
representam o universo do trabalho no campo (BRASIL, 2009, p. 17-
19). 

 

O modo de ser expresso do trabalho no programa apresenta, além de 

sua centralidade na agricultura familiar, contornos que se explicitam desde os 
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objetivos específicos do programa, organização curricular e estrutura curricular, 

arcos ocupacionais e aprendizagens pretendidas. 

Quanto aos objetivos específicos do PROJOVEM Campo – Saberes da 

Terra observa-se no que se refere ao modo de ser expresso do trabalho 

 

Elevar a escolaridade e proporcionar a qualificação profissional inicial 
de agricultores (as) familiares; 
Estimular o desenvolvimento sustentável, com recorte agroecológico 
e enfoque territorial, como possibilidade de vida, trabalho e 
construção de sujeitos cidadãos do campo (BRASIL, 2009, p. 20). 

 

Dos contornos mencionados, observa-se, então, a agricultura familiar 

direcionada ao desenvolvimento sustentável com base agroecológica. Resta 

observar de que modo, no processo formativo pretendido, a agricultura familiar 

com base na agroecologia se apresenta no programa. Assim, organização 

curricular do programa informa que 

 

O Programa Saberes da Terra baseia-se na construção de um 
currículo que tem como referência principal a formação humana e o 
modo de produção e reprodução da vida, ou seja, as relações sócio-
históricas, políticas e culturais das comunidades do campo e, em 
âmbito maior, do estado e do país [...] 
A formação pretendida objetiva atender a uma formação integrada 
com a qualificação profissional aportada em itinerários formativos. 
Nela, a atualização dos conhecimentos necessários ao mundo do 
trabalho no campo, sempre em mudança, deve necessariamente 
reconhecer, por um lado, o conhecimento-saber acumulado pelos (as) 
agricultores (as) familiares em sua cultura e sua trajetória e, por outro, 
a dimensão tecnológica e organizacional cada vez mais presente no 
campo. 
Para que a formação seja de fato integrada é necessário construir 
pontes entre os conhecimentos-saberes das áreas do ensino 
fundamental geral e os da qualificação social e profissional, de modo 
a garantir a (re)significação e/ou apropriação de tecnologias 
específicas, dos processos de transformação presentes no campo, 
das temáticas de gestão e de controle dos processos produtivos, da 
organização da produção em constante diálogo com as áreas de 
estudo que compõe o ensino fundamental (BRASIL, 2009, p. 37). 

 

Como contornos ao modo de ser expresso do trabalho centrado na 

agricultura familiar, observa-se, então, a referência a produção e reprodução da 
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vida, organização e gestão da produção e apropriação das bases e 

conhecimentos tecnológicos para a produção contextualizada não só nas 

comunidades, mas, também, nas condições históricas do país e do estado, 

diga-se, no processo de produção e desenvolvimento econômico do país. Do 

modo de ser expresso do trabalho – do trabalho não-explorado -, presente nos 

objetivos do programa e alguns de seus contornos, a organização curricular se 

apresenta da seguinte forma: 

 

Nesta perspectiva a organização curricular está fundamentada no 
eixo curricular articulador Agricultura familiar e Sustentabilidade 
que dialogará com os eixos temáticos: Agricultura Familiar: 
Identidade, Cultura, gênero e Etnia; Desenvolvimento 
Sustentável e Solidário com Enfoque Territorial; Sistemas de 
Produção e Processos de Trabalho no Campo; Economia 
Solidária e Cidadania, Organização Social e Políticas Públicas 
(BRASIL, 2009, p. 37). 

 

 Agricultura Familiar, Identidade, Cultura, Gênero e Etnia, compreendem 

no programa os seguintes estudos: 

 

Estudo das relações sociais no processo histórico de produção 
econômica e cultural da Agricultura Familiar, seus problemas e 
potencialidades culturais nas dimensões de gênero, etnia, geração e 
de identidade. Estudo das ocupações e transformações do ambiente, 
das diferentes concepções de Agricultura Familiar e das relações 
campo-cidade (BRASIL, 2009, p. 40). 

 

Sistemas de Produção e Processos de Trabalho no Campo significam 

 

Estudo sobre as questões relacionadas à Agricultura Familiar e suas 
relações com os sistemas de produção; o papel da família e da 
comunidade na transformação dos ecossistemas em 
agroecossistemas; a sucessão vegetal e os possíveis limites, 
potencialidades e desafios dessa transformação ecológica; as 
práticas dos sistemas de produção locais e sua reprodução social; a 
produção e reprodução familiar, sua territorialidade e influências das 
relações de trabalho internas e externas ao estabelecimento rural; 
compreender os processos de trabalho no campo, inclusive os papéis 
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dos membros da família e das pessoas da comunidade; estudo das 
principais políticas agrárias e agrícolas que influenciam na produção 
familiar e realidades do campo (BRASIL, 2009, p. 40). 

 

Cidadania, Organização Social e Políticas Públicas compreendem o 

 

Estudo das organizações sociais, da relação entre Estado e 
Sociedade Civil a partir do contexto sócio-histórico, discutindo 
conceito de cidadania e princípios de ética. Análise dos conceitos de 
Estado, Governo, Democracia suas relações com a legislação 
(Federal, Estadual, Municipal); Conhecimento da trajetória dos 
Movimentos Sociais e das Organizações Sociais e suas implicações 
na definição de Políticas Públicas; as estratégias organizativas locais; 
jovens como foco de políticas públicas; educação no meio rural 
brasileiro e educação do campo. Refletir as políticas públicas voltadas 
para o desenvolvimento do ensino e valorização das manifestações 
culturais e sociais; refletir sobre as políticas de saúde, educação, 
esporte e lazer; Conselhos municipais e Cartas de Direito; 
Compreender as políticas para a Agricultura Familiar: crédito, 
assistência técnica, seguro safra, geração de trabalho e renda, 
mercados (BRASIL, 2009, p. 40 e 41). 

 

Por Economia Solidária entende-se 

 

Estudo do campo como local de formação de pessoas, de relações 
sociais e econômicas, sistemas sociais e econômicos ao longo da 
história; modos de produção e organização social; Legislação agrária 
e ambiental. Refletir sobre as formas de economia solidária no Brasil: 
cooperativismo, associativismo, micro-crédito e sistemas de crédito; 
mercados solidários; Comércio justo. Análise conceitos de 
solidariedade; relações sociais e econômicas presentes na sociedade 
em geral; desenvolvimento humano solidário (BRASIL, 2009, p. 41). 

 

E, por fim, o eixo Desenvolvimento Sustentável e Solidário com Enfoque 

Territorial compreende 

 

Estudar, pesquisar e refletir sobre conceitos básicos de 
desenvolvimento e sustentabilidade; evolução histórica do termo 
Desenvolvimento Sustentável; desafios, limites e potencialidades 
para o desenvolvimento sustentável; princípios e fundamentos da 
Agroecologia; importância do uso racional dos recursos naturais; 
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políticas Públicas; experiências de promoição do desenvolvimento 
local e territorial sustentável; práticas sustentáveis nas unidades 
familiares de produção, microbacias e biomas específicos (BRASIL, 
2009, p. 41). 

 

Com relação às aprendizagens pretendidas situadas no trabalho como 

resultado formativos, destacam-se 

 

Elaborar e desenvolver, individual e coletivamente, projetos de 
melhorias nas condições das unidades familiares (produtivas, 
moradia, ambientais, sanitárias, de lazer...) e comunitárias, 
preferencialmente de forma cooperativa e associada [...] 
Potencializar a ação dos agricultores familiares como agentes de 
desenvolvimento, buscando ampliar o seu protagonismo na 
construção de estratégias de intervenção e de fortalecimento do 
desenvolvimento sustentável e solidário com enfoque territorial. 
Estimular a vivência de relações organizativas quer contemplem 
novas formas de organização do trabalho e da produção na 
perspectiva da cooperação e associativismo[...] 
Dar maior embasamento científico aos seus conhecimentos e maior 
aplicabilidade aos conhecimentos organizados pelas ciências, por 
meio das várias áreas do conhecimento, para a construção de novos 
referenciais tecnológicos baseados também nos fundamentos e 
princípios da agroecologia (BRASIL, 2009, p. 50). 

 

Observam-se, então, da organização curricular, sua estrutura, eixos 

temáticos e aprendizagens pretendidas como contornos mais específicos do 

modo de ser expresso do trabalho na Agricultura Familiar: o enfoque na 

produção baseada na agroecologia, na produção e comercialização dos 

resultados do trabalho de forma justa subsumida na Economia Solidária 

enfatizando-se o cooperativismo e o associativismo. Destaca-se na ementa dos 

eixos temáticos apresentados o modo de ser do trabalho afirmado pelo 

Movimento Social da Educação do Campo como modelo oposto ao modo de 

ser explorado do trabalho expresso no latifúndio ou no agronegócio. Explica 

esse fato, conforme já se observou: a presença do Movimento Social, do 

mesmo modo que no PRONERA, na definição originária e contínua do 

programa. Tanto o programa como política pública – ação do Estado - quanto a 

participação do Movimento Social da Educação do Campo expressam, 

conforme o já observado no PRONERA em seus avanços, a práxis política do 

Movimento Social da Educação do Campo no contexto da luta de classes. A 
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grande problemática que talvez explique a posição do Estado, em sua 

representação de classe, são os limites quantitativos que o programa pode 

atingir, desde o nível e modalidade de ensino à faixa etária estabelecida. Pois, 

ao se observar a qualidade formativa expressa pelo seu projeto, o programa 

poderia ser realizado, na estrutura apresentada, para o Ensino Médio na 

modalidade de Educação de Jovens e Adultos como continuidade e como 

ensino regular no conjunto da Educação do Campo. Eis aí a sua contradição. 

Aqui é importante retomar a posição do Movimento Social da Educação 

do Campo no III FONEC em relação ao PROJOVEM Campo – Saberes da 

Terra. 

 

Desafios e proposições: 
Ao FONEC, elaborar nota técnica acerca da EJA, enfatizando 
denúncia da política estabelecida, e propondo o resgate da 
experiência de formação/escolarização de EJA do campo 
protagonizada pelos Movimentos Sociais, a exemplo do programa 
Saberes da Terra, do PRONERA e de tantas ações de alfabetização 
que já ocorreram com a participação das organizações e movimentos 
sociais [...] 
Recuperar o Programa Saberes da Terra, conforme seu projeto 
original e sem limite de idade, enquanto proposta de escolarização 
para Jovens e Adultos do Campo, para o nível do Ensino fundamental 
e com expansão ma ser feita ao Ensino Médio (FONEC, 2013). 

 

Observadas as contradições, explicita-se, também, no âmbito do 

PROJOVEM Campo – Saberes da Terra o campo de mediações que vêm se 

explicitando na Educação do Campo e nas políticas públicas: o Estado em sua 

representação de classe, a luta de classes e a práxis política. Luta de classes e 

práxis política que se explicitam no PRONERA e no PROJOVEM Campo, 

desde os limites às ampliações que se justificam na participação do Movimento 

Social da Educação do Campo. Práxis política que se centra no modo de ser 

afirmado do trabalho, portanto, trabalho não-explorado, conforme explicitam os 

documentos do Movimento Social da Educação do Campo. 

Apresentadas as contradições e o campo de mediações presentes no 

PROJOVEM Campo – Saberes da Terra passa-se a análise no PRONATEC - 

Campo. 
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4.2.3 O modo de ser do trabalho expresso no PRONATEC - 

Campo 

 

O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – 

PRONATEC é instituído em 2011, pela Lei nº 12.513 de 26 de outubro de 

2011, sendo alterado pela Medida Provisória nº 593 de 2012, pela Lei nº 12. 

816 de 2013 e pela Lei 12.863 de 2013. Na finalidade do acesso ao trabalho e 

ao emprego e ampliação da oferta de educação profissional e tecnológica, o 

programa objetiva, conforme o parágrafo único do artigo primeiro da Lei 12. 

513 de 2011. 

 

Parágrafo único. São Objetivos do Pronatec: 
I – expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de 
educação profissional técnica de nível médio presencial à distância e 
de cursos e programas de formação inicial e continuada ou 
qualificação profissional; 
II – fomentar e apoiar a expansão da rede física de atendimento da 
educação profissional e tecnológica; 
III – contribuir para a melhoria da qualidade do ensino médio público, 
por meio da articulação com a educação profissional; 
IV – ampliaras oportunidades educacionais dos trabalhadores, por 
meio do incremento da formação e qualificação profissional; 
V – estimular a difusão de recursos pedagógicos para apoiar a oferta 
de cursos de educação profissional e tecnológica (BRASIL, 2011b). 

 

A Lei nº 12.816 de 2013 inclui o inciso VI, acrescentando, então, como 

objetivo “estimular a articulação entre a política de educação profissional e 

tecnológica e as políticas de geração de trabalho, emprego e renda” (BRASIL, 

2013). Observa-se, desde o artigo primeiro, que define o PRONATEC e 

explicita seus objetivos, a sua vinculação à empregabilidade e renda, voltada 

diretamente aos trabalhadores, estudantes da EJA, de Ensino Médio em 

escolas públicas ou estudantes subvencionados, por meio de bolsas, em 

escolas privadas, beneficiários de programas federais de transferência de 

renda. 

 

Art. 2º O Pronatec atenderá prioritariamente: 
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I – estudantes do ensino médio da rede pública, inclusive da 
educação de jovens e adultos; 
II – trabalhadores; 
III – beneficiários dos programas federais de transferência de renda; e 
IV – estudante que tenha cursado o ensino médio completo em 
escola de rede pública ou em instituições privadas na condição de 
bolsista integral, nos termos do regulamento. 
§1º Entre os trabalhadores a que se refere o inciso II, incluem-se os 
agricultores familiares, silvicultores, aquicultores, extrativistas e 
pescadores. 
§ 2º Será estimulada a participação das pessoas com deficiência nas 
ações de educação profissional e tecnológica desenvolvidas no 
âmbito do Pronatec, observadas as condições de acessibilidade e 
participação plena no ambiente educacional, tais como adequação de 
equipamentos, de materiais, de currículos e de estrutura física. 
§ 3º As ações desenvolvidas no âmbito do Pronatec contemplarão a 
participação dos povos indígenas, comunidades quilombolas e 
adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas 
(BRASIL, 2011b). 

 

 

Inclui-se pela Lei 12.816 de 2013, na condição de beneficiários do 

programa, “a participação de mulheres responsáveis pela unidade familiar 

beneficiárias de programas federais de transferência de renda, nos cursos 

oferecidos por intermédio da Bolsa-Formação” (BRASIL, 2013). 

Dos objetivos do programa e dos seus destinatários, na qualidade de 

beneficiários, o cumprimento dos objetivos explicitam-se no artigo 3º pelo 

regime de colaboração entre a União, os Estados, Distrito Federal e os 

Municípios, “com a participação voluntária dos serviços nacionais de 

aprendizagem e instituições de educação profissional e tecnológica habilitadas” 

(BRASIL, 2011). Em 2012, por meio de Medida Provisória, de número 593, 

acrescenta-se na lei que institui o PRONATEC nova redação ao artigo 3º, 

incluindo-se as instituições privadas de Ensino Superior e de Educação 

profissional e tecnológica (BRASIL, 2012). A Lei nº 12.816 de 2013, acrescenta 

a participação de instituições públicas de Ensino Superior e fundações públicas 

de direito privado (BRASIL, 2013). 

No que se refere ao descrito na legislação que institui o PRONATEC, 

observa-se sua vinculação no cumprimento de seus objetivos ao sistema “S” – 

SENAI, SENAC, SENAR, SESI, SENAT – em 2011, o acréscimo a instituições 

privadas de Ensino Superior e por fim as instituições públicas, inclusive 
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fundações de direito privado em 2013. Infere-se dessa observação que o 

programa não apresenta vínculo aos interesses dos trabalhadores, mas no 

interesse dos empregadores – empresariado no campo -  no processo de 

reprodução social do capital, bem como a ampliação da mercantilização da 

educação/formação profissional e técnica. Pode-se constatar a vinculação às 

instituições privadas e aos interesses imediatos do capital quando a legislação 

que institui o programa aponta suas ações no processo de sua implantação e 

desenvolvimento. 

 

Art. 4º O Pronatec será desenvolvido por meio das seguintes ações, 
sem prejuízo de outras: 
I – ampliação de vagas e expansão da rede federal de educação 
profissional e tecnológica; 
II – fomento, à ampliação de vagas e à expansão das redes estaduais 
de educação profissional; 
III – incentivo à ampliação de vagas e à expansão da rede física de 
atendimento dos serviços nacionais de aprendizagem; 
IV – oferta de Bolsa-Formação, nas modalidades: 
a) Bolsa-Formação Estudante; e 
b) Bolsa-Formação Trabalhador; 
V – financiamento da educação profissional e tecnológica; 
VI – fomento à expansão da oferta de educação profissional técnica 
de nível médio na modalidade de educação à distância; 
VII – apoio técnico voltado à execução das ações desenvolvidas no 
âmbito do programa; 
VIII – estímulo á expansão de oferta de vagas para as pessoas com 
deficiência, inclusive com a articulação dos Institutos Federais, 
Estaduais e Municipais; e 
IX – articulação com o Sistema Nacional de Emprego (BRASIL, 
2011b). 

 

Em 2013, por meio da Lei nº 12.816, acrescenta-se ao artigo 4º a 

articulação com o PROJOVEM como ação a ser desenvolvida pelo 

PRONATEC. 

Com relação às modalidades de Educação Profissional e Tecnológica e 

os cursos correspondentes. 

 

Art. 5º Parta os fins desta Lei, são consideradas modalidades de 
educação profissional e tecnológica os cursos: 
I – de formação inicial e continuada ou qualificação profissional; 
II – de formação técnica profissional de nível médio (BRASIL, 2011b) 
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A Educação Profissional e Tecnológica como educação destinada 

exclusivamente aos trabalhadores, sua realização pelo regime de colaboração 

pelos os entes federados e instituições públicas e privadas, incluindo-se os 

Serviços Nacionais de Aprendizagem e os Serviços Nacionais Sociais, situada 

nos níveis e modalidades estipuladas – EJA, nível médio e de formação 

continuada – sob os interesses da reprodução social do capital e sua 

mercantilização pode ser novamente observada na transferência de recursos 

públicos e financiamento estudantil da educação. 

 

Art. 6º Para cumprir os objetivos do Pronatec, a União é autorizada a 
transferir recursos financeiros às instituições de educação profissional 
e tecnológica das redes públicas estaduais e municipais ou dos 
serviços nacionais de aprendizagem correspondentes aos valores 
das bolsas-formação de que trata o inciso IV do art. 4º desta Lei. 
§ 1º As transferências de recursos de que trata o caput deste artigo 
dispensam a realização de convênio, acordo, contrato, ajuste ou 
instrumento congênere, observada a obrigatoriedade de prestação de 
contas da aplicação dos recursos [...] 
§4º Para os efeitos desta Lei, bolsa-formação refere-se ao custo total 
do curso por estudante, incluídas as mensalidades e demais 
encargos educacionais, bem como o eventual custeio de transporte e 
alimentação ao beneficiário, vedado cobrança direta aos estudantes 
de taxas de matrícula, custeio de material didático ou qualquer outro 
valor pela prestação do serviço (BRASIL, 2011b). 

  

O mesmo processo e mercantilização da Educação Profissional e 

tecnológica destinada aos trabalhadores, à classe trabalhadora, com 

financiamento público às instituições representativas diretamente dos 

interesses do capital e sua reprodução – o Sistema “S”, Serviços Nacionais de 

Aprendizagem e Serviços Nacionais Sociais – incluindo-se, ainda as 

instituições privadas pode ser observado no PRONATEC pela inclusão do 

artigo 6º-A, 6º-B, 6º-C e 6º-D pela Medida Provisória 593 de 2012 e sua 

reprodução pela Lei nº 12.816 de 2013. 

Com relação ao artigo 6º-A, observa-se 
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Art. 6º-A. A execução do Pronatec poderá ser realizada por meio de 
concessão das bolsas-formação de que trata a alínea a do inciso IV 
do caput do art. 4º aos estudantes matriculados em instituições 
privadas de ensino superior e de educação profissional técnica de 
nível médio, nas formas definidas em ato do Ministro de Estado da 
Educação (BRASIL, 2013). 

 

O artigo 6º-B 

 

Art. 6º-B. O valor da bolsa-formação concedida na forma do art. 6º-A 
será definido pelo Poder Executivo e seu pagamento será realizado, 
por matrícula efetivada, diretamente às mantenedoras das instituições 
privadas de ensino superior e de educação profissional técnica de 
nível médio, mediante autorização do estudante e comprovação de 
sua matrícula e frequência em sistema de informações da educação 
profissional mantido pelo Ministério da Educação (BRASIL, 2013). 

 

Os artigos 6º-C e 6º-D tratam do disciplinamento, denúncia do 

descumprimento de normativas e regras gerais de execução do PRONATEC 

com relação aos estudantes em seu atendimento, obrigações dos estudantes, 

condições para o recebimento de bolsas e transferências do estudante, de 

curso ou instituição. 

A mercantilização da Educação Profissional e Tecnológica por meio de 

financiamento público apresenta-se, também, no artigo 10º da Lei 12.513 de 

2011. 

Outra observação importante sobre o PRONATEC é a presença 

constante dos Serviços Nacionais de Aprendizagem, observada nos artigos já 

destacados. Presença constante nos artigos da Lei 12.513 de 2011, ampliada 

pela Medida Provisória 593 de 2012 e consignada pela Lei 12.816 de 2013. 

Presença pela qual se pode inferir que o programa requer sua execução pelo 

Sistema “S” e instituições privadas. Presença superior à das instituições 

públicas, principalmente dos Institutos Federais. Os artigos 20, 20-A, 20-B 

situam-se exclusivamente nos Serviços Nacionais de Aprendizagem, nos 

Serviços Nacionais Sociais e nas instituições privadas. Assim, 
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Art. 20. Os serviços nacionais de aprendizagem integram o sistema 
federal de ensino na condição de mantenedores, podendo criar 
instituições de educação profissional técnica de nível médio, de 
formação inicial e continuada e de educação superior, observada a 
competência de regulação, supervisão e avaliação da União, nos 
termos dos incisos VIII e IX do art. 9º da Lei nº 93.94 de 20 de 
dezembro de 1996, e do inciso VI do art. 6º-D desta Lei. 
§ 1º As instituições de educação profissional técnica de nível médio e 
de formação inicial e continuada dos serviços nacionais de 
aprendizagem terão autonomia para criação de cursos e programas 
de educação profissional e tecnológica, com autorização do órgão 
colegiado superior do respectivo departamento regional da entidade. 
§2º A criação de instituições de educação superior pelos serviços 
nacionais de aprendizagem será condicionada à aprovação do 
Ministério da Educação, por meio de processo de credenciamento. 
§3º As instituições de educação superior dos serviços nacionais de 
aprendizagem terão autonomia para: 
I – criação de cursos superiores de tecnologia, na modalidade 
presencial; 
II – alteração do número de vagas nos cursos superiores de 
tecnologia; 
III – criação de unidades vinculadas, nos termos de ato do Ministério 
de Estado da Educação; 
IV – registro de diplomas. 
§4º O exercício das prerrogativas previstas no §3º dependerá de 
autorização do órgão colegiado superior do respectivo departamento 
regional da entidade (BRASIL, 2013). 

 

 Com relação aos Serviços Nacionais Sociais, observa-se 

 

Art. 20-A. Os serviços nacionais sociais terão autonomia para criar 
unidades de ensino para oferta de educação profissional técnica de 
nível médio e educação de jovens e adultos integrada à educação 
profissional, desde que em articulação direta com os serviços 
nacionais de aprendizagem, observada a competência de supervisão 
e avaliação dos Estados (BRASIL, 2013). 

 

Com relação às instituições privadas, observa-se 

 

Art. 20-B. As instituições privadas de ensino superior habilitadas nos 
termos do §2º do art. 6º-A ficam autorizadas a criar e ofertar cursos 
técnicos de nível médio, nas formas e modalidades definidas no 
regulamento, resguardadas as competências de supervisão e 
avaliação da União, previstas no inciso IX do caput do art. 9º da Lei nº 
93.94 de 20 de dezembro de 1996 (BRASIL, 2013). 

 

Pela exposição da legislação que institui o PRONATEC pode-se 

confirmar que o programa, na qualidade de uma política pública de formação 
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profissional e técnica, constitui-se, em sua especificidade, no direcionamento 

da formação do trabalhador – beneficiário – pelos representantes diretos dos 

interesses do capital e sua reprodução, do empresariado industrial. Em 

nenhum momento o programa cita a representação dos trabalhadores e de 

seus interesses, nesse caso dos sindicatos e associações profissionais. Fato 

importante a se colocar é o de que, mesmo sendo o programa instituído em 

2011 e ampliado seu direcionamento aos interesses do empresariado em 2012 

e 2013, bem como a mercantilização da educação profissional por meio, 

inclusive, de recursos públicos, o programa não recebera nenhuma intervenção 

do Tribunal de Contas da União como o recebera o PRONERA nos Acórdãos 

de 2008 e 2010. Ainda, considerando a ampliação do programa em direção aos 

interesses do empresariado nas alterações ocorrida na legislação que institui o 

programa – 2011 e 2013 -, observa-se, novamente, o campo de mediação que 

se apresenta no Estado em sua representação de classe, no conjunto da luta 

de classes, e a práxis política. Porém, no caso do PRONATEC a práxis política 

refere-se à práxis direcionada, no interior do Estado, pelo empresariado, pelos 

capitalistas sobre a classe trabalhadora em seu processo de formação. 

Protagonização que não recebe contraposição pelos dispositivos jurídicos e 

administrativos do Estado, dado que, conforme já se observou, é o Estado o 

representante dos interesses do capital na qualidade de “Estado Burguês” na 

apreensão realizada por Lenin (2012). 

Apresentada as características fundamentais do PRONATEC – centrado 

nos interesses do empresariado e na mercantilização por financiamento público 

da Educação Profissional por instituições privadas e pelo sistema “S” -, resta 

apresentar a sua forma de realização na perspectiva do documento que se 

refere à formação dos trabalhadores do campo, no PRONATEC- Campo. 

O documento objeto de análise acerca do PRONATEC - Campo refere-

se ao manual de apresentação e promoção do programa, o qual contém os 

objetivos do programa para o campo e cursos ofertados. De início a cartilha 

apresenta o PRONATEC como uma política do Ministério da Educação que 

tem como parceiros ofertantes dos cursos: “os Institutos Federais (IFs), Cefets, 

Escolas Técnicas vinculadas às Universidades, Sistemas Estaduais, Municipais 

e Distrital de Educação, o Sistema “S” (Senar, Senai, Senac) e instituições 
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privadas” (BRASIL, s/d). Quanto ao PRONATEC – Campo o documento 

compreende-o como 

 

A modalidade Pronatec Campo é demandada pelo Ministério do 
Desenvolvimento Agrário (MDA) que é responsável por mobilizar as 
bases e levantar o público interessado em fazer os cursos. O MDA 
também é o responsável em buscar os ofertantes e fazer a pactuação 
com o MEC para quer os cursos sejam oferecidos. O Pronatec 
Campo é uma oportunidade de cursos de formação profissional para 
os diversos públicos da agricultura familiar: 

 Agricultores/as familiares; 

 Assentados/as e acampados/as da reforma agrária; 

 Assalariados/as rurais; 

 Indígenas, quilombolas e demais povos e comunidades 
tradicionais (ribeirinhos, pescadores, vazanteiros, quebradeiras de 
coco, faxinalenses, extrativistas, caiçaras entre outros) (BRASIL, s/d). 

 

De início, conforme se pode observar, não se trata de uma política com 

finalidade de desenvolvimento do campo que tenha como princípio as bases da 

Educação do Campo, seja a do Estado, seja a requerida pelo Movimento Social 

da Educação do Campo. Não apresenta-se como uma política de 

desenvolvimento do campo e da produção, de melhores condições de vida e de 

novas relações e organização do trabalho como a observada no PRONERA e 

no PROJOVEM Campo – Saberes da Terra que, apesar do apresentarem 

limites quanto ao requerido pelo Movimento Social da Educação do Campo e 

dos trabalhadores do campo, constituem-se em avanços em termos de 

políticas públicas. O PRONATEC- Campo em sua definição no manual em 

análise apresenta-se, não mais, que uma política de oferta de cursos a 

possíveis interessados, enfim, uma política de oferta de cursos para os 

trabalhadores do campo e não de desenvolvimento do campo e das demandas 

dos povos do campo. Assim, os objetivos do PRONATEC – Campo explicitam-

se por 

 

Promover espaços de qualificação profissional de agricultores e 
agricultoras, integrando às demais políticas de desenvolvimento rural 
sustentável e solidário (BRASIL, s/d). 
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De modo mais específico, o programa pretende: 

 

 Qualificar o acesso às políticas públicas de inclusão social e produtiva no meio 
rural; 

 Oportunizar a inclusão socioprodutiva e econômica dos/as agricultores/as 
familiares, priorizando as juventudes do campo e focando na integração da 
formação com as estratégias de desenvolvimento rural sustentável e solidário; 

 Estimular o intercâmbio de conhecimentos, adotando os princípios da 
agroecologia como modelo de desenvolvimento rural sustentável; 

 Apoiar o desenvolvimento de metodologias para promover processos de 
diversificação da produção e a transição agroecológica; 

 Priorizar a produção para garantir a segurança alimentar e nutricional da 
família e comunidade; 

 Agregar valor às produções para a melhoria da renda familiar; 

 Criar oportunidades para o/a jovem permanecer no campo e fortalecer os 
processos de sucessão na agricultura familiar; 

 Qualificar a gestão das unidades de produção familiar, cooperativas e 
agroindústrias; 

 Promover a organização social, produtiva e o acesso a mercados institucionais 
e privados (BRASIL, s/d). 

 

Embora os objetivos específicos do programa assentem-se no 

desenvolvimento rural sustentável, que se direcione a um modelo 

agroecológico de produção, busque qualificar a gestão das unidades de 

produção, as cooperativas e agroindústrias, os cursos ofertados pela Bolsa-

Formação no âmbito do programa direcionam-se mais às formas assalariadas 

de trabalho do que da produção agrícola familiar e a melhora de condições de 

vida no campo para agricultores familiares. Não se inscreve como um projeto 

de Educação do Campo, mas de uma educação/formação para o meio rural. 

Assim, dos cursos de formação inicial e continuada, observa-se nas formas 

assalariadas: Auxiliar técnico em agroecologia; agente cultural; auxiliar 

administrativo, agente comunitário de saúde, agente de desenvolvimento 

socioambiental, agente de desenvolvimento cooperativista, auxiliar de 

fiscalização ambiental, agente de alimentação escolar, agente de projetos 

sociais, operador de trator de pneu, jardineiro, marceneiro, pedreiro de 

alvenaria, operador de beneficiamento de café, operador de processamento de 

frutas e hortaliças, condutor ambiental local (BRASIL, s/d). 

Constata-se dos cursos ofertados pela Bolsa-formação – cursos de 

formação básica - objeto de mercantilização da Educação Profissional Técnica 
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no âmbito das legislações que instituem o PRONATEC, a formação de um 

proletariado de serviços, em geral público, e de trabalhadores para unidades de 

produção capitalista no campo nas formas da divisão do trabalho no modelo 

fordista de produção na empresa capitalista, ou seja, atividades parcelares. Da 

constatação observada, explicita-se, também, o determinante decisivo do 

PRONATEC como política pública de formação e reprodução de força de 

trabalho, política que se estende ao campo sem considerar, ou considerando 

de modo oposto, as conquistas e resultados do PRONERA. Política que se 

explicita na luta de classes, que de um modo objetiva, supostamente, a 

produção agroecológica na agricultura familiar, de outro, objetiva, e 

decisivamente, os interesses do capitalismo e sua forma de produção de mais-

valia no campo. 

Quanto aos cursos que se voltam ou aproximam-se do desenvolvimento 

rural ou do campo de forma sustentável, para a agricultura familiar e que 

potencialmente podem tomar os princípios da produção agroecológica estão os 

cursos de: açaicultor, agricultor orgânico, apicultor, avicultor, horticultor, 

bovinocultor de leite, cafeicultor, piscicultor, produtor de derivados de leite, 

produtor de embutidos e derivados, viveirista (BRASIL, s/d). 

Quanto aos cursos técnicos, estes apresentam-se no programa como: 

técnico em agroecologia; técnico em administração; técnico em agroindústria; 

técnico em agropecuária; técnico em cooperativismo e em zootecnia. 

Potencialmente os cursos de formação de técnicos, integrados ou não ao 

Ensino Médio, podem revelar-se como formação voltada ao desenvolvimento 

da agricultura familiar nos princípios da Educação do Campo, entretanto há que 

se quantificar a oferta de cursos e o seu programa de estudos e forma 

pedagógica. Diferentemente do PRONERA e mesmo do PROJOVEM, o 

PRONATEC não apresenta um modelo com programa que especifique os 

objetivos, formas e conteúdos dos cursos. 

O que se observou, até então, no programa foi o seu direcionamento às 

formas de produção capitalistas consignadas na formação para o trabalho 

assalariado, na formação de força de trabalho. Observou-se, também, que as 

instituições privadas e os Serviços Nacionais de Aprendizagem e os Serviços 
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Nacionais Sociais – sistema “S” - protagonizam a lei que institui o PRONATEC 

e ampliam-se, nos interesses desses serviços, de 2011 a 2013. O Serviço 

Nacional de Aprendizagem que tem interesse pelo campo, o Serviço Nacional 

de Aprendizagem Rural – SENAR – constitui-se, então, como parceiro do 

Estado no PRONATEC – Campo. E possui uma versão própria do 

PRONATEC, versão que corrobora a análise realizada do programa em seu 

campo de mediações e, portanto, na direção de interesses do programa. 

Assim, a versão do PRONATEC – Campo do SENAR apresenta-se do seguinte 

modo: 

 

Hoje o campo brasileiro oferece uma grande variedade de carreiras 
profissionais. Os jovens e suas famílias não precisam mais trocar a 
área rural pela cidade para ter sucesso profissional. A satisfação 
profissional e pessoal pode estar na propriedade da família  
[...] Atualmente não basta apenas plantar e colher. É preciso 
conhecer as técnicas básicas de administração, as máquinas e 
equipamentos, enfim, de todos os recursos para produzir mais e 
melhor. 
Por isso o SENAR incluiu em todos os cursos do Pronatec um módulo 
de empreendedorismo com as melhores práticas de 
empreendedorismo, para que cada aluno aprenda a administrar a 
propriedade rural. 
No módulo EMPREENDEDORISMO NO CAMPO, o programa do 
SENAR ensina a analisar, tomar as melhores decisões, colocando a 
técnica e a criatividade a serviço da produtividade e da lucratividade 
(SENAR, 2016). 

 

A versão do PRONATEC – Campo do Serviço Nacional de 

Aprendizagem Rural, parceiro do Ministério da Educação e, na qualidade de 

Serviço Nacional de Aprendizagem, um dos executores finais do PRONATEC 

e, portanto, recebedor de recursos públicos, apresenta elementos centrais do 

programa, diametralmente em oposição ao requerido pelo Movimento Social da 

Educação do Campo. Apresenta o PRONATEC - Campo do SENAR a visão 

capitalista e individualista de campo, a serviço da concorrência entre os 

produtores e profissionais formados, no individualismo e lucratividade. Paira 

nessa apresentação do SENAR sobre o PRONATEC – Campo a concepção da 

propriedade rural familiar e da própria agricultura familiar como um 

empreendimento capitalista a serviço da reprodução do capital. Pelas leis que 

instituem o PRONATEC – Campo e pelas suas formas de execução, 
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explicitadas pelo tipo de parcerias e na forma proposta pelo SENAR que o 

Movimento Social da Educação do Campo tem se oposto ao programa, 

partindo-se da forma expressa do trabalho, explicitada pela profissionalização 

na condição assalariada – cursos ofertados - e pelo empreendedorismo, bem 

como seu caráter mercantilizador da Educação Profissional e Técnica. 

 

Trata-se de mais uma ferramenta da estratégia de construção da 
hegemonia capitalista que se pretende dominante (e para muitos 
única). De um lado é a preparação de mão de obra para o trabalho 
mais desqualificado que o agronegócio demanda (e que 
quantitativamente é pequena). E note-se que não estamos no âmbito 
das demandas de formação profissional de trabalhadores de ponta 
das empresas (transnacionais) que concentram o domínio do agro [...] 
De outro lado, os cursos do Pronatec a serem acessados pelos 
agricultores familiares, representam alternativas de capacitação 
técnica para buscar amenizar a situação dos chamados “agricultores 
pobres”, para que se mantenham inseridos na produção como 
camponeses, até porque nem haveria condições de assalariá-los 
senão pontualmente. Tenta-se trabalhar com a política falaz da 
conciliação que diz haver lugar para todos: para as grandes 
propriedades que serão responsáveis pelas monoculturas de 
exportação e para os pequenos agricultores que devem produzir sua 
subsistência e buscar competência para vender no mercado, todos, 
afinal, integrados ao “agronegócio”. 
[...] A agricultura capitalista supõe uniformização, padronização total 
da produção e do consumo. Essa é a lógica da monocultura e da 
especialização territorial da produção agrícola (território da soja, da 
laranja, da cana-de-açúcar...). Essa lógica supõe o trabalho 
assalariado e nele a capacitação por operações [...]. E exige da 
“agricultura familiar” a integração e a subordinação direta à indústria, 
seja pela compra de sementes modificadas, dos agrotóxicos, dos 
insumos sintéticos ou pela “integração” com as agroindústrias (frango, 
suíno, fumo.) (FONEC, 2012b, p. 19). 

 

 No documento de 2015 do FONEC, o Movimento Social da Educação 

do Campo afirma que “O PRONATEC constitui-se em um experimento 

emergencial desse conceito de educação associada aos interesses diretos do 

capital” (FONEC, 2015). 

Das especificidades do PRONATEC e sua versão “Campo”, do modo de 

ser do trabalho que se expressa pelo assalariamento, pela divisão fordista e 

taylorista do trabalho, pela concepção da agricultura familiar na qualidade de 

um empreendimento capitalista concorrencial que pode servir, também, como 

consumidora de insumos agrícolas de grandes empresas do agronegócio e 
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formas de exploração vinculadas a grande agroindústria a sua expressão de 

mercatilização da educação profissional, especialmente para os povos do 

campo, expressa-se, na forma da lei que institui o PRONATEC no PNE, 

conforme o observado nas metas 8 e 11. 

 

Meta 8: elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 
29 (vinte e nove) anos, de modo a alcançar, no mínimo, 12 (doze) 
anos de estudo no último ano de vigência deste Plano, para 
populações do campo, da região de menor escolaridade no País e 
dos 25% (vinte e cinco por cento) mais pobres, e igualar a taxa de 
escolaridade média entre negros e não negros declarados à 
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE 
8.4) expandir a oferta gratuita de educação profissional técnica por 
parte das entidades privadas de serviço social e de formação 
profissional vinculadas ao sistema sindical, de forma concomitante ao 
ensino ofertado na rede escolar pública, para os segmentos 
populacionais considerados; 
Meta 11: triplicar as matrículas da educação profissional de nível 
médio, assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% 
(cinquenta por cento) da expansão no seguimento público (BRASIL, 
2014). 

 

Enfim, o instituído no PRONATEC – Campo e geral, na qualidade de 

mercantilização da Educação Profissional e Técnica, confirma-se no Plano 

Nacional de Educação, desde a oferta de cinquenta por cento da formação por 

instituições privadas quanto pela execução direta, com financiamento público, 

pelo sistema “S”, no caso do campo pelo SENAR. 

A análise sobre o modo de ser expresso do trabalho e aos interesses 

que o PRONATEC, no caso, Campo, atende, vincula-se diretamente aos 

imperativos da produção capitalista. Isso pode ser observado em dois 

documentos relacionados à ABAG – Associação Brasileira do Agronegócio. O 

primeiro é revelador da práxis política e sua consignação na lei que institui o 

PRONATEC, no caso, Campo. O segundo documento revela o interesse da 

ABAG pelo PRONATEC – Campo, constituindo-se o programa em eixo de 

análise e avaliação do agronegócio e suas perspectivas futuras. 

O primeiro documento refere-se a matéria jornalística de revista 

vinculada ao agronegócio, nominada “A Granja” em sua edição de número 741.  

A revista cobriu o 9º Congresso Brasileiro do Agronegócio - CBA – que ocorreu 
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em São Paulo no dia 9 de agosto de 2010. O evento é realizado, segundo a 

revista, pela ABAG e teve como tema central “Cenários 2011 Comunicação e 

Governança”. A temática da comunicação refere-se a estratégias do 

agronegócio quanto a sua visão negativa pela população e a governança 

situou-se nas prioridades do agronegócio no processo eleitoral de 2010 – 

eleições presidenciais. Entre as comunicações do 9º CBA, a revista reproduziu 

a fala do presidente da ABAG Carlos Lovatelli, a qual apresenta a visão da 

instituição sobre a agricultura familiar e a formação profissional e técnica dos 

agricultores familiares e seus filhos. 

 

No Campo social, o objetivo é a inclusão de 800 mil pequenos 
produtores rurais ao mercado e a capacitação dos filhos dos 
agricultores. Em termos de produção, pretende-se incorporar 15 
milhões de hectares de áreas degradadas ao processo. São metas 
possíveis, mas que dependem do esforço do Governo para a solução 
de entraves, informa a ABAG (A GRANJA, 2010). 

 

Interessa na análise da afirmação do presidente da ABAG a capacitação 

dos filhos dos agricultores - afora consideração dos agricultores familiares e 

camponeses como pequenos produtores – e sua relação com as demandas do 

agronegócio para o próximo governo e a consequente criação do PRONATEC 

em 2011. 

 

As prioridades e as eleições – A ABAG e o Conselho Superior do 
Agronegócio da Federação das Industrias do Estado de São Paulo 
(Cosag – Fiesp) elaboraram um documento onde estão relacionadas 
as prioridades para um crescimento seguro e sustentável do setor 
nos próximos anos. A proximidade do período eleitoral também 
colaborou para a definição das estratégias que foram apresentadas 
aos três candidatos à presidência da República (A GRANJA, 2010). 

 

Além do observado quanto a criação do PRONATEC, observa-se o 

vínculo orgânico entre a os setores da indústria e do agronegócio, articulados 

em torno de causas comuns, entre elas a formação de força de trabalho com 

alguma especialização, conhecimento para a expansão do agronegócio. 
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Os interesses do agronegócio e sua entidade representativa no que se 

refere ao trabalho e a formação profissional e técnica pode ser observado no 

relatório que apresenta a avaliação da ABAG quanto às suas prioridades. 

Relatório apresentado no 14º CBA, realizado em Agosto de 2015.  

A primeira das prioridades que se pode destacar é sobre a legislação 

trabalhista e a segunda sobre a formação profissional e técnica ofertada pelo 

PRONATEC – Campo. 

Com relação a legislação trabalhista, articulada no relatório a questões 

de tributação apresenta os seguintes desafios: 

 

 O trabalho rural tem diferenças significativas do urbano, 
principalmente pelas condições climáticas. 

 A chuva, por exemplo, pode influenciar tanto o período de 
plantio, quanto o de colheita. Além disso, há meses em que não é 
necessário mão-de-obra intensiva, devido as características da 
lavoura ou da atividade desenvolvida. 

 Necessidade de uma política trabalhista que diferencie o rural 
do urbano. 

 Regime de cotas não adequado à atividade agropecuária. 

 Estrutura tributária complexa e ineficiente prejudica a 
competitividade do setor produtivo, encarece os preços dos 
alimentos, gera prejuízos para a população brasileira e dificuldades 
às exportações (ABAG, 2015). 

 

Pelo que se observa a questão central para o agronegócio situa-se na 

regulamentação do trabalho pela legislação trabalhista e, portanto, coloca a 

representação do capital no campo, em nome da competitividade, a 

modificação da legislação trabalhista rural diferente que no urbano. Supõe-se 

pelo extrato, a regulamentação de dispensa de trabalhadores no agronegócio 

em períodos de menor produção sem os devidos direitos e garantias 

consignadas em lei. Na sequência, o relatório da ABAG apresenta ações aos 

desafios a questões trabalhistas e tributárias. 

 

 Aprovação de Código específico para regulamentar o trabalho 
rural, em substituição à Lei 5.889/1973, que instituiu normas 
reguladoras do trabalho rural. 

 Adequação da legislação trabalhista à realidade do 
agronegócio. 
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 Definição do conceito de trabalho análogo ao escravo, em 
consonância com os regulamentos da OIT (ABAG, 2015). 

 

De forma articulada às ações sobre as questões trabalhistas, as ações 

acerca das questões tributárias destaca-se a “Desoneração de PIS/COFINS 

nas cadeias de alimentação animal e produtiva, a exemplo da suspensão 

parcial à tributação de PIS/COFINS nas cadeias de produção de frangos e 

suínos” (ABAG, 2015) advogando, também, o não pagamento do Programa de 

Integração Social do Trabalhador e nem da Contribuição para Financiamento 

da Seguridade Social. 

A primeira observação acerca da Lei Federal 5.889 de 8 de junho de 

1973 assenta-se no fato de que esta define o empregador e o empregado rural, 

coloca obrigações ao empregador e prevê direitos e garantias ao empregado 

rural iguais às obrigações do empregador urbano e direitos e garantias aos 

empregados urbanos. 

 

Art. 2º Empregado rural é toda pessoa física que, em propriedade 
rural ou prédio rústico, presta serviços de natureza não eventual a 
empregador rural, sob a dependência deste e mediante salário. 
Art. 3º - Considera-se empregador, rural, para os efeitos desta Lei, a 
pessoa física ou jurídica, proprietário ou não, que explore atividade 
agro-econômica, em caráter permanente ou temporário, diretamente 
ou através de prepostos e com auxílio de empregados.[...] 
Art. 14. Expirado normalmente o contrato, a empresa pagará ao 
safrista, a título de indenização do tempo de serviço, importância 
correspondente a 1/12 (um doze avos) do salário mensal, por mês de 
serviço ou fração superior a 14 (quatorze) dias. 
Parágrafo único. Considera-se contrato de safra o que tenha sua 
duração dependente de variações estacionais da atividade agrária. 
Art. 14-A.  O produtor rural pessoa física poderá realizar contratação 
de trabalhador rural por pequeno prazo para o exercício de atividades 
de natureza temporária. (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) 
§ 1

o
  A contratação de trabalhador rural por pequeno prazo que, 

dentro do período de 1 (um) ano, superar 2 (dois) meses fica 
convertida em contrato de trabalho por prazo indeterminado, 
observando-se os termos da legislação aplicável. (Incluído pela Lei nº 
11.718, de 2008) [...] 
§ 4

o
  A contratação de trabalhador rural por pequeno prazo só poderá 

ser realizada por produtor rural pessoa física, proprietário ou não, que 
explore diretamente atividade agroeconômica. (Incluído pela Lei nº 
11.718, de 2008) (BRASIL, 1973). 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11718.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11718.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11718.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11718.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11718.htm#art1
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Ao que se pode observar, a ABAG defende uma legislação específica 

para o trabalho que considere os períodos de safra no qual os direitos 

consignados dos trabalhadores assalariados rurais sejam flexibilizados em 

direção aos interesses da competitividade e do lucro do agronegócio, da 

produção intensiva de mais-valia. 

Com relação ao conceito de trabalho análogo ao escravo a OIT em sua 

convenção 29 o considera apenas aquele em que o indivíduo fora forçado sem 

sua expressa vontade. Assim, a ABAG pretende com a adequação a 

convenção da OIT colocar o conceito de trabalho análogo ao escravo apenas 

quando o indivíduo é forçado, sem sua expressa vontade ou aceitação. Assim 

defende a ABAG que quando o indivíduo aceita as condições, por mais 

degradantes que sejam estas condições, não pode ser considerado escravo. 

Textualmente “Toda forma de trabalho escravo é degradante, mas o recíproco 

nem sempre é verdadeiro. O que diferencia um conceito do outro é a liberdade” 

(OIT, p. 17, 2006). 

Os desafios e as ações apresentadas pela ABAG no 14º CBA visam a 

maior exploração do trabalho em nome da competitividade do agronegócio. 

Diante da defesa da exploração do trabalho, o relatório apresenta sua análise 

do PRONATEC e PRONATEC – Campo, análise que revela as necessidades e 

concepções da ABAG sobre Educação e Educação Profissional e Técnica. 

A análise do PRONATEC – Campo é apresentada a partir do núcleo – 

divisão do relatório e pesquisas foram realizadas por núcleos – capital humano. 

O folder do 14º CBA já apresenta alguns elementos para observação do 

interesse do agronegócio pelo PRONATEC – Campo, como interesse pela 

formação de mão de obra, capital humano. 

 

A formação de mão de obra impacta fortemente nos custos logísticos 
no Brasil. Com o crescimento do agronegócio, a diferença entre a 
demanda por trabalhadores qualificados e profissionais disponíveis 
aumentou e diversos programas foram desenvolvidos afim de atacar 
esse défict. 
No entanto, com a atual redução de arrecadação, programas como o 
Pronatec AGRO, Pronatec Brasil Maior e FIES poderão ser 
impactados, o que pode impedir avanços na qualidade do capital 
humano disponível. 
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Mais do que nunca é importante que o setor atue com o MEC afim de 
garantir a continuidade e o avanço de programas capazes de 
melhorar o setor produtivo e impulsionar a atividade econômica 
Diante desse cenário, o setor do agronegócio deve agir para melhorar 
o mapeamento e a priorização das necessidades com o MEC na 
coordenação de iniciativas, na apuração de resultados e na 
transparência dos programas federais (ABAG, 2015b). 

 

No relatório, a ABAG aponta que a formação de mão de obra impacta 

fortemente o custo logístico no Brasil com base em dados de custos logísticos 

de 11 empresas de setores diversos em 2014. Os dados dizem que a formação 

de mão de obra, entre os fatores que mais impactam em aumentos adicionais 

no custo logístico no Brasil corresponde a 38% desse custo de forma alta e 24, 

8% de forma muito alta (ABAG, 2015). 

Uma das críticas apresentadas no relatório com relação à formação de 

mão de obra, capital humano, é a de que os cursos técnicos impulsionados por 

incentivos federais ainda cresce muito pouco e de que o PRONATEC é 

responsável por subsidiar e coordenar o mercado de educação profissional. O 

relatório da ABAG (2015) apresenta as “ameaças à sustentabilidade do 

Pronatec no curto e médio prazos”, bem como “possíveis ações de mitigo pelo 

setor produtivo, onde no primeiro caso: 

 

 Restrição de financiamento estudantil para nível superior; 

 Atraso reportado no pagamento de ofertantes do Pronatec; 

 Redução de 15,3% (R$ 9, 4 bi) no orçamento do Ministério da 
Educação em 2015; 

 Inscrições pelo Sisutec adiadas para o 2º semestre, liquidando 
possibilidade de matrícula no 1º semestre de 2015; 

 Redução reportada de 50% nas vagas do Pronatec em 
instituições privadas (ABAG, 2015). 

 

A redução reportada refere-se certamente à expansão de 50% na 

formação técnica prevista no PNE, o que significa na ótica do mercado a 

expansão privada em apenas outros 50%. No segundo caso – ações – 

observa-se: 
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 Aprofundar mapeamento de necessidades de capacitação de 
mão de obra; 

 Consolidar iniciativas e coordenar programas com demais 
demandantes do setor produtivo (Brasil Maior, Agro, etc.); 

 Liderar iniciativas de apuração de resultados, transparência e 
accountability dos programas federais junto aos associados; 

 Atuar junto ao MEC para priorizar programas que atendem o 
setor produtivo e ajudam a impulsionar a atividade econômica (ABAG, 
2015). 

 

As análises acerca da formação profissional e técnica e, em especial, do 

PRONATEC pela ABAG revelam seu interesse por educação, no caso, por 

educação que atenda ao mercado e os interesses do capital, educação como 

formação de capital humano. Revelam, também, desde a análise dos direitos 

trabalhistas e do interesse pela formação de força de trabalho, bem como o seu 

impacto na produção que a lucratividade e expansão do setor produtivo – da 

empresa capitalista – depende do trabalhador, da extração de mais-valia, de 

trabalho explorado. Formação que já se apontou, nesse capítulo, direcionada 

aos interesses do capital. Corrobora a essa afirmação o apresentado no 

relatório da ABAG (2015) e discutido no 14º Congresso Nacional do 

Agronegócio, como possível ação, a retenção de mão de obra capacitada no 

campo, onde 

 

Retenção 
Alinhamento de programas e ações para contenção de êxodo rural, 
assumindo protagonismo no esforço de fixar o trabalhador no campo 
(ABAG, 2015). 

 

O interesse pela formação técnica profissional da entidade representante 

do agronegócio pela formação profissional e técnica para trabalho assalariado 

no campo, a legislação que institui o PRONATEC e PRONATEC – Campo, a 

versão do SENAR do programa e a imputação ao Estado do financiamento da 

formação para atender os interesses do capital e, mais, o direcionamento 

afirmado no relatório da ABAG junto ao MEC reafirmam as contradições e o 

campo de mediações apresentados nesse estudo: Estado, luta de classes e 

práxis política. Campo de mediações que radicam precisamente no modo de 
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ser do trabalho que se apresenta no modo de ser da Educação do Campo, seja 

a do Movimento Social, seja a do Estado em sua representação de classe. 

Observe-se que fixar o trabalhador no campo, de um modo diferente que do 

proposto pelo Movimento Social, interessa ao capital, no caso ao agronegócio. 

Apresentada a análise dos programas de formação vinculados ao 

trabalho – PRONERA, PROJOVEM Campo – Saberes da Terra e PRONATEC 

– Campo – passa-se a uma síntese dos modos de ser expresso do trabalho 

nesses programas e seu campo de mediações. 

 

 

4.2.4 Síntese dos modos de ser do trabalho presentes nas 

políticas públicas para a Educação do Campo  

 

Apresentadas as análises dos modos de ser do trabalho nos diferentes 

programas de formação profissional e técnica voltadas para o trabalho no 

campo desde 1998 pode-se observar a especificidade de cada programa e 

seus direcionadores, sujeitos coletivos que direcionam e direcionaram como 

práxis política cada programa, que colocaram seus pores de fim e de meios, 

presentes de um modo ou de outro em todos os programas, pores que revelam 

a luta de classes. Desse modo, apresentam-se, então, os modos de ser do 

trabalho para as políticas públicas da e para a Educação do Campo na 

formação profissional e técnica a partir do seguinte quadro sintético: 

QUADRO 16: Síntese do modo de ser do trabalho para as políticas públicas de formação 
profissional e técnica no campo – PRONERA, PROJOVEM – Campo e PRONATEC – Campo. 

 PRONERA 1998-2016 PROJOVEM – 
Campo 2008-2016 

PRONATEC – 
Campo 2011-2016 

FINALIDADE DO 
PROGRAMA 

Desenvolvimento 
Sustentável nas Áreas 

de reforma Agrária 

Empregabilidade 
dos jovens no 

campo 
Desenvolvimento da 
Agricultura familiar. 

Formação e 
qualificação de mão 

de obra para o 
desenvolvimento e 

lucratividade do 
agronegócio no 

Brasil. 

EXPRESSÃO DO 
MODO DE SER DO 

TRABALHO 

Agricultura familiar 
camponesa, 

agroecologia e 
agrobiodiversidade. 

Agricultura familiar Agronegócio 
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MODO DE SER DO 
TRABALHO 

Não-explorado 
Organização do 

trabalho e da produção 
na forma de 
cooperativas 

Não-Explorado 
Organização do 

trabalho na forma 
da produção familiar 

Explorado 
Organização do 

trabalho e da 
produção na forma 

assalariada 

INTERESSE DE 
CLASSE 

Trabalhadora do 
campo 

Assentados e 
acampados da 

Reforma Agrária 

Trabalhadora 
camponesa de 

pequena 
propriedade 

 

Empresarial 
capitalista no 

campo – 
agronegócio 

PRÁXIS POLÍTICA   Do Movimento Social 
dos Trabalhadores 

Sem Terra 
Movimento Social da 
Educação do Campo. 

 

Do Movimento 
Social da Educação 

do Campo 
Organizações e 

entidades 
representativas dos 

trabalhadores do 
campo. 

Da Associação 
Brasileira do 
Agronegócio. 

LIMITES NO ÂMBITO 
DO ESTADO 

À Participação dos 
Movimentos Sociais, 
principalmente o MST 
a partir de 2010. 
Possível participação 
do empresariado. 

Participação 
limitada dos 
Movimentos Sociais 
a partir de 2010. 
Possível 
participação do 
empresariado na 
execução. 

À participação dos 
Movimentos Sociais 
é limitada. Não 
apresenta limites 
ao empresariado. 

VÍNCULO À 
EDUCAÇÃO DO 
CAMPO NO ÂMBITO 
DO MOVIMENTO 
SOCIAL DA 
EDUCAÇÃO DO 
CAMPO  

Intenso vínculo a 
Educação do Campo 
no âmbito do 
Movimento Social 

Vinculo a Educação 
do Campo no 
âmbito do 
Movimento Social 

 Não apresenta 
vínculo. 

VÍNCULO À 
EDUCAÇÃO DO 
CAMPO NO ÂMBITO 
DO ESTADO 

Vínculo a Educação do 
Campo no âmbito do 
Estado 

Intenso vínculo a 
Educação do 
Campo no âmbito 
do Estado 

Não apresenta 
vínculo. 

OFERTA E 
FINANCIAMENTO 

Somente pelo Estado 
com Financiamento 
público. 

Pelo Estado com 
financiamento 
público, com 
possibilidades de 
oferta privada e pelo 
sistema “S” com 
financiamento 
público. 

Pelo Estado com 
financiamento 
público e pela 
iniciativa privada e 
sistema “S” com 
financiamento 
público. 

FONTE: Brasil (1998; 2004; 2011; 2014; 2016), Brasil (2008b; 2009) e Brasil (2011b; 2012; 
2013). 

 

O quadro sintético – quadro 16 – apresenta, então, o modo de ser 

expresso do trabalho nos diferentes programas analisados. O quadro permite 

evidenciar, também, as especificidades de cada programa, desde o modo de 

ser expresso do trabalho, as suas expressões, vínculo de interesse de classe e 

os sujeitos coletivos tais como Movimento ou entidades que direcionam os 

programas quanto a sua elaboração e execução no âmbito do Estado 
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brasileiro. Direção que para a representação dos interesses da classe 

trabalhadora no campo não se realiza sem a contradição expressa na 

representação de classe do Estado. Especificidades que se apresentam, 

também, na finalidade de cada programa que no caso do PRONERA situa-se 

no desenvolvimento sustentável das áreas de Reforma Agrária, PROJOVEM 

Campo – Saberes da Terra na empregabilidade do jovem no campo e no 

desenvolvimento da agricultura familiar, no melhoramento de sua 

produtividade. O PRONATEC – Campo na formação e qualificação de mão de 

obra assalariada no campo para o desenvolvimento e lucratividade do 

agronegócio. 

A especificidade que do modo de ser do trabalho expresso em cada 

programa vincula-se ou não ao modo de ser afirmado do trabalho para o 

Movimento Social da Educação do Campo que como particularidades 

incorporam ou não o modo de ser da Educação do Campo para o Movimento 

Social da Educação do Campo. Assim, incorpora intensivamente a Educação 

do Campo originada no Movimento Social da Educação do Campo o 

PRONERA106 e de forma menos intensiva o PROJOVEM – Campo. O 

PRONATEC – Campo não se vincula ao modo de ser do trabalho afirmado pelo 

Movimento Social da Educação do Campo e nem incorpora a Educação do 

Campo originaria do Movimento Social da Educação do Campo, sequer a 

Educação do Campo instituída pelo Estado brasileiro, corroborando, inclusive, 

o modo de ser explorado do trabalho no campo. Modo de ser do trabalho 

destrutivo da vida no campo, seja do sujeito do campo, seja a da natureza. 

Outra especificidade que abrange o PRONATEC – Campo e o PROJOVEM – 

Campo é a mercantilização da Educação/formação Profissional e técnica que 

se de um lado atende os interesses do agronegócio, por outro aos interesses 

do mercado educacional privado com financiamento público. 

Os programas em suas diferenças e interesses de classe demonstram, 

também, desde os vínculos à concepção de Educação do Campo, seja do 

Movimento Social, seja do Estado, o modus operandi do capitalismo no campo, 

                                                           
106

 Destaque-se que o PRONERA, diferentemente dos outros programas, tem sua gestão 
situada no INCRA, enquanto os outros programas no MEC. Estar situada no INCRA significa, 
ao que se pode compreender, que é uma política específica que integra Reforma Agrária e 
educação. 
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ou do modo de produção capitalista no campo na atualidade – em seus 

processos de desenvolvimento. Modus operandi que pode ser traduzido pelos 

Paradigmas da Questão Agrária – PQA - ou, contrariamente, do Capitalismo 

Agrário – PCA - conforme analisa Camacho (2017) em seu artigo “A Educação 

do Campo em disputa: resistência versus subalternidade ao capital”. Conclui o 

autor que 

 

Os projetos distintos de Educação do Campo nos mostram os 
territórios imateriais em disputa pelas classes sociais que compõe a 
sociedade capitalista. A Educação do Campo no PQA origina-se dos 
próprios camponeses. Por outro lado, grandes empresas ligadas ao 
agronegócio e seus institutos de responsabilidade social, 
desvinculados das lutas camponesas e amparados sob os 
pressupostos do PCA, se apropriam da Educação do Campo, 
ressignificando seu conteúdo e objetivos. De emancipatória, passou a 
servir como legitimadora da subordinação dos camponeses ao capital 
[...] 
Não tem como uma proposta de Educação do Campo, camponesa 
em sua essência, ser pensada a partir do agronegócio. O que 
significa que essa Educação está servindo para duas finalidades: 
para a formação de mão de obra qualificada para agronegócio ou 
para disseminar a ideologia do PCA entre os estudantes 
camponeses. Ideologia que defende a ruptura com a luta de classes e 
a subalternidade da agricultura familiar ao agronegócio (CAMACHO, 
2017, p. 666). 

 

Modos de ser da Educação do Campo e do trabalho, expressos nos 

documentos, que de forma resistente ou não, inclusiva ou não, inscrevem-se 

no contexto do modo de produção capitalista atual e, portanto, no caso 

brasileiro, na conjuntura do Estado e da economia política, bem como da 

política pública educacional que perfazem, nesse estudo, o período que se 

estende da década de 1990 até 2017. Período que perpassa os governos FHC, 

Lula, Dilma e, agora Michel Temer. Períodos nos quais se apresenta no bloco 

no poder na década de 1990, governos FHC, a fração burguesa Bancário-

financeira no direcionamento da economia e da política, onde as políticas 

públicas educacionais terão como direcionador, nas demandas do capital, os 

organismos internacionais – FMI, Word Bank, BIRD – conforme afirmaram 

Ciavatta e Frigotto (2003). Na década de 2000, sob o governo Lula, o bloco no 

poder se divide entre as frações bancário-financeira, produtora de commodities 

e o emergente agronegócio (TEIXEIRA e PINTO, 2012). A Política Pública 
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Educacional passa a ser direcionada, na maior parte dos casos, pelos 

interesses das frações burguesas que dividem-se no bloco no poder. No 

período de governo de Dilma Rousseff e, agora, Michel Temer, essas frações 

se mantém, desde FHC, intensificando sua participação na direção da 

economia, da política e das Políticas Públicas Educacionais – observe-se o 

PRONATEC e, no caso, o PRONATEC – Campo como política de direção 

hegemônica dos interesses do agronegócio, conforme se documentou. 
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CONSIDERAÇÕES 

 

O Estado é o produto e manifestação do antagonismo inconciliável 
das classes. O Estado aparece onde e na medida em que os 

antagonismos de classe não podem objetivamente ser conciliados. E, 
reciprocamente, a existência do Estado prova que as contradições de 

classe são inconciliáveis [...] o Estado é um órgão de dominação de 
classe, um órgão de submissão de uma classe por outra; é a criação 

de uma ordem que legalize e consolide essa submissão, 
amortecendo a colisão de classes (LENIN, 2011, p. 37 e 38). 

 
Ele [Lenin] fala da extrema exacerbação do conflito político, das 

condições de uma situação revolucionária; estas ocorrem “quando os 
‘estratos inferiores’ não querem mais a antiga ordem e os ‘estratos 

superiores’ não podem mais viver à maneira antiga”. O antagonismo 
entre querer e poder expressa, sobretudo, o modo antagônico da 

práxis política em seus dois polos, no sentido de que, para a classe 
dominante, basta a reprodução normal e até a reprodução não tão 

anormal da vida para manter seu status quo, ao passo que, para os 
oprimidos, faz-se necessário um ato energético e unitário da vontade, 

ou seja, uma autêntica atividade (LUKÁCS, 2013, p. 523). 
 

 

Nessa pesquisa partiu-se da problemática da explicitação das 

contradições entre os modos de ser do trabalho e da Educação do Campo para 

o que se denominou como Movimento Social da Educação do Campo e para as 

políticas educacionais para o campo, políticas que se realizam no âmbito do 

Estado. Políticas educacionais voltadas, mas não só, para a formação técnica e 

profissional. Pesquisa que se realizou por meio da análise dos documentos 

produzidos pelo Movimento Social da Educação do Campo – I e II ENERA; I e 

II CNEC; I, II, III e IV FONEC – e documentos produzidos pelo Estado brasileiro 

no período que se estende da segunda metade da década de 1990 a 2017. 

Documentos produzidos pelo Estado brasileiro acerca da Educação do Campo 

– Resoluções CNE/CEB 01/2002, CNE/CEB 02/2008 e CNE/CEB 04/2010; 

Decreto Presidencial nº 7.352/2010; Plano Nacional de Educação 2014/2024. 

Documentos que regulamentam os Programas voltados para a formação 

profissional e técnica no campo – Manuais de Operação do PRONERA DE 

1998, 2004, 2011, 2014 e 2016; Lei Federal 11.692/2008 que institui o 

PROJOVEM; PROJOVEM Campo, Saberes da Terra de 2009; Lei Federal 

12.513/2011 que institui o PRONATEC; Medida Provisória 513/2012; Lei 

Federal 12.816/2013 e a cartilha de 2011 do PRONATEC Campo. 
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 A pesquisa, de base documental, procurou responder: 

Que relações entre trabalho e educação são apresentadas nos 

documentos do Movimento Social da Educação do Campo? 

Que modo de ser do trabalho e da Educação do Campo se expressam 

nos documentos do Movimento Social da Educação do Campo e nos das 

Políticas Públicas Educacionais para a Educação do Campo, principalmente 

nas Políticas Públicas Educacionais de formação técnica e profissional? 

De que modo às demandas do Movimento Social da Educação do 

Campo, por uma Educação do Campo, são contempladas nos documentos de 

Políticas Públicas Educacionais de Educação do Campo? 

Para responder a essas questões analisaram-se os modos de ser do 

trabalho e sua relação com a educação, depois o lugar do trabalho na 

concepção e na produção do conhecimento em Educação do Campo, os 

modos de ser do trabalho e da Educação do Campo para o Movimento Social 

da Educação do Campo e, por último, os modos de ser do trabalho e da 

Educação do Campo nas políticas públicas para a Educação do Campo. 

Fundamentalmente a unidade de análise dos documentos foi o trabalho em 

seus modos de ser: explorado e não-explorado, depois sua relação com a 

educação presente nos documentos. 

As considerações sobre cada questão podem ser observadas nas 

sínteses de cada capítulo e na sistematização do quadro 16. Entretanto, é 

preciso recolocar as determinações encontradas nessa pesquisa como 

resultado da análise. Depois problematizar, como consideração, o momento 

atual e o futuro da relação trabalho e Educação do Campo. 

Resultam da análise algumas determinações fundamentais: o Estado, a 

Luta de Classes e a Práxis Política. Determinações que encontram sua gênese 

no trabalho. O Estado como Estado burguês no modo de produção capitalista 

que atende diretamente aos interesses, na maior parte dos casos, dos 

capitalistas, diga-se dos capitalistas agrários – o agronegócio – que na 

conjuntura da economia, da política e da política educacional analisada dos 

governos FHC, Lula, Dilma Rousseff e Michel Temer participaram, 
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principalmente, no segundo governo Lula do bloco no poder junto com outras 

frações burguesas. Segundo Teixeira e Pinto (2012) nos governos FHC a 

fração Bancário-financeira detinha a hegemonia no bloco no poder. Considere-

se que a partir de Ciavatta e Frigotto (2003) e Leher (2010) o bloco no poder 

determinou em muito a política educacional. Enseja, aqui, a determinação de 

classe e seus contrapontos. Do lado da classe trabalhadora do campo 

apresentam-se os Movimentos Sociais do Campo – com destaque ao MST – 

que organizados como parte do Movimento Social da Educação do Campo 

enfrentam o Estado com suas demandas expressas nos ENERAs, CNECs e 

FONECs. Demandas e posições que como pauta se amplia e toma no 

processo da luta de classes na educação expressão nos documentos de 

políticas públicas para a Educação do Campo. Expressão nem sempre 

condizente com o posto pelo Movimento Social da Educação do Campo. Nesse 

caso, há que se considerar que em determinadas políticas, principalmente as 

voltadas para formação técnica e profissional, os interesses do Movimento 

Social não tiveram expressão. No caso do PROJOVEM-Campo, expressão 

parcial, no caso do PRONATEC – Campo, nenhuma expressão. A expressão 

dos interesses do Movimento Social da Educação do Campo apresentou-se 

intensamente no PRONERA. Porém, o Estado como Estado burguês, voltado a 

interesses burgueses, no caso interesses dos capitalistas agrários – o 

agronegócio – intervém na participação do Movimento Social – diga-se aqui o 

MST – na gestão e avaliação, bem como execução do PRONERA. Observa-se, 

nesse caso, a criminalização do Movimento Social, no caso, o MST. 

Se os interesses da classe trabalhadora do campo e além dele 

apresentam-se no Movimento Social da Educação do Campo, interesses nesse 

estudo relacionados ao trabalho e a educação, os interesses do capitalismo 

agrário – do agronegócio – encontram-se expressos na CNA, ABAG e no 

SENAR. Interesses que se realizam plenamente, na forma de programa, com o 

PRONATEC – Campo. Aqui, expõe-se, a partir do Estado e a Luta de Classes, 

a Práxis Política. Seja a Práxis Política do Movimento Social ou das entidades 

representativas do agronegócio ou do capitalismo no campo – capitalismo 

agrário (FERNADES 2016; CAMACHO, 2017). Importa considerar, também, a 

política pública de Educação do Campo no âmbito do Estado brasileiro – 
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expressa nos documentos instituintes, mesmo com equívocos, resultaram da 

práxis política do Movimento Social da Educação do Campo em seus 

encontros, conferências e fóruns. Práxis política que se caracterizou pela 

pressão ao Estado pela instituição da Educação do Campo. O PRONERA, com 

seus avanços e recuos, constitui-se, também, como resultado da práxis política 

dos Movimentos Sociais do Campo e o Movimento Social da Educação do 

Campo. 

Conforme já se expôs nessa pesquisa – Capítulo II - a Educação do 

Campo radica no trabalho e na luta de classes. Modo de ser do trabalho não-

explorado que como unidade de análise expressou-se nos documentos do 

Movimento Social da Educação do Campo. Expressão apresentada na 

agricultura familiar, na agroecologia e agrobiodiversidade como negação do 

trabalho explorado expresso pelo agronegócio. Trabalho não explorado que se 

apresentou na análise do PRONERA e, na forma de produção familiar, no 

PROJOVEM – Campo. De outro lado, o modo de ser explorado que se 

apresentou no PRONATEC – Campo. 

É preciso considerar que as conquistas do Movimento Social da 

Educação do Campo, bem como o avanço de políticas contraditórias de 

formação profissional e técnica, como o PRONATEC – Campo, realizaram-se 

nos governos do Partido dos Trabalhadores. Políticas contraditórias a favor do 

capital no campo que se explica pela participação do agronegócio no bloco no 

poder. Dito isso, interroga-se: qual o futuro do trabalho e da Educação do 

Campo na nova conjuntura que se abre após o impeachment da Presidenta 

Dilma Rousseff com a hegemonia inconteste nas políticas do Estado das 

frações burguesas? Políticas que se entende, nessa tese, como de retorno ao 

Estado Mínimo dos governos FHC e aprofundamento da economia política 

aclarada no Consenso de Washington. O documento do FONEC de 2017 

parece apontar elementos dessa nova conjuntura de lutas quando reivindica 

manutenção de programas e financiamento, bem como ampliação de recursos. 

Bloco no poder que encontra no atual governo Michel Temer, bem como 

nos outros dois poderes da República – Legislativo e Judiciário -, um governo 

interessado em atender todos os seus interesses sem reservas – veja-se a 
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Emenda Constitucional 95 e a limitação de investimentos nas áreas sociais, 

principalmente na educação pública, Reforma do Ensino Médio, a Reforma 

Trabalhista e a, em encaminhamento, Reforma da Previdência. Reformas que 

aprofundam o modo de ser explorado do trabalho, seja na formação 

exclusivamente técnica profissionalizante da Reforma do Ensino Médio, seja da 

Reforma Trabalhista e a Previdenciária que atendem os interesses das frações 

burguesas produtoras de commodities, indústrias, o agronegócio e a fração 

bancário-financeira. Busca-se formar uma força de trabalho semi-qualificada 

para trabalhar por baixa remuneração, sob diferentes formas de intensificação 

e expansão de carga horária de trabalho, sem garantias e que se pode 

consumir e descartar por maior espaço de tempo, caso se aprove a Reforma 

da Previdência. Reforma da Previdência que atinge diretamente os 

trabalhadores do campo, os assalariados do campo com a extinção do 

FUNRURAL – Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural. Observe-se que a já 

aprovada Reforma Trabalhista atingiu os trabalhadores do campo por relativizar 

o trabalho escravo, bem como flexibilizar os contratos de trabalho em nome da 

competitividade, no marco dos interesses da ABAG, conforme se observou em 

sua 15º conferência realizada em 2015. 

Por fim, da questão colocada, considera-se na atual conjuntura: os pores 

de fim do Movimento Social da Educação do Campo já foram afirmados no I 

ENERA – “a construção de um novo projeto de desenvolvimento para o Brasil, 

um projeto do povo brasileiro” (ENERA, 1997) -, a questão a se considerar é, 

no âmbito da práxis política que radica no trabalho, quais serão os pores de 

meio para a realização completa do intencionado para a Educação do Campo? 

Pelo analisado, considera-se que isso só será realidade na superação do modo 

de produção capitalista. Entretanto, há que se considerar que a práxis política 

realizada pelo Movimento Social da Educação do Campo, mesmo no modo de 

produção capitalista, tem obtido conquistas no processo de disputa com as 

frações burguesas no âmbito do Estado brasileiro. Conquistas que, mesmo nas 

contradições do modo de produção capitalista, fazem da Educação do Campo 

realidade e um movimento de resistência ao modo de produção capitalista. 
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