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Apresentação
Eu quero uma escola, que tenha a ver com
a vida, com a gente... Querida e organizada,
e conduzida coletivamente... Eu quero uma
escola do campo, que não enxergue apenas
equações, que tenha como chave mestra o
trabalho e os mutirões...

Gilvan dos Santos

As escolas do campo, objeto de análise dos capítulos
presentes neste livro, refletem o descaso das políticas públicas
ao longo da história do Brasil, tratadas de forma compensatória,
com interesses pontuais e determinados, os quais negligenciavam
direitos aos trabalhadores da terra, dentre eles, o direito ao
estudo e à escolarização formal.
Entender as escolas do campo passa pela compreensão da
constituição do Estado capitalista, das políticas educacionais e também num campo mais específico, da abordagem metodológica de
disciplinas, que configuram um currículo pensado na generalidade
do conhecimento escolarizado e, muitas vezes, implantado nessas
escolas, desconsiderando o contexto social e as características e especificidades deste território, que se configura o campo brasileiro.
Olhando para esse cenário e para os textos que compõem
este livro cuja publicação é bastante oportuna, pela característica
como se constituiu, resultado de um processo de inserção da
universidade, dos acadêmicos na escola do campo de educação
básica, na rede pública paranaense.
Os capítulos que ora apresentamos são resultados dessa
inserção, de estudo e de um processo de acompanhamento de
algumas das escolas localizadas nos Assentamentos da Reforma
Agrária, em Rio Bonito do Iguaçu, centro-oeste do Paraná.

Rio Bonito do Iguaçu é um município caracterizado
pela produção agropastoril, a maioria da população é formada
por pequenos agricultores, que vivem do que produzem na terra.
Em 1996, foi palco de uma grande ocupação de terras, quando
cerca de três mil famílias do Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem Terra – MST acamparam na Fazenda Pinhal Ralo, um dos
maiores latifúndio do sul do Brasil, com mais de 80 mil hectares
explorados pela empresa Giacomet Marodin, hoje Araupel, com
sede em Quedas do Iguaçu. A propriedade da empresa abrangia
outros quatros municípios, além de Rio Bonito do Iguaçu.
Natacha recupera a história, denunciada em seu capítulo,
além da formação dos assentamentos Ireno Alves dos Santos,
Marcos Freire e 10 de Maio, a ocupação dessas terras, e explicita as
violentas lutas na região, a expulsão dos colonos e perseguição das
famílias, sobretudo das mulheres e crianças.
A terra no contexto capitalismo é usufruto de poucos, serve como mercadoria, pouco importa a função social, a relação cultural, as tradições e a identidade construída em torno de seu cultivo.
Nesse sistema em que o dinheiro/capital vale mais que a vida, as
armas usadas para assegurar a posse e uso da terra evidenciam a
maldade e a crueldade estampada nos atos de violência moral e física empreendidas às populações rurais deste país, violência essa não
menos grave que as cometidas pelas políticas educacionais.
A escola até pouco tempo era quase inexistente no campo,
e, para estudar, os pais precisavam tomar a decisão de ainda pequenos encaminhar seus filhos a outros espaços, de onde poucos foram
os que retornaram. Este e outros fatores fazem desse espaço um lugar de povos envelhecidos ou com baixos índices de escolaridade.
A Reforma Agrária defendida e pautada pelos Movimentos Sociais, além de denunciar a má distribuição das terras,
explicita as contradições do Estado capitalista moderno. Ao lermos os capítulos de Rodrigo, Ângela e Fernanda, podemos ter
a dimensão dessa luta entre os donos dos meios de produção,
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o Estado e os expropriados, trabalhadores que não dispõem do
mínimo necessário para realizarem-se como seres humanos.
Assim, falar de educação do campo é falar, sobretudo,
de educação de classe, em luta social, forjada nas contendas
pela terra e pelo direito de permanecer nela. No movimento da
história entre a necessidade e a tomada de consciência, esses
trabalhadores compreendem que não basta a educação rural
destinada pelo governo de forma compensatória e aligeirada,
além da garantia dos recursos materiais. Ao contrário, são
necessárias políticas públicas pensadas desde as particularidades
e especificidades do local onde estão inseridos.
Desde cedo, as crianças aprendem que é necessária a
organização e a participação para garantir direitos, que é na
reivindicação, na denúncia que garantem acesso ao que foi
produzido coletivamente pelos seres humanos. Aprendem que,
no capitalismo, a eles são destinados os papéis de assalariados,
escravos e consumidores de mercadorias baratas, e, por isso, a
preservação das suas tradições culturais ameaça os interesses
desse sistema social. Portanto, manter viva a história e a memória
é um valor indispensável para as escolas dos camponeses, assim
como a terra é também uma matriz educativa. A escola, tal qual
o campo, é um território geográfico e social, espaço privilegiado
de formação humana, de seres humanos sujeitos e condutores de
outra história de justiça, solidariedade e respeito à vida.
Ao fazer esta escola foi necessário entender o contexto
do campo e o papel que os Movimentos Sociais cumprem numa
sociedade marcada por oligarquias, exclusão e patriarcalismo. Este
é o esforço da tarefa empreitada por Marlene e Célia no âmbito
de compreender a Educação do Campo na unidade das relações
diante da diversidade de seu contexto.
Por muitos acusados de associação ao pós-modernismo,
da negação dos conteúdos escolares e do espontaneísmo, faz-se
necessário ressaltar o fato de que para concretizar um projeto
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educativo que atenda aos camponeses, não basta ampliar a oferta, mesmo que esta seja indispensável e indiscutível num contexto de fechamento das poucas escolas existentes e uma forte
política de nucleação e transporte escolar.
Neste âmbito, olhar as práticas existentes ajuda a pensar
as práticas efetivadas nestes espaços, dentro do limite e da contradição, encontram-se resistências, o debate coletivo e a soma de
esforços para fazer da educação um instrumento na colaboração
da luta de classes em favor dos camponeses. Os capítulos de Neide, Luana, Eveline, Alessandro, Ana e Rita buscaram olhar para a
educação concretizada nestas escolas, fazendo apontamentos históricos, teóricos e metodológicos, ou ainda retomando a luta empreendida até chegar ao processo experimentado na atualidade.
Como a disciplina escolar contribui para pensar a
realidade? Como o ensino da Arte é trabalhado nestas escolas?
Como democratizar a gestão? A seriação responde aos anseios dos
estudantes e da comunidade camponesa? Estas e outras questões
intriga estes estudantes pesquisadores vinculados à Universidade
Estadual do Centro-Oeste que, juntos com os camponeses e
camponesas, buscam construir uma educação com vínculo social,
pensada desde a realidade e materialidade e não em centros
acadêmicos ou secretarias de educação.
Este livro é a sistematização de um grupo que, mesmo não
entendendo a escola como redentora dos males capitalista, acredita
na possibilidade de torná-la mais um instrumento na luta de classes.
Para tanto, ela precisa estar organicamente vinculada à vida, que é o
próprio processo de luta desses trabalhadores da terra.
Boa leitura!
Ana Cristina Hammel
Ritamar Andreeta
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Rio Bonito do Iguaçu, assentamento Marcos
Freire, Colégio Estadual Iraci Salete Strozak:
histórias de uma mesma história1
Natacha Eugênia Janata2
Ao investigar a história não estamos passando em revista uma série de instantâneos,
cada qual mostrando um momento do tempo social transfixado numa única e eterna
pose: pois cada um desses instantâneos não
é apenas um momento do ser, mas também
um momento do vir-a-ser: e mesmo dentro de
cada seção aparentemente estática, encontrar-se-ão contradições e ligações [...]. Qualquer momento histórico é ao mesmo tempo
resultado de processos anteriores e um índice
da direção de seu fluxo futuro.

Edward Thompson

O materialismo histórico dialético é o método no qual
se procura orientar a presente análise. Como decorrência disso,
neste texto, busca-se tratar da particularidade do objeto investigado, trazendo à tona os nexos com a totalidade na qual ele se
insere. Caracteriza-se o Assentamento Marcos Freire, no município de Rio Bonito do Iguaçu, estado do Paraná, onde se localiza o Colégio Estadual Iraci Salete Strozak. Para contextualizar
o objeto investigado, analisa-se a luta pela terra em Rio Bonito
do Iguaçu que resultou na formação desse assentamento de re1

2

Esse estudo integra a tese de doutorado, intitulada “Juventude que ousa
lutar!”: trabalho, educação e militância de jovens assentados do MST,
defendida em 2012, que tem como campo de pesquisa o Colégio Estadual
Iraci Salete Strozak.
Doutora em Educação PPGE/UFSC. Contato: nejanata@yahoo.com.br.

forma agrária, mediada pelas relações com a luta pela terra no
Paraná, inserida no plano mais geral do país.
A escrita deste texto segue a compreensão de Bonin
(BONIN et al., 1987), ao fazer um estudo de caso dos movimentos
que levaram a conquista da Fazenda Imaribo, em 1984, no
sudoeste do Paraná. Os autores compreenderam que era relevante
tratar de um pequeno grupo de expropriados da terra, mediante
as questões maiores de determinações das políticas de uso e posse
da terra, na medida em que é no concreto que se materializam os
enfrentamentos. Estes, por sua vez, possibilitam compreender as
relações do cotidiano com as questões mais abrangentes.
Dessa forma, essa elaboração procura trazer elementos da história que auxiliem na compreensão do objeto da pesquisa. Entretanto, está longe de trabalhar exaustivamente com
dados históricos. Apenas tem como intenção fazer uma breve
relação entre a história da ocupação do Paraná, mais especificamente no sudoeste do Estado, com as questões que envolvem
a posse da terra e/ou a luta por ela, buscando centrar-se nos
antecedentes de Rio Bonito do Iguaçu e, com ele, do Assentamento e Colégio a ser pesquisado.
Compreende-se o papel fundamental de avaliação
do tempo histórico em que se vive, sob a ditadura do sistema
do capital, do qual se carrega o fardo, como lembra Mészáros
(2007). Junto ao autor, adota-se posição teórico-prática de
enfrentamento ao “eterno presente” do capital, para o qual o
passado apenas justifica o atual estado de coisas e o futuro é
extensão do presente, já que “não há alternativa”.
Nesse sentido, o poder do capital não é aceito aqui como
uma estrutura imutável. Eagleton (1999) o denomina como a “cor
invisível da vida diária” ao criticar o pós-modernismo, tratando-o
como expressão do tempo histórico em que se vive. Para o autor,
a forma de pensar do pós-modernismo coloca fim naquilo que o
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marxismo tem como início de tudo: a obtenção da liberdade. O
materialismo histórico se impõe como “um território intelectual
necessário para todos que procuram não se deleitar no ‘carnaval’
das relações produtivas do mercado capitalista, mas transcendê-los”,
como afirma Foster (1999, p. 205), fazendo sua defesa da história.
O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra se
insere na caracterização, já que a existência do Colégio Estadual
Iraci Salete Strozak está intimamente vinculada à existência do
próprio Movimento, sendo uma conquista advinda das suas lutas
coletivas, organizadas na região de Rio Bonito do Iguaçu.
A constituição histórica do município é marcada pela
origem do Paraná moderno, especificamente na sua região,
identificada como oeste-sudoeste. Esta tinha como características
possuir terras férteis – uma das melhores do Estado, e localizarse em região de importantes rios como o Iguaçu e ter nos anos
1950 a maior reserva de pinheiros araucárias do Brasil e do
mundo. Tais condições estimularam a ocupação dos imigrantes
de “zonas de ocupação antigas (Rio Grande do Sul e Santa
Catarina)”, como orientação da política federal de ocupação do
oeste brasileiro (COLNAGHI, 1991).
Importa destacar que, antes mesmo desse deslocamento
no interior do país, os migrantes brasileiros dos anos 1940-1950
configuram-se como emigrantes europeus dos fins do século XIX,
que não conseguem mais garantir a sobrevivência em seu continente e seguem às Américas, nesse caso, ao Brasil, como “nômades
que vagueiam pelo mundo em busca de trabalho” (AUED; FIOD,
2002, p. 21). De camponeses, passam a trabalhadores assalariados
da indústria do século XIX, na Europa e, na impossibilidade da
continuidade de sua sobrevivência ingressam no Brasil, transmutando-se em colonos, retornando a produção das suas vidas para
o trabalho na terra, na agricultura.
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A questão das terras no sudoeste no Paraná Moderno e os
antecedentes históricos de Rio Bonito do Iguaçu
O povoamento de Rio Bonito do Iguaçu teve como
marca fundamental a presença de José Nogueira do Amaral,
morador de São Paulo que, em 1848, foi condenado à morte por
matar duas pessoas em disputa de divisas de terras em seu estado
de origem. A pena de morte foi transformada em seu desterro
e envio para a vila Guarapuava. O Paraná, naquele momento,
ainda pertencia a São Paulo, tendo sido desmembrado em
1853, ano em que foi expedido o documento das terras e José
Nogueira do Amaral foi considerado como um dos primeiros
proprietários da região (FERREIRA, 2006).
Vale destacar a presença originária de indígenas Kaingang na região, sendo que há relatos de que José Nogueira do
Amaral teria convivido com eles (FERREIRA, 2006). Além disso,
também é relevante considerar que de 1900 a 1920 a região que
compreendia o oeste e sudoeste do Paraná passou de 3.000 habitantes a 6.000, tendo como elementos para esse crescimento da
população, além do simples crescimento vegetativo, a presença
de: peões e agregados expulsos de fazendas e terras de regiões
próximas em busca de subsistência; foragidos da justiça do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, transformando a região
em espaço de fugitivos da lei; de posseiros refugiados do Contestado, expulsos da terra pela empresa colonizadora americana
Brazil Railway Co., e de argentinos e paraguaios em busca de
erva-mate (WACHOWICZ, 1985).
O desmembramento do Paraná e a expedição de terras
a José Nogueira do Amaral ocorreu no mesmo período de aprovação no país da Lei de Terras, de 1850, que já, em seu primeiro
artigo, proibiu a “aquisição de terras devolutas por outro título que
não seja o de compra” (BRASIL, 2005, p. 285). Para Stédile (2005),
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a aprovação da Lei de Terras marcou um terceiro período da questão agrária brasileira3, com a passagem da “concessão de uso” da
terra de forma hereditária para a implantação da propriedade privada da mesma, transformando-a em mercadoria.
Com o passar dos anos, já no início do século XX, temse como resultado desse processo, no Paraná, como no Brasil,
o acirramento dos conflitos pela questão da posse da terra. Isso
ocorreu como consequência da passagem das terras devolutas
para os Estados, ao mesmo tempo em que o governo buscava
ampliar as iniciativas de colonização. Havia, de um lado, a concessão de terras a empresas particulares e, de outro, a ocupação
pela tomada de posse, de forma não legalizada, por lavradores
oriundos de outros Estados, constituindo os posseiros no Paraná (FERREIRA, 1987, p. 10).
Stédile (2005) identificou ainda um quarto período da
questão agrária brasileira que foi de 1930 até 1964. Viveu-se a crise do modelo agroexportador e início da industrialização no país,
que se deu de forma dependente aos países centrais, combinando
o poder político da burguesia industrial nascente à necessidade de
manutenção das oligarquias rurais, a fim de que impulsionassem
as exportações agrícolas, que de outro lado, permitiam as importações para o desenvolvimento industrial brasileiro.
3

Stédile (2005) sugere uma interpretação da questão agrária brasileira
considerada até os anos de 1960, subdividindo-a em quatro períodos. O
primeiro vai de 50000 a.C a 1500 d.C. Fundamenta-se em Darcy Ribeiro, no
livro O povo brasileiro, para abordar brevemente os primórdios da formação
da “civilização brasileira” com as populações de características nômades,
domínio parcial da agricultura, tendo o extrativismo, a caça e a pesca como
atividade central de sobrevivência. O segundo período compreende o
intervalo de 1500 a 1850, com a chegada dos portugueses ao Brasil e todo
o processo de invasão desencadeado, com base “na cooptação e repressão”.
O Brasil é integrado ao capital em expansão, de forma subordinada à
acumulação do capital da metrópole portuguesa e sob a égide do modelo
agroexportador. Esse, por sua vez, tinha na monocultura e na utilização do
trabalho escravo suas características centrais. O terceiro e o quarto período
serão comentados ao longo do texto.

15

Na análise de Oliveira (2003), tal combinação conferiu
ao Brasil um processo de industrialização capitalista que conciliava o crescimento industrial e o agrícola, não havendo, portanto,
uma oposição entre o moderno e o atrasado. Se de um lado o crescimento industrial exigiu um tratamento “discriminatório e até
confiscatório” da agricultura, de outro, tal crescimento permitiu
as atividades agropecuárias manter sua alta taxa de exploração da
força de trabalho. A agricultura, considerada como atrasada, baseada na subsistência e sem tecnificação, entre outros elementos,
financiava a agricultura moderna e a industrialização no país.
No Paraná, havia a combinação da extração da madeira,
produção de erva-mate e do café no seu processo de industrialização, que se iniciou antes mesmo do período identificado por Stédile. O cultivo do café historicamente se localizava mais ao norte
do estado, pela ação da expansão da produção de fazendeiros paulistas e mineiros, ganhando produção considerável já nos anos de
1860. No entanto, foi no final de 1940 e início de 1950 que atingiu
a produção em larga escala, passando a ser um produto central na
exportação paranaense (OLIVEIRA, 2001).
Para Oliveira (2001), paralelamente a esse processo de
industrialização paranaense pela produção cafeeira e, como consequência dele, houve um aumento da população no estado que
quase quadriplicou em vinte anos - entre 1940 e 1960 - passando
de 1.263.276 habitantes a 4.258.239. Isso em partes ocorreu pelo
tipo de ocupação da terra, promovido pelas companhias colonizadoras que venderam lotes para pequenos e médios produtores
interessados na produção do café. Considera ainda que as atividades de suporte à cafeicultura como o beneficiamento, comercialização, transporte, bem como demais serviços financeiros e
necessários aos trabalhadores, originaram cidades importantes
no norte do Paraná. Em que pese os interesses políticos e eleitoreiros que se relacionam à criação de novos municípios, ele
também traduz, para Oliveira (2001, p. 35), “um padrão de aden-

16

samento urbano”. Cita, para tanto, o processo de proliferação de
novos centros urbanos, ocorrido no norte e no sudoeste. Nesse
sentido, relevante para a compreensão das origens históricas de
Rio Bonito do Iguaçu é destacar que em 1940 a região sudoeste paranaense possuía três municípios apenas: Guarapuava, Foz
do Iguaçu e Clevelândia. Guarapuava, por sua vez, deu origem a
Pitanga em 1944; a Laranjeiras do Sul em 1946; a Inácio Martins
em 1961; e a Pinhão4 em 1965. A diferenciação do sudoeste em
relação ao norte ocorreu pelo tipo de produção desenvolvida que
estava centrava na madeira e na pecuária.
No bojo dessas transformações econômicas e políticas
paranaenses, localizou-se a origem de Rio Bonito do Iguaçu,
primeiro como vila de Guarapuava, passando a povoado e, em
seguida, a distrito de Laranjeiras do Sul, para, enfim, tornarse município no início de 1990. A sistematização da história
de Rio Bonito do Iguaçu, realizada pela Prefeitura Municipal
conta a chegada de:
José Nogueira do Amaral e seus descendentes, tomando posse
desta terra denominada “Sesmaria dos Nogueiras”, posteriormente Fazenda Laranjeiras. Os Nogueira abriram um picadão
que cruzava os sertões de Rio Bonito, ligando o Rio Iguaçu à
estrada antiga de Foz do Iguaçu. Devido à dificuldade de transporte e a grande distância a percorrer pelo “picadão” os primeiros moradores foram abrindo atalhos para encurtar caminho,
desbravando então estes sertões [...] O Território do Iguaçu foi
extinto em 1946 e sua capital, a cidade de Iguaçu, por força de
Lei, passou a categoria de Município em 30 de novembro de
1946, denominando-se Laranjeiras do Sul, do qual Rio Bonito
do Iguaçu era apenas um povoado, com uma casa comercial do
senhor Horácio P. de Matos que trazia mantimentos de Guarapuava em carroções para atender o povoado [...] (PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUAÇU, 1996, s/p).
4

O Instituto de Terras, Cartografia e Geociências, autarquia vinculada à
Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Paraná, possui uma
Coletânea de Mapas Históricos, que vão desde 1876 a 1948, com comentários
breves sobre as mudanças ocorridas no território do Paraná (ITCG,2010).
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Após quase cinquenta anos, em 19 de março de 1992, Rio
Bonito do Iguaçu foi emancipado de Laranjeiras do Sul. Ocupa
atualmente uma área de 746 km² (IBGE, 2010), situando-se na
região centro-oeste do estado do Paraná. O Censo Demográfico
de 2010 (IBGE, 2010) indicou que do total da população, que era
de 13.660 habitantes, 3.325 correspondia ao número de habitantes
da área urbana e 10.335 da área rural, o que equivalia a 24,34%
e, 75,66%, respectivamente. A densidade demográfica atingia
cerca de 22 hab/km² (IPARDES, 2010). A seguir o mapa com a
localização do município no Estado do Paraná e logo após uma
imagem da sede do município.
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Fonte: Paraná, 2010

Figura 1: Divisão política do Paraná com localização do município de Rio Bonito do Iguaçu

Figura 2: Sede do município de Rio Bonito do Iguaçu

Fonte: SEDU Paranacidades apud IPARDES, 2010

O território do município é cortado pelo Rio Iguaçu, em
destaque no mapa seguinte, importante recurso hídrico paranaense que atinge todo o estado. Por essa característica, abriga o lago
da Usina Hidrelétrica de Salto Santiago, em funcionamento desde
o fim dos anos 1980, gerando energia para os três estados do Sul,
além de outros no Brasil.
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Fonte: APP Sindicato

Figura 3: Identificação de Rio Bonito do Iguaçu/PR

A construção da hidrelétrica nos anos 1970, pela Eletrosul, foi um importante fator de desenvolvimento da região, entretanto, paradoxalmente, trouxe problemas com o alagamento
de grandes extensões de terras férteis e cultiváveis. Com ela, foi
também construída a rodovia asfaltada PR-158, ligando Laranjeiras do Sul aos municípios do sudoeste do Paraná. Na época, Rio
Bonito era distrito de Laranjeiras do Sul.
As construções das Usinas Hidrelétricas integraram o
processo de modernização conservadora5 do campo brasileiro e
conduziram à expulsão de milhares de trabalhadores rurais de suas
terras, provocando um agravamento das condições de vida desses
trabalhadores e inúmeros conflitos em sua decorrência. Bonin;
Ferreira; Germer (1991), assim como Ferreira (1987), destacaram
que havia a combinação de duas formas articuladas de expulsão
de produtores e trabalhadores rurais do campo no Paraná nos
anos de 1970: a primeira seria os efeitos da aplicação do capital na
agricultura paranaense, transformando-a radicalmente, alterando
as relações de trabalho - se antes eram necessárias formas de
trabalho associado como a parceria e o arrendamento, com a
incorporação de tecnologia e a expansão do plantio mecanizado
da soja para exportação, houve a sua dispensa ou, em alguns
casos, a sua substituição pela mão de obra volante. A outra forma
seria as construções das Usinas Hidrelétricas, especificamente no
caso paranaense, a de Salto Santiago e a de Itaipu. Para Bonin;
5

O termo modernização conservadora foi utilizado e difundido principalmente por Graziano da Silva e Maria de Nazareth Wanderley. Graziano
da Silva trabalha também com a expressão modernização dolorosa. Ambos referem-se ao processo de industrialização e desenvolvimento da agricultura brasileira, vividos no período dos fins de 1950 aos anos 1970
que, segundo os autores, assumiu um caráter conservador por ter sido
realizada sob o comando dos latifundiários, a partir de um pacto social
assumido entre o estado e os grandes proprietários de terra do país. Esse
caráter provocou consequências estruturais de empobrecimento da população rural e de expulsão dos trabalhadores da terra (WANDERLEY, 1996;
GRAZIANO DA SILVA, 1982).
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Ferreira; Germer (1991), o processo de construção das usinas
possibilitou, juntamente com todo o processo de modernização,
a aplicação do capital nacional e internacional no Brasil. Além
disso, criaram as condições objetivas para o desenvolvimento das
atividades industriais e de serviços no país.
Ferreira (1987) abordou detalhadamente como ocorreu o
processo de enfrentamento das famílias residentes nas terras atingidas pelas barragens. Interessante compreender que o sindicalismo rural, com sua característica assistencialista6, não possibilitou
a defesa dos interesses desses trabalhadores, tanto é que, em 1977,
quando a Eletrosul iniciou os primeiros contatos para tratar das indenizações, 50% dos trabalhadores rurais atingidos pela construção
da Usina de Salto Santiago fizeram acordos amigáveis, com baixos
valores de indenização. A autora tratou ainda do papel decisivo da
Comissão Pastoral da Terra (CPT) na região, contribuindo no desenvolvimento de um método na organização dos trabalhadores,
com formação de comissões, realização de reuniões e assembleias,
sistematizando as reivindicações e elaborando estratégias de pressão
e negociação com a Eletrosul, governo estadual e federal. Afirmou
que a luta pelas indenizações de Salto Santiago, caracterizadas pela
inexperiência dos sindicatos, dos trabalhadores e da própria CPT,
se não resultou em melhores ganhos para as famílias atingidas, possibilitou o acúmulo para uma efetiva organização no caso de Itaipu.
Se a construção da hidrelétrica de Salto Santiago atingiu
170 famílias, a de Itaipu, com suas grandes proporções, abarcou a
desapropriação de 6.263 estabelecimentos, envolvendo o território de oito municípios paranaenses localizados no extremo oeste
do Estado. A amplitude da construção correspondeu à da orga6

Para aprofundar as contradições que envolveram o sindicalismo rural no
período após 1964, principalmente no Governo Castello Branco, sugere-se os seguintes textos: Liberalismo e reforma agrária: o governo Castello Branco, de Bruno (1997), bem como o de Medeiros (1989), intitulado Atomização das lutas.
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nização coletiva dos trabalhadores e produtores desapropriados.
Como fruto das mobilizações, houve a criação do Movimento
Justiça e Terra, que permaneceu ativo até 1982.
Ferreira (1987) considerou que essas mobilizações marcaram a organização popular no meio rural paranaense. Após
1964, constitui-se no primeiro momento em que se retoma,
organizadamente, a questão do direito à terra, sendo condição
importante para o surgimento do Movimento dos Agricultores
Sem Terra no Oeste do Paraná (MASTRO). Esse, por sua vez, é
considerado um dos movimentos que contribuíram para o surgimento do MST no Paraná e no Brasil. As mobilizações resultantes das construções das usinas hidrelétricas, principalmente
de Itaipu, Machadinho e Itá, foram também a origem do Movimento dos Atingidos por Barragens.
Grzybowski (1985) trouxe a relevância da CPT na organização dos movimentos dos colonos no Sul do Brasil7. Localizou
os movimentos como resultantes do processo que ele denominou
de “recolonização pelo capital agroindustrial”, sob a capa de modernização agrícola. No caso das barragens hidrelétricas, ele considerou que a “terra é recolonizada para produzir energias em bases industriais e para a indústria” (GRZYBOWSKI, 1985, p. 252) e
implicou a expulsão de milhares de colonos de suas terras.
No tocante à CPT, destacou a sua intervenção de cunho
“diretivo, educativo e organizativo” como mediação política dos
movimentos, com sua estratégia de democratização pela base.
Cumpriu papel decisivo mediante a desarticulação do sindicalismo
como possibilidade de enfrentamento. O autor destacou que,
com a formação do MASTRO, ficava mais clara a força da CPT
na direção e instrumentalização na disputa pela hegemonia das
lideranças combativas no movimento sindical.
7

Para sua análise toma como base movimentos dos colonos no Paraná, Santa
Catarina e Rio Grande do Sul. No caso específico do Paraná, traz à tona o
Movimento “Justiça e Terra” e o MASTRO (no oeste paranaense) e o “Justiça
e Trabalho” (no sudoeste).
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A história do município expressa a amplitude das
transformações econômicas vividas no decorrer dos anos 1960 e
1970 no relato a seguir:
Até o ano 1968 a região era explorada por safristas, os quais
faziam a derrubada da mata para plantar milho e colocavam
suínos para a engorda, que eram comercializados em Ponta
Grossa. A partir deste ano começou o plantio extensivo e a
comercialização de produtos agrícolas, que até então só eram
usados para a subsistência [...]. Nesta época a população de
Rio Bonito já contava com migrações de várias famílias vindas principalmente do Sul do país em busca de terras mais
produtivas, dando um grande avanço na agricultura, estas
famílias eram na maioria de descendência europeia (alemã,
polonesa e italiana), diversificando assim, a composição étnica da população [...]. Em 1974 iniciou-se a mecanização
agrícola desta terra, multiplicando assim a produção agrícola
[...] (RIO BONITO DO IGUAÇU, 1996).

Stédile (2005), nessa obra, encerrou a periodização,
para refletir sobre a questão agrária brasileira em 1964.
Um elemento importante a ser considerado neste ano foi a
aprovação do Estatuto da Terra e na sua relação com o regime
de ditadura militar em pleno vigor. Sem aprofundar as questões
que o envolvem, importa destacar que no Paraná os reflexos da
modernização da agricultura, ou “recolonização pelo capital
agroindustrial” se deram pelo intenso estímulo ao plantio da soja,
a fim de incrementar as exportações. Para tanto, houve fomento
com linhas de crédito que privilegiaram a ampliação do cultivo
da soja mediante a incorporação de tecnologia, mecanização,
entre outros fatores (OLIVEIRA, 2001; BONIN; FERREIRA;
GERMER, 1991; BONIN et al., 1987).
Os efeitos da cultura da soja associada à construção
das hidrelétricas trouxeram para o Paraná dos anos 1970 e
1980 a já mencionada expropriação de milhares de produtores
e trabalhadores rurais. Associado ao momento de abertura

25

democrática, vivido após a crise de 1974, tem-se no Estado
um intenso período de mobilização, recolocando8 no campo
paranaense os conflitos e a luta pela terra.
No bojo desse momento histórico Bonin, Ferreira e
Germer (1991) identificaram três grupos, ou fases, das lutas
agrárias no Paraná:
1) Os conflitos pioneiros, ocorridos até 1980, caracterizavam-se por serem locais, como reação de trabalhadores rurais,
pequenos produtores ou comunidades indígenas a processos de
espoliação realizados pelo governo ou entidades privadas. Tais
conflitos eram subdivididos em três tipos: os relacionados à construção de barragens; os ligados à posse da terra, envolvendo reservas indígenas e problemas de titulação e grilagem de terras; e,
enfim, as reações contra os efeitos das políticas agrícolas federais.
2) O segundo grupo constituiu-se dos conflitos que aconteceram prioritariamente entre 1981 e 1982, com alguns também
no ano seguinte. Foram identificados como os “catalisadores dos
processos de articulação regional e nacional do movimento”, tendo
a terra como principal objetivo de luta e, no fim desse período, uma
conversão para a luta pela reforma agrária. Entre eles destacam-se,
no Paraná, a criação do MASTRO, a ocupação da Fazenda Anoni,
em Marmeleiro, e a luta dos ilhéus do Rio Paraná em Guaíra.
3) Com início em 1983, essa fase assumiu a característica
de um esforço pela articulação nacional dos movimentos dos trabalhadores sem-terra, tendo como centralidade das ações a luta
pela reforma agrária. Entre as iniciativas paranaenses destacaramse as várias ocupações de fazendas, entre elas: a da Imaribo, em
Mangueirinha, considerada a primeira e mais importante; a da
Mineira, em Medianeira; a da Padroeira do Brasil, em Matelândia;
a da Cavernoso, em Guarapuava; e a da Giacomet-Marodin, em
8

Utiliza-se o termo recolocar para fazer referência aos conflitos anteriores
presentes nas bibliografias já citadas, como Ferreira (1987), Bonin et al.
(1987), entre outras que não compõem o texto.
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Chopinzinho. Além das ocupações foram realizados encontros
nacionais de trabalhadores rurais em 1984 e 1985, tendo como
desdobramento a unificação de vários movimentos de sem-terra
regionais num movimento de caráter nacional, o MST.
A ocupação da Fazenda Imaribo, no sudoeste, em 1984,
teve grande importância no Paraná9, pois foi a partir dela que os
acampamentos se fortaleceram e se consolidaram como estratégia
prioritária de luta. O alto grau de organização e discussão,
presentes, marcou os rumos do próprio Movimento dos SemTerra neste Estado. Trouxe para a luta a divisão em comissões
de acampados, com tarefas definidas, tais como alimentação,
segurança, higiene, tendo uma Comissão Central com o papel de
coordenar as questões internas e externas e agilizar as decisões
(BONIN et al., 1987). Juntamente com outras experiências já
existentes nos demais estados do sul, podem-se identificar as
raízes do que seria a organização em grupos, núcleos de base e
brigadas propostas na luta pela terra pelo MST.
No interior das fases propostas por Bonin, Ferreira e
Germer (1991) destacam-se a ocupação de áreas da empresa
Giacomet-Marodin, proprietária da fazenda que viria a se tornar o assentamento pesquisado. Os autores citados identificam
duas delas: uma relacionada com os problemas de titulação e
grilagem, no fim da década de 1970 e, outra em julho de 1983,
numa fase já organizada do movimento dos trabalhadores semterra. Essas ocupações são relatadas como envolvendo violência de jagunços e da polícia (FERREIRA, 1987), uma marca
fundamental nos casos da Giacomet-Marodin, exemplificados
aqui por pelo menos quatro meios/fontes.
O primeiro é o boletim informativo da CPT - “Poeira”,
que trouxe na edição de maio/junho de 1983 um abaixo-assinado
9

A referência específica ao Paraná se dá porque antes dele, no Rio Grande do
Sul, a experiência de um grande acampamento que marca a organização dos
trabalhadores rurais na luta pela terra foi o da Encruzilhada Natalino, em
Ronda Alta, ainda em 1981.
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organizado pelos Sindicatos dos Trabalhadores Rurais, CPT,
Assesoar, Comissão de Justiça e Paz e encaminhado às autoridades
estaduais e federais, expondo atos de violência contra agricultores
sem terra residentes próximos a área da Giacomet-Marodin.
Relatava a situação de humilhação e ameaças de morte nas próprias
residências e, ainda, que “[...] entre as vítimas nelas constavam
mães de família, meninas púberes, e inclusive um deficiente físico”
(BOLETIM POEIRA, 1983, p. 6). Esse documento denunciava a
ação “desumana” da polícia militar para a
[...] defesa dos interesses egoístas da firma GIACOMET
E MARODIN INDÚSTRIA DE MADEIRAS S.A., que é
proprietária de vastíssima área de terras rurais inaproveitadas
e com meros objetivos especulativos e de capitalização.
Entretanto, nenhuma das vítimas, que nesta memorável reunião,
na qual compareceram 150 agricultores, não cometeram
qualquer crime ou praticaram qualquer ato de invasão nas ditas
áreas. Pelo contrário, foram vitimados em suas próprias casas
que, por sinal, se situam aquém do rio Iguaçu. Precisamente,
em suas residências ou quando trabalhando na lavoura foram
elas agredidas, seviciadas e ameaçadas, inclusive de morte,
salientando-se entre elas, foram torturadas com afogamentos
e ameaçadas com armas [...] (BOLETIM POEIRA, 1983, p. 7).

Convém ainda salientar que Ferreira (1987), ao tratar de
conflitos na conquista da terra que envolveram proprietários e/ou
grileiros de um lado e posseiros de outro, no período de 1978-1982,
citou uma desapropriação de 93.000 hectares, envolvendo três municípios paranaenses: Laranjeiras do Sul, Guaraniaçu e Quedas do
Iguaçu. Após essa desapropriação, houve a “invasão dessas áreas
por cerca de 1.500 lavradores sem-terra da região e do Sudoeste e
expulsão violenta por jagunços da firma proprietária do imóvel vizinho” (FEREIRA, 1987, p. 31), que se intitulou dono da área.
Relacionado a esse acontecimento um trecho no final
do abaixo-assinado citado (Boletim Poeira, 1983) enfatizou
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a preocupação dos “agricultores sem-terra” em uma área
excedente da firma, que apontavam ser de 30 mil hectares.
As instituições responsáveis pelo documento presumiam que
as atitudes de violência eram executadas pela empresa que
buscava se manter no local, mesmo sem ser a proprietária de
fato. Dessa forma, as instituições concluíram o abaixo-assinado
solicitando nova medição da área da madeireira.
Outro documento importante é a Revista Sem Terra, publicação do MST, que, em 2001, trouxe relatos de José das Neves,
trabalhador rural que participou de três ocupações de áreas pertencentes à Giacomet-Marodin, sendo a primeira em 1980 junto
com 800 famílias. A reportagem relatou que foi um massacre, tendo gente morta por enforcamento, espancamento e, no extremo,
até perda de órgãos sexuais. Em 1981, voltou a participar de ocupação na área com 200 famílias, na qual a madeireira reagiu com
tortura, como era usual. Houve um caso de uma mãe obrigada a
sentar num formigueiro até relatar onde seu filho se encontrava.
Da mesma forma, no vídeo “Giacomet Marodin, uma
história de luta e devastação”, produzido pelo MST, sem identificação de data, foram apresentados ainda pelo menos seis depoimentos de trabalhadores rurais, bem como ex-funcionários
da empresa que contam as estratégias de violência, torturas e
pressões realizadas pela Giacomet-Marodin, por meio de seus
jagunços, contra os trabalhadores rurais da região.
Por fim, a entrevista10 com Danilo Ferreira, que participou da ocupação, em 1996, da Fazenda Pinhal Ralo, pertencente à
Giacomet-Marodin. Atualmente, Danilo Ferreira se constitui uma
liderança do MST no assentamento e no município, enquanto vereador de Rio Bonito do Iguaçu relatou mais informações sobre
os acontecimentos do período. Danilo afirmou que antes de 1996
já haviam feito acampamentos menores nas áreas da madeireira,
10

Entrevista exploratória realizada pela pesquisadora no dia 06 de julho de
2010.
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porém as famílias acabavam sendo expulsas. Afirmou que uma
ocupação ocorrida nos fins da década de 1970, por volta de 1978,
ficou bastante marcada na memória dos trabalhadores sem terra
da região pelo grau de tortura e violência dos jagunços da empresa, o que acabou gerando muito medo entre eles. Na ocupação de
1996, esse sentimento veio à tona nos filhos e netos dos trabalhadores que haviam participado das ocupações em 1970 e 1980 e
deixado os relatos gravados na memória dos seus familiares. Para
Danilo, a possibilidade de enfrentar o medo veio com a união da
quantidade de pessoas envolvidas na ocupação.
A seguir descreve-se, ainda que brevemente, o processo
de ocupação que originou o Assentamento Marcos Freire, em Rio
Bonito do Iguaçu, Paraná. Para tanto, primeiro são apresentados
os caminhos e recursos metodológicos privilegiados no resgate e
escrita dessa trajetória específica de luta pela terra, para em seguida se discorrer sobre a mesma, procurando articular os acontecimentos locais com as questões mais gerais que se passavam no
mesmo momento histórico.

A conquista da Fazenda Pinhal Ralo e o Assentamento Marcos
Freire, uma forma de escrever essa história
Primeiro, o que é definido como “passado” deve ser claramente
uma seleção particular da infinidade daquilo que é lembrado
ou capaz de ser lembrado. Em toda sociedade, a abrangência
desse passado social formalizado depende, naturalmente, das
circunstâncias. Mas sempre terá interstícios, ou seja, matérias
que não participam do sistema da história consciente na qual os
homens incorporam, de um modo ou de outro, o que consideram
importante sobre sua sociedade (HOBSBAWN, 1998, p. 23).

A especificidade das lutas concretas travadas pelos
trabalhadores rurais organizados no MST, na ocupação da
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Fazenda Pinhal Ralo, da empresa Giacomet-Marodin, trouxe
a necessidade de ir mais a fundo na constituição histórica da
ocupação do Paraná com foco na luta pela terra e conflitos da
região oeste e sudoeste, a fim de compreender como se formou
Rio Bonito do Iguaçu, à luz dos processos econômicos vividos na
agricultura brasileira nos diferentes períodos; além disso, buscar
caracterizar minimamente o latifúndio ocupado, para entender
sua relação com os acontecimentos que envolveram a luta por essa
terra em específico; por fim, compreender que consequências essa
ocupação trouxe para o município. Todos esses elementos foram
considerados como indispensáveis para uma melhor caracterização
do objeto de estudo pesquisado: o Colégio Estadual Iraci Salete
Strozak e o ensino médio na formação dos jovens assentados.
O primeiro passo percorrido foi o levantamento das
pesquisas já produzidas em que constava a história do Assentamento Marcos Freire, considerando os níveis da especialização,
mestrado e doutorado. Para tanto, foram consultadas a Biblioteca Municipal de Rio Bonito do Iguaçu e o Banco de Teses da
Capes. Como resultado se obteve: três monografias de conclusão
de curso de Especialização em Educação do Campo de autoria
de Andreetta (2007); Galera (2007) e Viola (2007); uma monografia de especialização em História da Educação Brasileira, de
Paese (2008); e duas dissertações de mestrado em Educação, de
Rodrigues (1999) e Cericato (2008).
Além disso, foram procuradas outras publicações de
textos que tratassem da temática histórica do assentamento,
bem como de questões que envolvessem o Colégio Estadual
Iraci Salete Strozak. Quatro publicações foram encontradas:
França e Pires (2007); Guine e Pires (2008); Coca e Fernandes
(2009); e Monteiro (2003). Aqui mereceu destaque a produção
que envolveu também outros assentamentos na região,
realizada sob a coordenação do professor Pires, da Unicentro,
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em Guarapuava até 2009, sendo esta a universidade estadual
pública mais próxima de Rio Bonito do Iguaçu.
Por último, considera-se também um livro escrito por
professores do Colégio Estadual Iraci Salete Strozak como resultado de um projeto de resgate histórico e cultural do assentamento
desenvolvido na escola, realizado em conjunto com os educandos
e organizado por Hammel; Costa; Andreetta (2007).
Feita a leitura dos textos citados, percebe-se que a história do Assentamento Marcos Freire encontrava-se sistematizada principalmente a partir de relatos de pessoas que haviam
participado do processo de acampamento que resultou no Assentamento. Que sentido teria contar o que já foi contado utilizando-se da mesma forma? Que contribuições essa investigação
poderia dar no sentido de ir além do que já havia escrito? Essas
foram questões que resultaram desse primeiro momento e levaram ao seguinte desdobramento.
Buscando trazer elementos que pudessem contribuir
com o registro dessa história, indo além dos relatos orais, optouse então por trabalhar com informações que foram divulgadas
pelos jornais impressos na época da ocupação, bem como outros documentos produzidos pelo próprio MST, possibilitando
complementar ou confrontar com a história do assentamento já
sistematizada. Assim, procedeu-se a consulta na Secretaria Estadual do MST no Paraná, na qual não foi disponibilizado nenhum
material, tendo sido encaminhados para o Centro de Documentação e Biblioteca Popular Mara Vallauri, organizado pelo CEFURIA (Centro de Formação Urbano Rural Irmã Araújo), ambos em Curitiba. No Centro de Documentação, foi possibilitado
acesso a vários materiais11 que foram utilizados como fontes.
11

Os documentos foram os seguintes: - um vídeo produzido pelo MST,
denominado “Giacomet Marodin, uma história de luta e devastação”, sem
referência de data; - O Boletim Poeira, da Comissão Pastoral da Terra,
de 1983; - recortes de jornais do Paraná: Folha do Paraná, O Estado do
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Consultou-se também o arquivo de recorte de jornais
da CPT no Paraná. Como o volume de material era muito grande, optou-se pelo tempo histórico de um ano, no período entre abril de 1996, quando ocorreu a ocupação e maio de 1997,
momento em que já havia saído além do decreto de desapropriação, também a emissão de posse, assentando uma parte das
famílias acampadas. Os jornais foram: O Estado do Paraná, Gazeta do Povo, Folha de Londrina, Gazeta do Paraná, Jornal do
Estado e Folha de São Paulo.
Um último arquivo de recortes de jornais consultado
foi o da Biblioteca Municipal de Rio Bonito do Iguaçu. Nele
considerou-se apenas os jornais de circulação local, denominados:
O Independente e Correio do Povo.
Nesse processo, teve-se acesso ao Plano de Consolidação
do Assentamento Marcos Freire, documento em fase de conclusão,
a ser aprovado pelo Incra. Mesmo não estando finalizado, muitos
dados relevantes foram encontrados, acerca da história e da
caracterização do assentamento e por esse motivo foi incluído
como fonte da investigação.
Paraná e Folha de Londrina, com matérias no ano de 1996 e 1997; - uma
matéria no jornal O Estado de São Paulo, de 14 de setembro de 1997; matérias publicadas no Jornal Sem Terra de maio de 1996, junho de 1996,
janeiro de 1997, abril/maio de 1997 e setembro de 1997; - uma matéria
da Revista Sem Terra de abril/maio/junho de 2001, intitulada: “A saga do
povo sem terra na cidadela da reforma agrária”; - uma matéria na Revista
Manchete de 18 de maio de 1996, denominada “A república dos sem terra”;
- matérias em exemplares do jornal Folha Popular, de circulação mais
restrita a Curitiba e região metropolitana, com datas de 18 a 24/05/1996;
15 a 21/06/1996; 29/06 a 05/07/1996; 8 a 21/02/1997 e 19/04 a 02/05/1997;
- um panfleto de divulgação de um Ato de Protesto contra a Violência no
Campo e pela Reforma Agrária, promovido pelo Fórum pela Reforma
Agrária e Urbana, Cidadania e Emprego e realizado em 23/01/1997 em
Curitiba; - uma circular interna do MST, denominada “Assassinatos no
campo: a irresponsabilidade do governo FHC, de 17/01/1997, denunciando
assassinatos de trabalhadores rurais no Pará e em Rio Bonito do Iguaçu e
convocando para um ato na Fazenda Giacomet.
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Após a coleta de todo o material12, foi feita a leitura dos
recortes, a separação por data de publicação com o devido resumo,
destacando os acontecimentos relatados, associando e confrontando as informações. Passa-se então para a sistematização resultante deste trabalho. Destaca-se que não foram desconsiderados
os problemas de sensacionalismo e posicionamento tendencioso
– entre tantas outras questões - que perpassam as notícias divulgadas pela mídia, seja impressa ou outro meio. Todavia, a incerteza
de que teria sido uma boa escolha foi se desfazendo na medida
em que acontecia a leitura das reportagens e encontravam-se dados relevantes, não ressaltados nos textos já publicados. Assim, no
decorrer do texto, alguns termos utilizados nas reportagens como
“invasão” ao invés de “ocupação” seguem entre aspas para demarcar a concepção acerca da luta pela terra.
Os depoimentos presentes nas publicações e pesquisas
já existentes abordavam, em sua maioria, o cotidiano de organização vinculado às formas e iniciativas que vinham sendo
experimentadas pelo MST, enquanto ações de enfrentamento
dos trabalhadores rurais sem-terra. Traziam também a precariedade e sofrimento vividos na luta, bem como os sonhos e
conquistas consequentes dela.
No entanto, pelos materiais consultados, foi possível
acessar informações como: as cidades de origem dos acampados;
suas ocupações anteriores; as falas de outras partes envolvidas,
como por exemplo, representantes da Giacomet-Marodin, do
padre responsável pela Igreja Católica de Rio Bonito do Iguaçu,
12

Para que fosse possível atingir a intenção de acessar os diferentes materiais
existentes, foi necessária a contribuição com a pesquisa por parte de algumas
pessoas. Assim, se agradece a Fernanda Fernandes Baggio do Cefuria; Vera
Luiza S. Gislon, da CPT; Jeferson Sales, do ITCG; Vera Marcondes e Carla
Loop, do MST; Ana Cristina Hammel e Ritamar Andreetta do Colégio
Iraci; Edson Anhaia e Marcos Gehrke, ambos educadores presentes desde
as primeiras discussões sobre a implantação das escolas no assentamento.
Agradece-se também ao José Pereira, da direção estadual do MST em 1996,
que disponibilizou seu arquivo pessoal com variados documentos.
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do Promotor de Justiça de Laranjeiras do Sul, entre outros.
Posições diversas que estão expostas a seguir e possibilitam uma
compreensão mais ampliada do momento histórico vivido.
Quando já ocorria a sistematização e escrita dos dados
encontrados, teve-se acesso ao valioso e amplo arquivo pessoal
de José Pereira, um dirigente estadual do MST, em 1996, que
participou do processo de acampamento da Giacomet-Marodin.
Optou-se por não ir a fundo nesse material, até mesmo pela
característica central do texto, mas alguns documentos ajudaram
a trazer elementos enriquecendo a caracterização proposta.
Por último, vale esclarecer que órgãos como o INCRA tanto o escritório estadual, em Curitiba, como o regional, localizado em Laranjeiras do Sul - e entidades como a ACAMF (Associação Central do Assentamento Marcos Freire) foram consultados e,
embora não tivessem material disponível, forneceram contatos de
outras pessoas, com as quais obtivemos os documentos citados.

Acampamento na Giacomet-Marodin e a organização dos
trabalhadores no Movimento Sem Terra
A seguir, descreve-se o processo de ocupação que originou
o Assentamento Marcos Freire, em Rio Bonito do Iguaçu, Paraná,
procurando articular os acontecimentos locais com as questões
mais gerais que se passavam no mesmo momento.
A ocupação: 17 de abril de 1996, promessa de vida para cerca
de 3.000 famílias, morte para 19 trabalhadores rurais em luta
Arrodiava, ameaçava e não dava certo. Faz mais de 15 anos!
Tantos anos que nós temos ouvido falar que vários companheiros foram assassinados por mandantes desse latifúndio. Nós do
Paraná tínhamos que fazer, sem dúvida nenhuma, a maior ocupação da história do Movimento!13
13

Ireno Alves dos Santos. Dirigente do MST no Paraná e membro da
Coordenação Nacional, que desempenhou um papel essencial na mobilização
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Embora terras pertencentes à empresa Giacomet-Marodin tivessem sido ocupadas nos anos 1970 e 1980 pela organização
em movimentos de trabalhadores e produtores rurais expropriados de sua terra, aqui uma será tratada em especial - a realizada
pelo MST no dia 17 de abril de 1996.
No mesmo dia ocorreu, no Pará, o confronto entre
cerca de 1.500 trabalhadores rurais, em protesto pela demora
no assentamento e a polícia militar do Estado, resultando na
morte de 19 “sem terras”, e ficou mundialmente conhecida como
a Chacina de Eldorado dos Carajás. Brandford; Rocha (2004)
descreveram os acontecimentos e trouxeram depoimentos de
quem conseguiu sobreviver à violência.
A década de 1990, principalmente da sua metade em
diante, foi caracterizada pelo fortalecimento do MST que ampliou
suas mobilizações e passou a ser reconhecido enquanto um movimento social de milhares de trabalhadores rurais, desempregados
rurais e urbanos, enfim, dos mais diversos expropriados na luta
pela reforma agrária e a transformação social no país. Em 1997,
estava presente em 24 estados brasileiros como alternativa de resistência e luta ao contingente de trabalhadores que continuavam
na sina de “vaguear pelo mundo em busca de trabalho”, como já
citado anteriormente. Nesse mesmo ano, ocorreu a grande Marcha Nacional por Terra, Emprego e Justiça, da qual participaram
trabalhadores sem terra, vindos de diferentes pontos do país e
chegando a Brasília no dia 17 de abril, um ano após o confronto
de Eldorado dos Carajás (FERNANDES, 1999).
A ocupação em Rio Bonito do Iguaçu esteve imersa nessa
confluência, sendo determinada pelas questões nacionais e deterpara a ocupação da fazenda da Giacomet-Marodin (JORNAL SEM TERRA,
1997a) em fala para os acampados, no vídeo do MST (s/d). Ireno Alves dos
Santos faleceu em acidente de trânsito, dia 25/12/1996 e em reconhecimento
a sua luta e contribuição ao MST o primeiro assentamento que resultou da
ocupação recebeu seu nome (JORNAL SEM TERRA, 1997).
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minantes, principalmente no âmbito estadual, na luta pela terra.
Exemplo disso são as fotos publicadas no livro “Terra”, de Sebastião
Salgado (1997), retratando crianças na beira da estrada, ainda antes
da ocupação da fazenda e o momento mesmo da ocupação, registrado na foto tão conhecida de trabalhadores abrindo a porteira e
entrando nas terras, empunhando a foice e a bandeira do MST.
A semana da ocupação, em 1996, foi marcada por intensas
mobilizações em todo o Brasil, como a Marcha pela Reforma
Agrária, que iniciou em 09 de abril. No Paraná, mobilizou “semterras de diversas regiões do Estado” que acamparam em Curitiba,
buscando negociar com o INCRA a ampliação das metas de
assentamento para o ano, que abarcavam apenas 800 famílias
(FOLHA DE LONDRINA, 10/04/1996).
Essa mobilização ocorreu também no acampamento
que ainda estava às margens da PR – 158, em dois trechos: um
entre Laranjeiras do Sul e Rio Bonito do Iguaçu e outro entre
Rio Bonito do Iguaçu e Chopinzinho. Os quase três mil acampados fizeram uma caminhada “em protesto pela reforma agrária [...]” em direção a Laranjeiras do Sul. O acampamento estava
em fase de organização, tendo criado uma comissão de coordenação que cuidava da segurança, educação, saúde, segurança e
infraestrutura. A prefeitura de Rio Bonito do Iguaçu já havia
disponibilizado ônibus para transporte das crianças até a escola
da cidade e, além disso, já iria ser construído um barracão no
acampamento para servir de escola. Roberto Baggio, nessa ocasião, descartou a possibilidade do acampamento transformar-se
em alguma “invasão”, a intenção era chamar à atenção para a
inércia da reforma agrária no Paraná, posto que, na época, existiam mais de vinte áreas ocupadas sem nenhum pronunciamento do INCRA (FOLHA DE LONDRINA, 10/04/1996).
Mesmo com a “negativa” de Roberto Baggio, eis que dia
dezessete de abril ocorreu a ocupação da Fazenda Pinhal Ralo, da
empresa Giacomet-Marodin.
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Era impressionante a coluna dos sem-terra formada por mais
de 12 mil pessoas, ou seja, 3 mil famílias, em marcha na noite
fria daquele início de inverno no Paraná. [...] Pelo rumo que
seguia a corrente, não era difícil imaginar que o destino final
fosse a Fazenda Giacometi, um dos imensos latifúndios, tão típicos do Brasil. [...] Anda rápido um camponês: 22 quilômetros
foram cobertos em menos de cinco horas. Quando chegaram lá,
o dia começava a nascer. A madrugada estava envolta em espessa serração que, pouco a pouco, foi se deslocando da terra, sob
o efeito da umidade do rio Iguaçu, que corre ali bem próximo.
[...] Ante a inexistência de reação por parte do pequeno exército
do latifúndio, os homens da vanguarda arrebentam o cadeado
e a porteira se escancara; entram; atrás, o rio de camponeses se
põe novamente em movimento; foices, enxadas e bandeiras se
erguem na avalanche incontida das esperanças nesse reencontro com a vida [...] (SALGADO, 1997, p. 143).

O jornal Folha de São Paulo do dia dezoito de abril trouxe
matéria sobre a “invasão” ocorrida às 06h30min, com cerca de
7.000 pessoas, segundo estimativa da polícia, considerada como
a maior ocupação do Estado. Confrontando a quantidade de
participantes, o Gazeta do Paraná do mesmo dia trouxe o dado de
que para o MST o total seria em torno de 10 mil pessoas.
Roberto Requião, então Senador da República, exgovernador do Paraná, apoiou a ocupação. Ele, em matéria do
jornal O Estado do Paraná, de dezoito de abril de 1996, afirmou a
inexistência dos títulos da terra pela empresa sobre 2.400 hectares,
segundo levantamento feito pelo ITCF (Instituto de Terras
Cartografia e Florestas) e recordando a desapropriação de parte da
fazenda no governo de João Batista Figueiredo, na década de 1980.
Interessante destacar que o fato ocorrido no Pará teve
uma grande repercussão e tomou as páginas dos jornais. Mesmo
assim, a ocupação da Fazenda Giacomet-Marodin aparece,
embora num espaço mais restrito. De um lado demonstra sua
importância, uma ocupação com mais de 3.000 famílias foi algo
impactante no Estado e no Brasil. Tanto é que, mesmo com toda
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a repercussão de Eldorado dos Carajás, a ocupação da Giacomet
também foi abordada pelo jornal Folha de São Paulo, um dos
jornais de maior circulação no país.
Pode-se constatar, pelas reportagens, que a ocupação
foi tranquila, não havendo confrontos nem mortes. Houve
afirmação de que a “invasão” foi uma das maiores do Brasil e suas
consequências e solução repercutiriam em todo país (O ESTADO
DO PARANÁ, 24/05/1996), demonstrando o cuidado que o
momento exigia. A matéria intitulada “Rio Bonito do Iguaçu: a
república dos sem terra” consta a seguinte descrição:
Eles saíram da margem da estrada da PR-158 para criar um
mundo paralelo. Lá, a terra esbanja fertilidade. O plástico
preto cobre tanto os cadáveres da tragédia urbana quanto
o teto dos sem-terra. São famílias inteiras – num total de
2.888 - que, lado a lado, compartilham o desejo de serem
assentadas. No ambiente insalubre do acampamento de Rio
Bonito do Iguaçu, cidade a 390 km a centro-oeste de Curitiba,
uma ilha de seis alqueires pulsa no meio da mata da Fazenda
Giacomet-Marodin, um oceano de 82 mil hectares (REVISTA
MANCHETE, 18/05/1996).

O confronto de Eldorado dos Carajás transformou a semana de protestos em muitas outras mobilizações por todo o
país. No acampamento, foi celebrada no primeiro domingo uma
missa lembrando o massacre do Pará (O ESTADO DO PARANÁ, 21/04/1996). No sétimo dia após o ocorrido, interditaram
a BR-277 e a PR-158, em Laranjeiras do Sul, por duas horas.
Houve um destaque na reportagem trazendo a informação de
que por determinação de lideranças só participaram adultos, os
quais foram com foices, enxadas e cartazes com dizeres reivindicando a reforma agrária, além das bandeiras vermelhas do MST.
Trouxe ainda a fala de Claudinei Oliboni, um dos organizadores
do protesto, afirmando que estavam dispostos ao diálogo, evi-
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tando novas tragédias, desde que o governo federal se dispusesse
a fazer a reforma agrária no país (O ESTADO DO PARANÁ,
24/04/1996). A seguir, imagem da manifestação:
Figura 4: Manifestação no acampamento do MST na Fazenda GiacometMarodin em lembrança ao confronto de Eldorado dos Carajás-PA

Fonte: O Estado do Paraná, 25/04/1996

Expressão da dimensão da tensão vivida naquele
momento foi o posicionamento tomado pelos órgãos judiciais no
trato com a questão da ocupação. O jornal Folha de São Paulo
(20/04/1996), numa matéria denominada: “Judiciário apóia semterra”, traz a participação do promotor público de Laranjeiras do
Sul em uma assembleia dos acampados na Giacomet, na qual fala
que irá analisar o pedido de reintegração de posse – efetuada pela
empresa, um dia após a ocupação - considerando a “função social
da terra”. A matéria finaliza afirmando: “É a primeira vez que um
promotor dá apoio explícito aos sem-terra em invasões no Paraná”.
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Dessa forma, o juiz Marco Antonio Antoniassi prorrogou o prazo para o INCRA se pronunciar, por duas vezes, sobre a
possível desapropriação de terras da fazenda, entendendo que essa
atitude colaborava com uma saída pacífica. A decisão surpreendeu
os representantes da empresa que entrariam com novo recurso jurídico e, de outro lado, foi comemorada pelos acampados e pelo
MST (O ESTADO DO PARANÁ, 25/04/1996).
O Instituto Ambiental do Paraná (IAP), para fins de
possível desapropriação, fez um levantamento no acampamento.
Localizou 2.888 famílias e dessas apenas 593, caracterizadas como
posseiros, meeiros, parceiros e arrendatários, estariam aptas para
receber as terras. As demais foram consideradas não aptas por serem
constituídas por trabalhadores rurais permanentes e temporários,
desempregados rurais e desempregados urbanos. O MST contestou
os critérios do IAP por considerar todas as famílias como “semterras” e, por isso, deveriam ser atendidas. O próprio INCRA
também considerava os boias-frias como “[...] público beneficiários
de assentamentos” (FOLHA DE LONDRINA, 09/05/1996).
Rogério Mauro, liderança do MST, afirmou que o relatório não servia como base para o INCRA assentar as famílias e
que a ideia do governo estadual de contemplá-las com o programa
das Vilas Rurais14 não resolveria o problema dos “sem-terra”, que
precisavam de terra “[...] para plantar, produzir e comercializar. A
Vila Rural resolve o problema de moradia, mas não o nosso” (O
ESTADO DO PARANÁ, 28/05/1996).
No mês de junho, com a chegada do inverno, houve várias
ocorrências de saúde que serão tratadas no eixo - O cotidiano. No
14

As Vilas Rurais integravam o programa de governo de Jaime Lerner, tendo
como intuito garantir moradia, produção e venda de excedentes para
trabalhadores volantes, ou boias-frias. Havia financiamento do Banco
Mundial e parceria com as prefeituras que compravam os terrenos com
participação da Emater (Empresa Paranaense de Assistência Técnica e
Extensão Rural) e Cohapar (Companhia de Habitação do Paraná). De 1995
a 2002, fim do segundo mandato, foram criadas 412 Vilas Rurais em 279
municípios paranaenses, assentando cerca de 16 mil famílias.
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entanto, nesse momento, cabe entender que esse problema gerou
a necessidade de intervenção de órgãos públicos. Esses, por sua
vez, solicitaram que a coordenação do acampamento realizasse
um levantamento da quantidade de pessoas no local. A conclusão
foi a de que o acampamento havia superado os dados iniciais de
9 a 10 mil pessoas, constatando a presença de 13.276 acampados
(FOLHA DE LONDRINA, 14/06/1996). Interessante constar que
na mesma reportagem havia o dado de que o Censo do IBGE de
1991 apontou que no Paraná havia 168 municípios com menos de
13 mil habitantes. “A gigantesca concentração humana confirmou
definitivamente tratar-se da maior ocupação em todos os tempos
entre as organizadas pelo Movimento dos Trabalhadores SemTerra” (FOLHA DE LONDRINA, 14/06/1996).
A divisão por idade apresentou os seguintes números:
1.305 crianças com até 5 anos; 855 de 06 a 10; 655 de 10 a 15 e
10.461 com mais de 15 anos, desses, 91 eram gestantes. O IAP
fez um cadastramento inicial, logo após a ocupação, que resultou
no valor de 2.880 famílias. A quantidade inicial foi alterada,
porque após a ocupação chegaram muitas famílias para compor o
acampamento (FOLHA DE LONDRINA, 14/06/1996).
A mesma reportagem apresentou um quadro com a
origem das famílias acampadas, tendo como fonte a Defesa
Civil/Governo do Paraná. Como se pode perceber havia uma
grande quantidade de famílias vindas de Foz do Iguaçu, um
município que pela construção da Usina de Itaipu foi palco de
vários conflitos entre os atingidos pela construção da barragem
e a Eletrosul. A maioria dos demais municípios de origem eram
todos próximos a Rio Bonito do Iguaçu, localizados na região
oeste, centro-oeste e sudoeste do Paraná.
Outro elemento a se considerar era a presença de famílias oriundas do Paraguai, muitas de origem brasileira, que
passaram pelo processo de expropriação e buscaram “melhorar
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a vida” no país vizinho. Não sendo possível retornaram e acabaram aumentando os contingentes de trabalhadores rurais semterra no país. Exemplo disso foi o relato de Edson de Souza que
viveu no Paraguai 20 anos, arrendando quatro alqueires, porém
não conseguiu continuar sobrevivendo lá (FOLHA DE LONDRINA, 24/04/1996). A Gazeta do Paraná (19/04/1996) em reportagem sob o título: “Brasiguaios dão força à invasão”, trouxe o
depoimento de mais três brasileiros que estavam retornando do
Paraguai por conta da ocupação. Um deles afirmou: “A força dos
brasiguaios nesse movimento é muito grande”.
Destaque para o fato de que, ao refazer a soma, verificouse que o total era de 2.856 famílias e não o número apresentado na
tabela do jornal.
Figura 5: Quadro de origem dos acampados, segundo municípios de origem

Fonte: Gazeta do Paraná, de 19/04/1996
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A Revista Manchete (18/05/1996) trouxe dados sobre
a ocupação das famílias anterior ao acampamento, retirados do
levantamento da Divisão de Assentamentos e Conflitos Agrários da
Secretaria Estadual do Meio Ambiente do Paraná, feito dez dia após
a ocupação. Eram as seguintes ocupações de origem, em percentual,
considerando as 2.880 famílias acampadas: 7,37% - empregados
rurais temporários (boias-frias); 11,39% - trabalhadores urbanos;
8,69% – desempregados urbanos; 9,07% – arrendatários; 6,99% –
mão de obra familiar; 4,26% - meeiros; 2,87% - empregados rurais
permanentes; 1,45% - desempregados rurais; 1,04% - proprietários;
0,21% - posseiros; 6,65% - não especificados.
Com essas características o acampamento da Fazenda
Giacomet-Marodin, em 1996, marcou a história do Paraná nos
fins do século XX, tornando-se uma importante referência na organização dos trabalhadores rurais e na luta pela terra.

O cotidiano: a organicidade de um acampamento do MST, o inverno que chega e as vidas de crianças que se vão
Como desdobramento dos movimentos de luta pela terra,
ocorridos nas décadas de 1970 e 1980 - abordados brevemente
no início do texto, o MST foi se constituindo e assumindo um
jeito próprio de construir suas mobilizações. Os acampamentos
assumiram sua característica de estratégia central na luta pela
terra, com eles, a necessidade de organizar a vida, tendo em vista
de um lado, as escassas condições materiais que o envolviam e, de
outro, as amplas esperanças da conquista.
Stédile e Sérgio (1993), em um pequeno livro que trazia
informações básicas sobre o MST, abordaram num tópico breve
a organização interna do acampamento. Note-se para a data da
edição, início dos anos 1990, em que o MST vinha se consolidando
como um movimento de âmbito nacional. Afirmaram que a
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organização interna ocorria pelos núcleos de base, compostos
por dez a trinta famílias aproximadas, conforme município de
origem, coordenada por um responsável. Nos núcleos dividiam
as principais tarefas do acampamento incluindo “alimentação,
saúde, higiene, educação, religião, lenha, animação, finanças,
lazer e esportes etc” (STÉDILE; SÉRGIO, p. 68, 1993). Os autores
explicaram que cada pessoa ficava responsável por uma função
e se formavam equipes de serviço. Havia uma coordenação
geral do acampamento que tinha como tarefa a relação com a
sociedade e negociações, além de garantir a unidade das equipes.
A Assembleia Geral era o órgão máximo de decisão.
Em Rio Bonito do Iguaçu, o acampamento buscou garantir a organicidade proposta pelo MST, havendo a divisão de tarefas
e a organização em cerca de 93 grupos de 30 a 40 famílias. Na
Revista Sem Terra (2001), constou que a gestão interna ficou com
uma Comissão Executiva composta por 13 pessoas escolhidas no
acampamento. Formaram-se também diferentes setores segundo
as atividades necessárias. Os grupos e setores escolheram um homem e uma mulher para serem coordenadores.
Entre os setores instituídos, houve o de infraestrutura,
segurança, saúde, educação, alimentação, formação e comunicação. Esses foram extintos após o acampamento, porém os
grupos lá permaneceram (PLANO DE CONSOLIDAÇÃO DO
ASSENTAMENTO MARCOS FREIRE, 2006). Interessante é que
Danilo, na entrevista exploratória citada, afirmou que até aquele momento a organização dos grupos fazia parte da identidade
dos assentados, na sua relação com o MST.
A segurança foi alvo de destaque nas reportagens: com
as rígidas regras para manter a organização, evitar tumultos e
o funcionamento comparado como o de uma cidade. Tinham
horários estabelecidos e regras não cumpridas, com infrações
mais graves que acarretavam a expulsão (O ESTADO DO PARANÁ, 02/06/1996). Abarcavam cerca de 100 homens que
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trabalhavam dividindo-se em quatro grupos em cada plantão,
dois cuidando da frente do acampamento e dois na mata. Os
homens que controlavam a guarita estavam sempre de crachá
no peito e chapéu, desarmados e conhecidos pelos apelidos
(REVISTA MANCHETE, 1996), após as 22h não permitiam a
saída nem entrada no acampamento, com exceção dos doentes
(O ESTADO DO PARANÁ, 02/06/1996).
O ambiente era insalubre, concentrando um grande
número de pessoas num espaço que ficou denominado
de “Buraco”, por ser uma depressão. Havia muita fumaça,
resultante das lenhas queimando nos barracos. Logo no início
do mês de maio, a Folha de São Paulo (06/05/1996) anunciou
a morte de duas crianças, uma por desnutrição e outra por
pneumonia, devido à falta de infraestrutura e assistência
médica. A Prefeitura Municipal não tinha suporte suficiente
para atender à demanda do município mais a dos acampados,
mesmo com ajuda da Secretaria Estadual de Saúde.
O atendimento à saúde, prestado pela Prefeitura Municipal
de Rio Bonito do Iguaçu, dispunha de 26 médicos no posto de saúde, além de uma ambulância disponível 24 horas no acampamento. Entretanto, o Secretário de Saúde do município afirmou que os
gastos tiveram aumento de 40% no mês de maio e que não tinham
condições de atender à demanda, mesmo com o auxílio do governo
estadual (O ESTADO DO PARANÁ, 02/06/1996).
Na semana da morte das crianças, a Secretaria de Estado
da Saúde buscava medidas de atendimento para as famílias
acampadas, como abastecimento de água tratada, vacinação,
medicamentos e transporte, mobilizando mais recursos para a
área, especialmente médicos e agentes comunitários. O Secretário
da Saúde do Estado fez reserva técnica de internações com os
Secretários Municipais de Laranjeiras do Sul e Rio Bonito do
Iguaçu e providenciou envio de cestas básicas (FOLHA DE

46

LONDRINA, 06/05/1996). Médicos, enfermeiros e técnico em
sanitarismo fizeram um mutirão sanitário vacinando as crianças
contra rubéola, caxumba, sarampo, paralisia infantil, tuberculose,
coqueluche, difteria e tétano, e os adultos contra hepatite, tétano
e rubéola (O ESTADO DO PARANÁ, 10/05/1996). Quarenta e
cinco profissionais prestaram atendimento aos acampados, em
especial às gestantes, com diversas orientações, incluindo sobre
saneamento básico (O ESTADO DO PARANÁ, 12/05/1996).
Houve também a capacitação de 72 agentes comunitários do
próprio acampamento (O ESTADO DO PARANÁ, 13/06/1996).
Na ocasião, foram identificados problemas com as
crianças que apresentavam sinais de desnutrição, diarreia infecciosa e problemas respiratórios (FOLHA DE LONDRINA,
14/05/1996), algo já eminente pela falta de comida e que vinha
se estabelecendo no acampamento e alertada em fala de Ireno
Alves dos Santos na Folha de Londrina (09/05/1996). A morte
de crianças, associada à insuficiência de alimentos, foi um problema que tomou grandes proporções no acampamento durante o mês de junho, marcando sua história.
Elemar Cezimbra, da direção estadual do MST, em
01/06/1996, alertou para a possibilidade de faltar comida para as
mais de três mil famílias, já que as doações que o acampamento
recebia das diversas entidades estavam se tornando insuficientes.
Eram necessárias cerca de cinco toneladas de alimentos
diariamente e a comida estava irrisória, sendo necessário que o
governo estadual aprovasse a liberação de cestas básicas como
medida de urgência. Argumentou, ainda, que o frio e as chuvas
constantes aumentaram os problemas de saúde, com complicações
respiratórias e pulmonares, principalmente em crianças e idosos.
Garantir alimentação, para ele, deveria ser prioridade para o MST e
para o governo do estado (FOLHA DE LONDRINA, 01/06/1996).
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Os governos estadual e federal, nas negociações iniciais, logo após a ocupação, prometeram o envio de cestas básicas para as famílias do acampamento. Entretanto, dois meses após, as cestas não haviam chegado, o que estava gerando,
nos dizeres de Roberto Baggio, uma multidão de sem-comida
(FOLHA DE LONDRINA, 11/06/1996).
O aumento do número de mortes das crianças e o agravo
na quantidade de enfermos resultaram numa intervenção do
Promotor de Justiça de Laranjeiras do Sul, Paulo Sergio de Lima,
que solicitou a remoção das crianças do acampamento. Esse
problema gerou reportagens que trouxeram à tona controvérsias.
De um lado, a Folha de Londrina (12/06/1996), numa
matéria intitulada: “Promotor quer crianças fora da invasão. Os
sem-terra poderão ser responsabilizados pelas sete mortes de
crianças registradas no acampamento em Rio Bonito”, tratou
do pedido de remoção das crianças do acampamento feito pelo
Promotor, preocupado com a possibilidade de novas mortes,
para prédios públicos de Rio Bonito do Iguaçu ou Laranjeiras do
Sul. Como a remoção poderia demorar, o Promotor anunciou a
possibilidade de ação judicial para responsabilizar as famílias e até
mesmo o MST, caso não houvesse aceitação.
Além disso, o Estado do Paraná (13/06/1996) trouxe a
afirmação do Promotor de que as péssimas condições colocavam
em risco a vida das crianças. Apoiando-se no Estatuto da Criança
e do Adolescente, disse que entraria com medida cautelar para
verificar as condições de vida das crianças no acampamento, e
se fosse constatada gravidade no problema poderia solicitar a
guarda temporária das crianças, até que se normalizassem as
condições de saúde e bem-estar. Nessa reportagem, havia o
dado que, de acordo com levantamento feito pelo MST, das três
mil crianças de zero a doze anos existentes no acampamento,
sessenta e cinco tinham até um ano.
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De outro lado, na Folha Popular (15 a 21/06/1996),
o Procurador Geral da Justiça, Olímpio de Sá Sotto Maior,
afirmou que a declaração do promotor foi distorcida. Na
verdade, o Ministério Público estava preocupado com a
situação das crianças, mas não era ideia do órgão destituir os
pais do “pátrio poder” e, sim, intervir para garantir o bem estar
das crianças, mas com o consentimento dos pais. Ele informou
que pretendia exigir o atendimento adequado aos acampados
por parte do governo do estado como repasse de cestas básicas
e mais prestação de serviços na área de saúde.
Um dado importante é que algumas das vítimas infantis
e muitos adultos não tinham sequer registro civil. Assim, o
Juiz de Laranjeiras do Sul solicitou para que os órgãos públicos
facilitassem as certidões de nascimento e registro de identidade,
inclusive fazendo-os gratuitamente, já que era de direito de todos
(FOLHA DE LONDRINA, 12/06/1996).
Em meio a esses acontecimentos, no dia 13/06, os acampados fizeram um protesto, bloquearam a PR – 158 e exigiram
doação de cestas básicas do governo estadual. No mesmo dia, foi
anunciado pelo governo do Estado o envio de três mil cestas básicas (O ESTADO DO PARANÁ, 13/06/1996).
Um dia após, o governo federal, por meio do Programa
Comunidade Solidária, ligado à Presidência da República, liberou,
em caráter extraordinário, três mil cestas básicas para cerca de 13
mil acampados. A Defesa Civil contribuiu nessa liberação e de
mais 860 cestas básicas para outros acampamentos no Paraná.
Cada cesta tinha 25 quilos de alimentos entre feijão, arroz, farinha
de mandioca e fubá, e poderia garantir alimentação para uma
família por mais de três semanas, o que não ocorreu, já que teve
que ser dividida, devido ao grande número de pessoas (FOLHA
DE LONDRINA, 15/06/1996). O INCRA determinou que apenas
as famílias cadastradas pelo IAP, logo no início da ocupação,
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receberiam as cestas básicas. Com isso, as famílias que chegaram
depois não poderiam receber, o que ocasionou algumas confusões
e desistências de algumas famílias que não seriam contempladas,
conforme relato do padre da Igreja Católica de Rio Bonito do
Iguaçu, Afonso Chagas (FOLHA DE LONDRINA, 21/06/1996).
A alternativa para atender às crianças de até um ano
às gestantes, sem retirá-las do acampamento, foi a instalação
de barracas cedidas pela Defesa Civil. Nelas, eram oferecidas
alimentação multimistura e leite, tendo o acompanhamento de
pediatra e enfermeiras que seriam contratados pela prefeitura por
meio de convênio com a Secretaria de Saúde do Estado (FOLHA DE
LONDRINA, 25/06/1996 e O ESTADO DO PARANÁ, 25/06/1996).
Quanto às mortes das crianças, em pelo menos dois relatos, é possível identificar que, além da insalubridade do local,
houve problemas com o atendimento médico. Um deles era a fala
da responsável pela farmácia no acampamento. Verônica dos Santos afirmava que “alguns médicos atendem com má vontade” (FOLHA DE LONDRINA, 14/06/1996). Outro era o depoimento de
um pai de uma bebê de sete meses, falecida por suspeita de pneumonia. Ele relatou que a menina teve alta do Hospital São José, em
Laranjeiras do Sul, mas retornou para o acampamento com estado
de saúde grave. Desesperado, decidiu levá-la para Chopinzinho, a
80 km de Rio Bonito do Iguaçu, onde a criança foi atendida, mas
não resistiu (O ESTADO DO PARANÁ, 25/06/1996).
As irmãs religiosas da Ordem São Vicente de Paulo, com
destaque à coordenadora do grupo, Hulda Lia Franzener ou, simplesmente, Irmã Lia, contribuíram sobremaneira para o enfrentamento da situação de precariedade enfrentada. Elas ensinaram aos
grupos de mulheres noções de cidadania, medicina alternativa,
cozinha alternativa natural, costura e noções religiosas. Por conta
dos problemas de saúde enfrentados com as crianças, Irmã Lia ensinava receitas simples de como combater a desnutrição pela cozinha alternativa natural. Com isso, as mulheres passaram a orga-
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nizar uma sopa comunitária para os adultos e crianças, com uma
alimentação balanceada que incluía farelo de trigo ou farinha, folha verde, pó de casca de ovos e legumes, o que, segundo relato da
Irmã, estava diminuindo os casos de desnutrição. Além de orientar as pessoas para o consumo de água fervida ou com hipoclorito
de sódio (O ESTADO DO PARANÁ, 02/06/1996). Na avaliação
da Irmã Lia as ações ajudavam, sobretudo, a formar as mulheres
na “luta pela terra” (FOLHA DE LONDRINA, 11/06/1996).
O padre Afonso Chagas defendeu os acampados em
relação ao falecimento das crianças. Para ele, se as causas eram
a desidratação e a pneumonia, havia também uma falta de
atendimento imediato ou adequado que não podia ser negado
(FOLHA DE LONDRINA, 14/06/1996). Ele também afirmou
que os sem-terra não descuidavam de seus filhos, lembrando que,
logo após a ocupação, os governos estadual e federal garantiriam
alimento com o envio de cestas básicas e atendimento à saúde e
não cumpriram. Retirar as crianças do acampamento não era, do
seu ponto de vista, a solução e, sim, agilizar a destinação de terra
às famílias (FOLHA DE LONDRINA, 15/06/1996).

O latifúndio: de Giacomet-Marodin a Araupel
A empresa Araupel, antiga Giacomet-Marodin, trabalha
no ramo madeireiro. Iniciou suas atividades no século XX, com
característica extrativista e exportadora.
Em 1972 dois grupos tradicionais com atuação desde a década
de 1910 no ramo da madeira, a Madeireira Giacomet S.A.
e a Marodin S.A. Exportação, se unem e constituem no Rio
Grande do Sul a Giacomet-Marodin Indústria de Madeiras
S.A., adquirindo 100 mil ha de terras e florestas no sudoeste do
Paraná (ARAUPEL, 2010, s/p).
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As terras adquiridas eram da Companhia Celulose e
Papel Iguaçu, pertencentes ao empresário brasileiro José Ermírio
de Moraes que possuía as terras com três pequenas serrarias. O
empresário foi responsável por consolidar o Grupo Votorantin,
administrado por Antonio Ermírio de Moraes, um dos empresários
mais ricos do mundo (GAZETA DO PARANÁ, 18/04/1996; O
ESTADO DE SÃO PAULO, 14/09/1997).
Na época da ocupação, a madeireira tinha um faturamento
composto por diferentes ramos de atuação: - 32 milhões de dólares
com exportação de molduras, painéis e vigas de pinus, sendo
70% dela destinada aos Estados Unidos e 30% para a Alemanha,
Inglaterra, Japão e Coréia; - 5 milhões de dólares na produção de
grãos, principalmente milho, soja e arroz; somados a cerca de 1
milhão de dólares com a erva-mate. Com todo esse faturamento
respondia a 52% de ICMS de Quedas do Iguaçu, município sede
da empresa (O ESTADO DE SÃO PAULO, 14/09/1997). Segundo
dados atuais da empresa, seu faturamento em 2010 corresponde a
10% do total de exportações brasileiras no ramo da madeira, e 70%
da arrecadação municipal de Quedas do Iguaçu (ARAUPEL, 2010).
A área da empresa abarcava em 1996 três municípios,
ocupando 49,6% das terras de Rio Bonito do Iguaçu; 26,7% de
Quedas do Iguaçu e 10,9% de Nova Laranjeiras (O ESTADO DE
SÃO PAULO, 14/09/1997). Segundo o engenheiro Pedro Bom, uma
parte das terras da empresa, pertencente a um quarto município,
já havia sido desapropriada na década de 1980, no governo de João
Batista Figueiredo (GAZETA DO PARANÁ, 18/04/1996).
O diretor superintendente da empresa, Laury Giacomet,
assegurou que a área possuía o maior reflorestamento de Araucárias
do mundo, com doze mil hectares plantados, além de oito mil
hectares com pinus e nove mil com lavoura de soja, milho e arroz.
Tinha também 2.400 hectares com mata nativa. O INCRA havia
considerado o grau de utilização de 87,4% e de exploração de 100%
(FOLHA DE LONDRINA, 19/04/1996). O Instituto afirmou que o
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imóvel somente havia sido vistoriado em 1987, momento em que
foi considerada “grande propriedade produtiva” e, portanto, não
passível de desapropriação (FOLHA DE LONDRINA, 21/04/1996).
No entanto, João Belo, da Associação Xamã, no vídeo
“Giacomet-Marodin: uma história de violência e devastação”
(MST, s/d) e reportagem do jornal Folha Popular (19/04 a
02/05/1997) afirmou que tal conclusão do INCRA foi baseada
em um plano de manejo fraudulento, feito pela indústria
madeireira Giacomet-Marodin. Esta, em 1980, obteve permissão
do IBAMA para devastar a área a partir de um documento
de plano de exploração, feito em 1972, que apresentava um
inventário florestal com dados de 1951, desconsiderando todas
as mudanças ocorridas nesse intervalo de mais de 30 anos entre
os dados utilizados e a obtenção da permissão.
No Diário Oficial da União, de 29/04/1997 (p. 68,
seção 03) constou a suspensão do Plano de Manejo Florestal da
Giacomet-Marodin Ind. Madeireira S.A. e de todas as autorizações
que tinham sido emitidas em “caráter precário”, tendo as empresas
seis meses para apresentar novo Plano de Manejo Sustentado.
João Belo ainda trouxe dados de que, em 1951, 90% da
área da Giacomet (que ainda não era a proprietária das terras)
era nativa. Em 1996, menos de 3% da vegetação de todo o
Estado do Paraná permanecia original.
Houve afirmação, por parte do MST, de que parte dos
títulos da fazenda eram ilegais e que, na década de 1980, o
Instituto de Terras e Cartografia do Paraná afirmou que 2.400
hectares não possuíam nenhuma documentação. Por outro lado,
o engenheiro da empresa afirmou que o MST invadiu uma área
de preservação ambiental, com matas ciliares, que a maior parte
da fazenda, 32 mil hectares era destinada à área de preservação
e que aquela possuía uma das maiores reservas de araucárias do
Estado (GAZETA DO PARANÁ, 18/04/1996).
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Laury Giacomet assegurou colocar à venda para o
INCRA três mil hectares, pois dessa forma não comprometeria as
atividades da madeireira na fazenda. O MST alegou que, no ano
anterior, ao enfrentar dificuldades financeiras, a empresa tinha se
disposto a vender cerca de seis mil hectares para a Copel, para fins
de assentamento de trabalhadores rurais atingidos pela construção
da barragem da Usina Hidrelétrica Salto Caxias. Os diretores da
Giacomet admitiram a oferta para a Copel, justificando que teriam
pagamento imediato das terras. Todavia, a negociação não deu
certo e a empresa já tinha conseguido empréstimo com o BNDES
e, com isso, perdido o interesse na venda da área (FOLHA DE
LONDRINA, 19/04/1996; FOLHA DE LONDRINA, 25/04/1996).
A partir de 1996, o MST seguiu ocupando áreas da madeireira, conquistando as desapropriações e efetivando quatro
assentamentos que somados ocupam cerca de 2/3 da área da
empresa na região. São eles, em ordem cronológica: - em 1997,
o Assentamento Ireno Alves, com 934 famílias; - em 1998, o
Assentamento Marcos Freire, com 578; - em 2004, o Assentamento Celso Furtado, com 1.500 famílias; e o Assentamento 10
de Maio, com 69 famílias.

A conquista e a continuidade da luta
Logo após a ocupação, a direção estadual do MST escreveu um documento, assinado por Carlos Finkler e Rogério
Mauro, e entregou-o à imprensa, aos governos federal e estadual,
bem como a outras entidades, denominado: “MST ocupa maior
latifúndio do Estado do Paraná”. Nele, foi exposto o fato ocorrido, a situação da área e as exigências do MST e da Coordenação do Acampamento. Tais exigências abrangiam o pedido de
desapropriação para assentar as três mil famílias ocupantes, a
constituição de uma “comissão de alto nível” com representan-
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tes do governo do estado, INCRA, Ministério Público, igreja e
parlamentares estaduais e federais para tomar as providências
de solução ao conflito, a garantia de cesta básica e atendimento
à saúde pelo governo do estado. Afirmaram esperar que o governo estadual e o Ministério Público tivessem a compreensão da
“magnitude e gravidade do conflito” e atuassem garantindo uma
solução sem violência. Solicitaram que a sociedade paranaense e
brasileira não admitisse “um latifúndio com 83 mil hectares nas
mãos de uma única empresa, enquanto milhares de famílias passavam necessidade”. Por fim, expuseram que o assentamento das
três mil famílias representava sete mil empregos diretos, quantidade bem maior que os “dois mil empregos criados com altos
investimentos feitos pelo estado na empresa Renault”.
Assim, a Comissão de Terras, Imigração e Colonização,
vinculada à Assembleia Legislativa, assumiu a intermediação
dos conflitos por terra, não só no caso específico da Giacomet,
mas também de outros que ocorriam no estado. A Comissão
desempenhou um papel importante na possibilidade de buscar
uma resolução para o conflito sem resultar em violência. Vale
reiterar que o momento vivido no Pará e sua repercussão nacional
fez grande diferença na postura assumida de diálogo e não de
confronto, por parte principalmente do executivo e do judiciário.
Dessa forma, firmou-se um pacto entre os acampados, o
MST, os donos da Fazenda Pinhal Ralo - pertencente à madeireira
Giacomet-Marodin, e a polícia civil e militar, durante a visita
de deputados estaduais e representantes do governo do estado
no acampamento (FOLHA DE LONDRINA, 20/04/1996). No
acordo, os sem-terra se comprometeram a não usar armas e
a empresa em manter os seus seguranças afastados da área
(JORNAL DO ESTADO, 20 e 21/04/1996).
A Comissão tinha como presidente o Deputado Estadual
Nereu Moura (PMDB) e era composta pelos Deputados Estaduais

55

Irineu Colombo (PT), Augustinho Zuck (PPB) e o Deputado
Federal Padre Roque Zimmermann (PT). Além dos parlamentares,
integravam as reuniões representantes de órgãos públicos e
entidades civis como a CPT, o Ministério Público estadual, a
Associação dos Magistrados do Paraná, a Procuradoria da Justiça
Federal, a Procuradoria da Justiça do Paraná; como representantes
do governo estadual, o Instituto Ambiental do Paraná e Secretaria
do Meio Ambiente; como representantes da federação o IBAMA
e o INCRA (GAZETA DO POVO, 19/04/1996; O ESTADO DO
PARANÁ, 20/04/1996 e 26/04/1996).
Os componentes da Comissão preocuparam-se em buscar uma saída amistosa para o conflito, sem que houvesse “derramamento de sangue”. O Presidente, Deputado Nereu Moura,
reiteradamente nas matérias trouxe falas nesse sentido, reconhecendo a importância da mediação entre as duas partes – empresa
e MST - feita pela Comissão, para uma “condução harmoniosa
da questão”. Chegou afirmar que: “Mostraremos que, no Paraná,
sangue de agricultor não é adubo para ser derramado na terra”
(O ESTADO DO PARANÁ, 26/04/1996).
No entanto, apesar de o foco ser a ocupação da Giacomet,
é importante destacar que no estado outros acampamentos com
menor número de famílias viviam a tensão de confrontos entre
os acampados e jagunços das fazendas, com apoio extra-oficial
da Polícia Militar local. Exemplo disso era a Fazenda Perpétuo
Socorro, em Santa Maria do Oeste, onde houve um ferimento em
uma criança, devido a troca de tiros. Tal acontecimento resultou
na convocação do comandante-geral da Polícia Militar para uma
reunião da Comissão (GAZETA DO POVO, 20/04/1996; JORNAL
DO ESTADO, 25/04/1996). A preocupação em evitar a violência e
mortes, uma característica marcante dos integrantes da Comissão,
pode ser ilustrada nos relatos que seguem.
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O juiz Marco Antonio Antoniassi, da Vara Cível da Comarca de Laranjeiras do Sul, que recebeu o pedido de reintegração de posse feito pelos proprietários da fazenda, pediu que
“todos se comprometessem a evitar conflitos, e que armas não
substituíssem o diálogo estabelecido desde o dia anterior”, em
uma reunião em Curitiba, entre a Comissão e diretores do grupo Giacomet-Marodin. Darci Frigo, da CPT, afirmou que o clima era de diálogo. “Isso cria a possibilidade de uma grande e
frutífera negociação” (FOLHA DE LONDRINA, 20/04/1996). O
Padre Roque Zimmermann, deputado federal, afirmou que “O
massacre dos sem-terra no Pará serve de lição para o país” (O
ESTADO DO PARANÁ, 20/04/1996).
A Comissão atuou como mediadora nas negociações
para a desapropriação e venda da área, buscando de um lado
a ampliação da área inicial proposta pela fazenda de três mil
hectares, e de outro, a aceitação do MST em diminuir o pedido
de 45 mil hectares. A questão é que, após a entrega da proposta
da empresa ao INCRA, a Comissão se retirou das negociações
(O ESTADO DO PARANÁ, 31/05/1996) e a partir daí episódios
de tensão passaram a ocorrer.
Note-se a posição da Giacomet em querer negociar
e suas possíveis causas diante de um histórico de violência na
região, abordado anteriormente. A madeireira, de característica essencialmente exportadora, já comercializava, em 1996,
com países europeus. A década de 1990 foi marcada no contexto mundial pela II Conferência das Nações Unidas para o Meio
Ambiente e o Desenvolvimento, e ficou conhecida como a ECO
- 1992. Pautada pela necessidade de avançar no capitalismo, buscando regular um “desenvolvimento sustentável”, aprovou uma
série de convenções, entre elas, a Carta da Terra e a Agenda 21,
estabelecendo diretrizes a serem perseguidas mundialmente.
Os países reconhecidos como desenvolvidos passaram a
impor restrições em suas importações, considerando as questões

57

ambientais. Assim, as exportadoras, principalmente dos países
em desenvolvimento, precisaram se adequar. Nos casos das
madeireiras, passaram a ter mais cuidado em buscar a origem da
matéria-prima, por meio da sua certificação.
Nesse contexto, a Giacomet-Marodin/Araupel reestruturou-se, do extrativismo madeireiro e florestal passou ao manejo
de plantações florestais, produzindo madeira e buscando manter
reservas de plantas nativas, conforme consta no Resumo Público
de Certificação, elaborado pela SmartWood, de 2002. Em 1997,
o engenheiro florestal da já denominada Araupel S/A afirmou
que “nossa filosofia é produzir madeira, garantindo a sustentabilidade da floresta e produção” (O ESTADO DE SÃO PAULO,
14/09/1997). Vale lembrar os dados de João Belo, da Associação
Xamã, apresentados no vídeo já citado, de que, em 1996, restavam
de mata nativa no Paraná apenas 3%.
Em meio a negociações, a necessidade material se impôs. A concentração de tantas famílias num lugar com as características descritas estava inviabilizando o próprio acampamento. Assim, a coordenação do acampamento, junto a lideranças do
MST, tomou a decisão de ocupar mais uma área, no interior da
fazenda, como forma de pressionar e agilizar o processo de desapropriação, pois a empresa já havia protocolado sua proposta ao
INCRA, e também de iniciar o plantio de cereais.
Segundo depoimento de assentados no Plano de Consolidação do Assentamento Marcos Freire (2006), Ireno Alves dos
Santos coordenou a ocupação e dividiu as famílias em dois grupos, um deles permaneceria onde estavam e o outro adentraria no
portão da fazenda. Para tanto, foi realizada uma roçada, abrindo
caminho para chegar aos seguranças. Após sitiarem os seguranças
e os levarem ao acampamento, as famílias destinadas a se remanejarem para o novo local estabeleceram-se na área.
O episódio foi relatado por várias reportagens nos dias
seguintes ao ocorrido, enfatizando ação dos acampados de fazer
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os guardas de reféns, retendo-os no acampamento por cerca
de cinco horas. Estes foram liberados no fim da tarde, somente
com a presença de representante do Ministério Público e do
delegado de Laranjeiras do Sul, uma exigência dos acampados.
No momento, foram também entregues as armas apreendidas
com os funcionários, como revólveres, espingardas, colete à prova
de balas, uma escopeta de fabricação americana, um fusca e uma
caminhonete Toyota (O ESTADO DO PARANÁ, 27/06/1996; O
ESTADO DO PARANÁ, 28/06/1996).
Começa a se estabelecer um clima de tensão. O fato
gerou acusações de ambos os lados, os funcionários afirmaram
que foram atacados por mais de quinhentas pessoas armadas
com foices, enxadas e humilhados enquanto ficaram reféns.
Jaime Calegari, liderança do acampamento, disse que não houve
violência e que queriam apenas terra para plantar. Roberto Bagio
asseverou que quanto mais demorasse o processo de formalização
da desapropriação mais os ânimos iriam se acirrar, podendo
haver um conflito pior (O ESTADO DO PARANÁ, 28/06/1996;
FOLHA DE LONDRINA, 28/06/1996).
A madeireira se mostrou insatisfeita com a ação, sentindose desrespeitada com a atitude de enfrentamento pelos sem-terra.
A empresa entregou, a pedido do Promotor de Justiça, Paulo Sergio
de Lima, toda a documentação comprobatória de porte de armas,
bem como a ficha funcional dos seguranças, ocasião em que eles
foram liberados. Ele temia o fato de que a continuação da roçada
ocasionasse outros conflitos (FOLHA DE LONDRINA, 28/06/1996;
O ESTADO DO PARANÁ, 29/06/1996).
Hammel; Silva; Andreetta (2007, p. 62) abordam um
recorte do histórico da empresa em sua página da internet, no
qual há a afirmação de que, no ano de 1996, “ocorre o primeiro impacto negativo, registro de invasão pelo MST no imóvel
Pinhal Ralo, no município de Rio Bonito do Iguaçu, que culminou com a desapropriação de 16.852 há após seis meses”. Inte-
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ressante que, ao verificar a mesma página na internet, em 2010,
já não consta mais essa referência no histórico e sim, apenas a
informação de que no ano de 1997 “a Giacomet-Marodin teve
sua razão social modificada para Araupel S.A.”, sem esclarecer
os motivos que levaram à mudança. Em Monteiro (2003), encontra-se o relato do assassinato de dois jovens em 1997 – Vanderlei das Neves e José Alves do Santos – em emboscada dos
seguranças da empresa. Para o autor, tal fato teve repercussão
nacional e internacional e, como a então Giacomet-Marodin já
exportava celulose, teve sua imagem vinculada aos assassinatos, optando pela modificação de sua denominação.
Os assassinatos foram levantados pelo MST como possível retaliação ao ocorrido no momento da roçada de inverno, no
mês de junho, bem como na ocupação do núcleo agrícola da fazenda para iniciar o plantio de verão, no mês de outubro. José das
Neves, pai de uma das vítimas, que estava junto quando ocorreu o
crime, reconheceu três seguranças como os autores dos tiros (FOLHA DE LONDRINA, 17/01/1997; O ESTADO DO PARANÁ,
17/01/1997). A possibilidade de retaliação foi referendada pelo
delegado, considerando o fato de que havia entre os seguranças
acusados das mortes um que havia sido feito refém pelos acampados no ano anterior. (O ESTADO DO PARANÁ, 06/03/1997).
A Giacomet, em nota oficial, negou envolvimento e
levantou a hipótese de ter ocorrido um confronto entre caçadores
e os acampados. O delegado descartou essa possibilidade, ao
observar no inquérito, cartucho de armas de uso privativo da
polícia e do exército. “Não temos elefante na região para um
caçador vir aqui com um fuzil”, afirmou ele. O laudo do Instituo
Médico Legal constatou morte por tiros à queima-roupa, com
armas de grosso calibre (O ESTADO DO PARANÁ, 17/06/1997;
FOLHA DE LONDRINA, 19/01/1997).
A tensão na área ocupada aumentou. Foi instaurado
inquérito policial e, em 04/03/1997, o Juiz da vara Criminal de
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Laranjeiras do sul expediu mandado de prisão preventiva a dois
seguranças da empresa, acusando-os dos assassinatos. Passados
dois dias, os seguranças se entregam com a presença do advogado
da empresa (O ESTADO DO PARANÁ, 05/03/1997; O ESTADO
DO PARANÁ, 06/03/1997). No entanto, o mesmo José das Neves,
pai que perdeu o filho, afirmou quatro anos após o ocorrido que
os dois seguranças presos foram soltos 30 dias depois e os outros
dois que ele havia identificado no dia do assassinato nem foram
detidos e continuavam trabalhando na empresa (REVISTA SEM
TERRA, 2001, p. 41). É significativo fazer um destaque para o fato
de que 14 anos após o ocorrido, em dezembro de 2010, ocorreu
o julgamento dos dois seguranças da empresa, depois do júri ter
sido cancelado por oito vezes, resultando na absolvição dos dois
réus, conforme consta no Jornal Correio do Povo de 16/12/2010.
O MST, em circular interna denominada: “Assassinatos
no campo: a irresponsabilidade do governo FHC”, de 17/01/1997,
denunciou assassinatos de trabalhadores rurais no Pará e em Rio
Bonito do Iguaçu e convocou para um ato na Fazenda Giacomet,
durante o velório de Vanderlei das Neves. Outras manifestações
ocorreram, uma delas foi o Ato de Protesto contra a Violência no
Campo, convocada pelo Fórum, pela Reforma Agrária e Urbana,
Cidadania e Emprego; em 23/01/1997, e a ocupação do IBAMA,
por cerca de 400 trabalhadores rurais do MST no mesmo dia (O
ESTADO DO PARANÁ, 24/01/1997).
No mesmo dia da morte dos dois acampados, foi publicado no Diário Oficial o decreto de desapropriação de 16.852,16
hectares, que acabou assentando primeiramente 934 famílias, ainda em 1997, cerca de um ano após a ocupação. Nesse momento,
devido às dificuldades enfrentadas, já havia várias famílias que tinham ido embora do acampamento, sendo que, em outubro de
1996, havia aproximadamentede 1900 famílias, segundo Valdir
Dorini, executor do Projeto Fundiário do Paraná do INCRA, em
Cascavel (FOLHA DE LONDRINA, 22/10/1996). Segundo dados

61

do Plano de Consolidação do Assentamento Marcos Freire, em finalização, um ano após, restavam ainda 1.315 famílias, dessas 934
foram para o assentamento denominado Ireno Alves dos Santos.
Em novembro de 1997, restavam 307 famílias excedentes
do primeiro assentamento. Estas ocuparam um novo lugar na
fazenda, denominado de Paraíso. Lá enfim, constitui-se o Projeto
de Assentamento Marcos Freire, pela Portaria do INCRA/SR-09/
Nº 115, de 01/12/1998. Como a emissão de posse saiu para 604
lotes, estes tiveram uma formação inicial agregando mais 200
famílias de outros acampamentos do MST, bem como 90 de um
grupo dissidente. Todavia, como não havia sido contemplada a
área de reserva legal, o IAP não aprovou a distribuição e houve
um remanejamento, acomodando apenas 578 famílias. Existiam
ainda, em 2006, 19 famílias acampadas em algumas comunidades
do Assentamento Marcos Freire, esperando um posicionamento
do INCRA sobre suas situações (PLANO DE CONSOLIDAÇÃO
DO ASSENTAMENTO MARCOS FREIRE, 2006).
O Assentamento Marcos Freire foi considerado pelo MST
como uma extensão do Ireno Alves dos Santos, porém, como seu
processo foi mais demorado, resultou numa condição desigual. Isso
porque os recursos do governo federal só foram liberados com a
regularização dos lotes. Em 2000, após várias reuniões com o INCRA
e sem avanço nas negociações, os assentados buscaram a intervenção
da Promotoria Pública e conquistaram os direitos de receberem
recursos para o fomento, alimentação, infraestrutura, crédito de
custeio para a lavoura e habitação (PLANO DE CONSOLIDAÇÃO
DO ASSENTAMENTO MARCOS FREIRE, 2006).
Jaime Callegari, liderança do MST na região e diretor
da COAGRI15, afirmou à Revista Sem Terra (2001, p. 44) que
15

A Cooperativa de Trabalhadores Rurais e Reforma Agrária do Centro Oeste
do Paraná Ltda, foi fundada em 1993, com sede em Cantagalo, como meio
de possibilitar a comercialização dos produtos dos assentados da região. Em
7 de junho de 1996 inaugurou novas instalações em Nova Laranjeiras, numa
solenidade que envolveu um ato de apoio à reforma agrária, no acampamento
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o “povo do ´Paraíso` não recebeu nenhum crédito de custeio,
investimento para a construção de suas moradias, porque o
INCRA ainda não regularizou os lotes, apesar das famílias já
estarem assentadas há quase dois anos”. Até o momento apenas
tinham recebido R$ 1.400,00 para fomento, podendo plantar,
mas seguindo na precariedade de moradias de barracos de lona,
sem energia elétrica e água, entre outros.
Essa distinção tem sido percebida durante a pesquisa e
é destacada por Fabrini (2002). Além das questões históricas,
o Assentamento Ireno Alves dos Santos, por possuir seu Plano
de Consolidação do Assentamento aprovado pelo INCRA em
2004, já pode acessar recursos que auxiliaram nas reformas das
casas, no plantio e na estruturação do assentamento em geral.
O Assentamento Marcos Freire ainda está em processo de finalização do seu Projeto de Consolidação, em fase de aprovação
no INCRA. Assim, os recursos ainda não foram disponibilizados para as famílias que o compõe.

O Assentamento Marcos Freire, mais de 10 anos após a ocupação,
e Rio Bonito do Iguaçu
Toda a movimentação provocada pela ocupação deu
destaque a Rio Bonito do Iguaçu, em âmbito estadual e nacional,
pela amplitude da ação organizada pelo MST e a transformação do
latifúndio da Giacomet-Marodin nos Assentamentos de Reforma
Agrária Ireno Alves dos Santos e Marcos Freire. Estes ocupam
uma área de aproximadamente 26.000 hectares, abrigando 1.512
de Rio Bonito do Iguaçu, em que estavam presentes João Pedro Stédile, da
direção nacional do MST, o então presidente do Partido dos Trabalhadores,
José Dirceu e o senador pelo mesmo partido, Eduardo Suplicy, além de outras
lideranças de assentamentos do Paraná, de diversas entidades e sindicatos
de trabalhadores rurais (JORNAL SEM TERRA, 1996b). Para maiores
detalhes dos impactos da COAGRI na organização econômica e política dos
assentamentos da região centro-oeste do Paraná, ver Fabrini (2002).
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famílias de identidade “Sem Terra” e, formando, juntos, até o ano
de 2004, o maior assentamento de Reforma Agrária da América
Latina (RIO BONITO DO IGUAÇU, 2006).
Para o município os assentamentos representaram mais
um elemento de desenvolvimento. Em termos populacionais
de um ano para outro quase dobrou o número de habitantes, o
que ocorreu pela ocupação do MST. O gráfico abaixo representa
a evolução populacional, considerando 1995 - ano anterior à
ocupação, 1996 - ano da ocupação, além de 2000 e 2007.
Gráfico 1: Evolução populacional em Rio Bonito do Iguaçu, PR

Fonte: IBGE, 200716

O Paraná possui 399 municípios e, segundo o índice de Desenvolvimento Humano – Municipal, Rio Bonito do
Iguaçu ocupa a posição 388 no estado, com um valor de IDH
-M de 0,669, ficando na 11ª posição dos municípios paranaenses com índice mais baixo. Ainda assim, Moreira (2009),
em sua pesquisa tratando especificamente do Assentamento
Ireno Alves dos Santos na relação com a efetividade da reforma agrária no Brasil, identifica uma elevação considerável
16

Os dados de 1995 foram retirados da página do Ministério da Saúde, no
banco de dados do SUS <http://www. datasus.gov.br>, que citam como fonte
o IBGE. Os demais anos têm como fonte direta os dados do IBGE.
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de vários indicadores sociais do município após a constituição do assentamento. Tais dados podem ser transpostos ao se
analisar o Assentamento Marcos Freire como referência.
A economia de Rio Bonito do Iguaçu tem sua base
na agricultura e na pecuária em menor escala. Os produtos
agrícolas mais cultivados no município em ordem decrescente
são: milho, soja, feijão, mandioca, trigo, fumo e outros produtos
em menor escala como: erva-mate, arroz, árvores frutíferas,
tomate. Destaca-se que, dos três estados da Região Sul, o Paraná
é o maior produtor de milho e de soja, detendo 59% da produção
de milho e 52% da de soja (IBGE, 2007). Quanto à pecuária: os
bovinos, as vacas leiteras, os galináceos, suínos e ovinos são as
principais criações no município, há também, porém em menor
escala, a criação de abelhas e produção de mel.
A maioria dos produtores está na condição de assentados
em 1.530 estabelecimentos agropecuários e ocupam uma
área equivalente a cerca da metade da área de todos os outros
estabelecimentos no município.
Tabela 1: Estabelecimentos agropecuários e área segundo a condição do
produtor - 2006
Condição do produtor

Estabelecimentos

Área (ha) (1)

Arrendatário
Assentado sem titulação definitiva
Ocupante
Parceiro
Proprietário
Produtor sem área
Total

28

490

1.530

22.183

145
16
672
255
2.646

1.537
271
21.176
45.656

Fonte: IBGE - Censo Agropecuário apud IPARDES, 2010.
(1) A soma das parcelas não corresponde ao total, porque os dados das Unidades Territoriais
com menos de três informantes estão desindentificados com o caracter “x”.

O Plano de Consolidação do Assentamento Marcos Freire (2006) identificou que os sistemas produtivos do assentamento
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incluem fortemente a produção para o autoconsumo, tendo como
produtos o leite, o milho, feijão e, em menor escala, o fumo e o
carvão, estes últimos, em sua maioria, para a comercialização. Os
sistemas produtivos estão divididos por famílias. No sistema 1, há
uma subdivisão, dependendo da importância da produção leiteira na composição da renda familiar, ficando dessa forma: sistema
1.1) Milho + Leite + Feijão + Auto consumo – 168 famílias; sistema 1.2) Leite + Milho + Feijão + Auto consumo – 219 famílias;
sistema 1.3) Fumo + Leite + Milho + Auto consumo – 91 famílias
e, enfim; sistema 1.4) Leite + Carvão + Milho + Feijão + Auto consumo – 100 famílias.
Gráfico 2: Distribuição dos sistemas produtivos pelo percentual do total
dos números de famílias no Assentamento Marcos Freire. Rio Bonito do
Iguaçu/PR, 2006

Fonte: Plano de Consolidação do Assentamento Marcos Freire, 2006

Especificamente, a produção do fumo foi feita de forma
integrada com uma única empresa presente no município – a
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Universal Leaf Tabacos, companhia do Estados Unidos, líder
mundial no comércio de tabaco em folha e processado. O fumo
produzido é considerado pela empresa como de muito boa
qualidade. O carvão não possui forte componente na renda,
ficando apenas como complementar, principalmente nos períodos
de entressafra de maio a julho.
Embora não apareça no Plano citado, dados fornecidos pela Cooperiguaçu, referentes à produção do assentamento em 2008, identificam ainda a produção de soja, frutas
e hortaliças, entre outras.
Quanto à criação de animais, o Plano (2006) identificou a importância do gado, aves e suínos, com quantidades
expressivas para os dois últimos, cerca de 25.000 aves e 3.000
suínos. Mostrou o dado que cerca de 12% dos assentados não
possuíam nenhum tipo de criação, por não terem acesso à água
nem para o consumo humano.
O Assentamento possui 11 comunidades assim distribuídas pelos números de famílias:
Tabela 2: Distribuição das famílias pelas comunidades existentes no
Assentamento Marcos Freire em 2006
Comunidade

Nº de famílias

Paraíso
Apra
Nova Aliança
Centro Novo
Campos Verdes
Camargo Filho
Cristo Rei
Alto Alegre
Quatro Encruzo
Alto Água Morna
Santa Luzia
Total

42
53
40
120
15
85
35
54
45
33
56
578

Fonte: Plano de Consolidação do Assentamento Marcos Freire, 2006.
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As comunidades foram organizadas em Associações,
o que, segundo Danilo, em entrevista de 06/07/2010, foi
uma estratégia da Prefeitura Municipal, a fim de desarticular
a organicidade interna proposta pelo MST. Os problemas
jurídicos que envolveram a constituição e continuidade de
uma Associação, como por exemplo, a efetivação no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica e sua regularização anual que
implicou a declaração de imposto tendo o presidente, ou
coordenador geral, como responsável, acabou gerando atritos
entre os assentados, desmobilizando-os.
Além dessa questão, passados mais de 10 anos, outros
problemas surgiram, tais como: a origem de um acampamento
dissidente que rompeu com o MST, mas continuou na área;
a falência da COAGRI, que exerceu um papel importante na
consolidação do acampamento e dos dois assentamentos; casos
de violência com mortes; e problemas com o governo municipal,
resultando em disputas políticas e partidárias. Entre os problemas
se destacou a venda dos lotes, chegando a atingir de 70% a 80%
dos moradores atuais, que trocaram ou “compraram”17 os lotes no
assentamento (MARQUARDT, 2010).
Desde 2005, foi criada a ACAMF – Associação Central do
Assentamento Marcos Freire, a fim de obter recursos financeiros para
o assentamento. Inicialmente, pensou-se em estabelecer trabalho
em conjunto com o Assentamento Ireno Alves, o que não deu certo
por possuírem documentações diferenciadas. Atualmente, possuem
um convênio com o INCRA, com vistas à implementação das ações
do Plano de Consolidação (PLANO DE CONSOLIDAÇÃO DO
ASSENTAMENTO MARCOS FREIRE, 2006).
17

O termo comprar aparece entre aspas porque na realidade a venda, cessão,
arrendamento, sem autorização prévia do INCRA, é ilegal e consta como
cláusula no contrato de assentamento, assinado pelo beneficiário, podendo
ele não poder receber nenhuma outra terra no território nacional. Tal
procedimento é feito tomando como base, entre outras, a Lei 4.504/64 - o
Estatuto da Terra.
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As habitações ainda não estão concluídas por diversos
fatores, entre eles o valor do recurso destinado pelo INCRA
que, na época, foi de R$2.500,00, aliado à restrição de apenas
efetuar a compra do material de construção nas lojas comerciais
indicadas pelo Instituto, o que provocou uma alta nos preços
dos produtos, inviabilizando o término das construções. Têmse os seguintes tipos de construção das habitações por lotes:
456 são de madeira; 80 são de tijolo ou adobe; 28 são de taipa
não revestida e 14 de material reaproveitado. O fornecimento
de energia elétrica chega a quase todas as moradias, com exceção de 16 residências que tiveram problemas nas medições dos
lotes feitas pelo INCRA (PLANO DE CONSOLIDAÇÃO DO
ASSENTAMENTO MARCOS FREIRE, 2006).
O acesso à saúde é precário, existindo apenas um posto
de saúde no Assentamento que funciona, exclusivamente durante a semana. Em casos de emergências nos finais de semana, é
necessário encaminhar-se até o posto na sede do município, que
para as comunidades mais distantes fica aproximadamente a 46
km. A falta de acesso à comunicação torna o problema ainda
mais grave, já que não há um sistema de telefonia, fixa ou móvel e, como não se têm torres de antenas para celular, ainda que
alguns assentados possuam aparelhos, estes funcionam em poucos locais do assentamento (PLANO DE CONSOLIDAÇÃO DO
ASSENTAMENTO MARCOS FREIRE, 2006).
Um desafio colocado para os assentados é possibilitar
espaços de acesso à cultura e ao lazer para as mais diferentes idades.
Existem somente bares e escolas, que acabam assumindo esse
papel, sendo também um espaço de socialização dos educandos.
Nesse contexto é que se situa o Colégio Estadual Iraci
Salete Strozak, localizado na Comunidade Centro Novo desde
2003, em instalações construídas pelo poder público estadual,
como fruto de tantas outras mobilizações e lutas que garantiram mais essa conquista.
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Educação do campo: uma particularidade na
universalidade
Célia Regina Vendramini18
Marlene Lucia Siebert Sapelli19
O melhor jeito de dizer é fazer.

José Martí

As propostas que defendem uma Educação do Campo20
têm recebido críticas, inclusive de acadêmicos marxistas que as
consideram equivocadas, alegando tratar-se de uma parcialidade
naquilo que deveria ser visto na sua totalidade, a educação. Também entendem que propor uma Educação do Campo é reforçar a
dicotomia entre campo e cidade, provocada pelas relações capitalistas da sociedade. Eles não deixam de ter razão de alguma forma,
mas se concordássemos com tais afirmações, sem ao menos problematizá-las, contribuiríamos para reforçar tais análises que, ao
nosso ver, de certa forma, também são equivocadas e construídas,
em geral, no ‘encastelamento’ nas universidades.
O objetivo deste capítulo é o de contextualizar algumas
questões referentes à Educação do Campo, bem como problematizar seus aspectos que indicam diferentes perspectivas e determinantes sociais. O caráter genérico, caracterizado pela indicação,
18
19
20

Docente do PPGE/UFSC, Pós-Doutora em Educação. Contato:
celiavendramini@gmail.com.
Doutora em Educação PPGE/UFSC. Professora do Departamento de
Pedagogia da Universidade Estadual do Centro-Oeste, campus Santa Cruz.
Contato: marlenesapelli@gmail.com
Apesar de termos na literatura o uso das expressões ‘Educação rural’ e
‘Educação do Campo’, optamos em manter Educação do Campo, reafirmando
o entendimento dos Movimentos Sociais.

mas não aprofundamento de muitos elementos da Educação do
Campo, tem a intenção de contribuir, especialmente, com aqueles que estão iniciando seus estudos sobre a questão, pois permite
identificar elementos e localizá-los no processo histórico. Exige
assim outras pesquisas que busquem a explicitação mais cuidadosa dos elementos indicados. Mesmo entendendo tal questão,
não abrimos mão desse mapeamento geral. Para discutirmos esses
elementos, construímos este capítulo que se apresenta na seguinte
estrutura: na primeira parte, trazemos elementos para compreender a relação entre o particular e o universal; a seguir indicamos
quem são os sujeitos do campo e, na terceira parte do capítulo,
apresentamos um quadro com dados do contexto histórico brasileiro/paranaense e da Educação do Campo, justamente para explicitar os determinantes sociais, políticos, religiosos, econômicos
dessa educação em diferentes períodos, indicando um dualismo
estrutural quando se trata da educação escolar. Na última parte,
explicitamos alguns aspectos apresentados no quadro e problematizamos a crítica feita à Educação do Campo, acusada de adotar a
agenda pós-moderna e o pressuposto do desenvolvimento sustentável. A pesquisa foi feita por meio de análises bibliográficas.
Nesse processo, algumas questões orientaram nossas
reflexões: o que justifica a preocupação com a particularidade da
Educação do Campo? Essa preocupação é um equívoco? Existe
uma única perspectiva nas propostas de Educação do Campo?
Quais são os determinantes que a definem? Quais elementos
universais devem ser garantidos nessa singularidade?
Não estamos propondo uma discussão a partir do
entendimento de uma dicotomia entre campo e cidade, mas da
necessidade da superação dessa aparente dicotomia, tampouco
queremos propor uma segregação da Educação do Campo.
Entendemos que essa particularidade é parte do contexto social
e não se engendra à parte desse contexto. Consideramos que a
Educação do Campo representa um espaço de luta específica dos
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sujeitos do campo. Segundo Montaño (apud VENDRAMINI,
2008, p. 280) as lutas específicas
são derivações, desdobramentos ou articulações das contradições entre capital e trabalho, entre trabalho abstrato, alienado
e trabalho emancipado, entre sociedade de classes e exploração
do trabalho alheio, e sociedade de livres produtores associados.

E é nesse contexto de lutas, de tensões, que analisamos a
Educação do Campo. O campo é espaço de disputas, de tensões,
de diferentes projetos de sociedade em construção. E é no interior
desse campo que está inserida a escola que, ao mesmo tempo atua
no sentido de reforçar, para manter a situação ou de se contrapor
para, por ora, reformar com vistas a romper. Portanto, não há
neutralidade na ação educativa, ocorra ela no campo ou na cidade,
em espaços formais ou não formais. Diante disso, concordamos
com Vendramini (2009, p. 97) quando afirma que “a preocupação
com a educação do campo parte da materialidade”.
Portanto, compreender a Educação do Campo significa
compreender uma particularidade da universalidade e isso não
representa um equívoco, desde que entendamos que não é possível
separar a particularidade da universalidade. Harvey (2006, p. 316)
contribui para compreendermos tal perspectiva, ao afirmar que
a dialética tem utilidade aqui. Ela ensina que a universalidade
sempre existe em relação à particularidade: não é possível
separá-las, ainda que constituam momentos distintos de nossas
operações conceituais e nossos engajamentos práticos.

Moraes (2000, p. 23) também contribui para essa compreensão ao explicitar que
Afirmar a realidade como totalidade – um todo processual, contraditório e complexo – não significa compreendê-la
como unidade indiferenciada na qual os momentos particu-
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lares seriam suprimidos ou os fenômenos concretos desapareceriam. Por outro lado, não significa compreendê-la como
a somatória das partes ou como o conjunto de todos os fatos.
[...] Assim, do ponto de vista da dialética, longe de significar
“todos os fatos”, a realidade em sua totalidade significa um
todo estruturado, processual, em permanente dissolução/engendramento, onde cada parte da realidade está aberta para
todas as relações e dentro de uma ação recíproca, contraditória, com todas as partes do real.

Defendemos, assim, que discutir Educação do Campo
não é um equívoco, mas um esforço em compreendê-la no contexto amplo das relações sociais, que são explicitadas por múltiplas determinações. Nesse sentido, inicialmente, podemos procurar identificar quem são os sujeitos que vivem no campo e, ao
identificá-los perceber que se diferenciam, principalmente, pelo
trabalho que realizam e pela classe a que pertencem. Poderíamos indicar como sujeitos do campo: agricultores(as) familiares,
assalariados (as), assentados (as), ribeirinhos, caiçaras, extrativistas, pescadores, indígenas, remanescentes de quilombos, enfim, todos os povos do campo brasileiro. Podemos acrescentar
também acampados, reassentados, grandes proprietários, boiasfrias, meeiros. E vamos mais longe. Há municípios (especialmente aqueles com menos de 20 mil habitantes) nos quais, até
os sujeitos que moram na cidade realizam atividades vinculadas
ao campo (isso representa muitas vezes 50% ou mais da população). Assim, às vezes, a escola da área urbana caracteriza-se também como do campo, uma vez que seus sujeitos sobrevivem de
atividades nele realizadas. Um exemplo disso é o Paraná, como
podemos perceber no mapa a seguir, no qual grande parte dos
municípios tem mais de 50% da população ocupada em atividades agropecuárias ou na indústria de base agrícola, população
que reside, inclusive, no perímetro urbano desses municípios.
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Fontes: IBGE, Censo Demográfico; IPARDES - Tabulações especiais

Figura 6: Espaços rurais, com 50% da população total ocupada em atividades da agropecuária
e/ou indústria de base agrícola

Ser do campo ou ser escola do campo não é, então, um
atributo meramente geográfico. Nas Diretrizes Operacionais
por uma Educação Básica nas Escolas do Campo, de 3 de abril
de 2002, do Governo Federal, em seu Art. 2°, Parágrafo Único
explicita-se esse entendimento:
A identidade da escola do campo é definida pela sua vinculação
às questões inerentes à sua realidade, ancorando-se na
temporalidade e saberes próprios dos estudantes, na memória
coletiva que sinaliza futuros, na rede de ciência e tecnologia
disponível da sociedade e nos movimentos sociais em defesa de
projetos que associem as soluções exigidas por estas questões à
qualidade social da vida coletiva no país.

Contextualização histórica da Educação do Campo
O quadro21 a seguir traz elementos do contexto histórico brasileiro e da Educação do Campo Rural, a partir da República. Apresentamos dados referentes aos governos de cada
período, fatos relacionados com o campo e outros que consideramos importantes para analisar os determinantes sociais,
políticos, religiosos e econômicos da Educação do Campo. No
quadro, encontramos dados para perceber que o entendimento de alguns que a consideram recente é equivocado. Houve
muitos projetos/programas voltados a essa questão, definidos a
partir de diferentes interesses.

21

Apresentamos contexto brasileiro, mas com ênfase especial ao Paraná.

88

Período - 1889-1945

Quadro 1: Contexto histórico brasileiro e a Educação do Campo

Contexto histórico
brasileiro

Educação do Campo

1888 – ‘fim’ da escravidão negra e necessidade da força de
trabalho mais qualificada;
1893-1897 – Revolta de Canudos (BA/Antonio Conselheiro);
1897 – Nasce Lampião (1916
a 1921) tornou-se cangaceiro;
morto em 1938);
1906 – Criação da Confederação Operária Brasileira
(Primeira Central Geral dos
Sindicatos);
1912-1930 – Guerra do Contestado (SC/PR, Monge José
Maria);
1914-1918 – Primeira Guerra
Mundial;
1917 – Revolução Russa;
1922 – Semana da Arte Moderna;
1922 - Criação do Partido
Comunista;
1922 – Movimento Tenentista; política café com leite
Até anos 30 – monocultura
de exportação;
30 a 45 – Getúlio Vargas – 3745 – (ditadura);
Criação da primeiras empresas estatais (Companhia
Siderúrgica Nacional, Companhia Vale do Rio Doce,
Companhia hidrelétrica São
Francisco, Companhia de
Álcalis).

Não se procurou desenvolver
uma política educacional destinada à escolarização do/no
campo.
A preocupação com a escolarização do/no campo se deu
devido ao processo migratório
de 1910/1920, com o objetivo
de promover a fixação do homem no campo (“ruralismo
pedagógico”).
Pareceres de Rui Barbosa enfatizavam Educação para o
Trabalho, inclusive no campo
e sugeria abertura de escolas
agrícolas.
1900 – 65,3% da população
brasileira era analfabeta;
1920 – 69,9% da população
brasileira era analfabeta;
1932 – Movimento dos Pioneiros da Educação;
1934 – A Constituição deste
ano, no art 156 prevê que 25%
do orçamento da Educação
deve ser para as escolas rurais;
1937 – criada a Sociedade Brasileira de Educação Rural, com
o objetivo de difusão ideológica, disciplina e civismo. Construção da identidade nacional
(no campo estava a maioria
dos imigrantes);
Gustavo Capanema estipulou
para o campo uma educação
voltada à capacitação profissional.
(continua...)
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(continuação...)
1935 – Aliança Nacional Libertadora (ANL) - Organização política de âmbito nacional fundada oficialmente em
março de 1935, com o objetivo de combater o fascismo e o
imperialismo, ligada ao Movimento Tenentista, fechada
por Vargas;
1939 – Segunda Guerra Mundial;
Revolução 30 – põe fim à política café com leite, confronto entre o Partido Republicano e o Liberal, enfrentamento
da crise de 1929, processo de
urbanização e industrialização crescem;
1940 – Instituição da CLT;
1940 – 1,5 das propriedades
ocupavam 48% das terras e
86% dos estabelecimentos
ocupava 19% das terras.

1940 – 56,2% da população
brasileira era analfabeta (15
anos ou mais);
Após 1930 o Ministério da
Agricultura, do governo Vargas, promoveu colônias agrícolas e núcleos coloniais como
organismos de fomento ao
cooperativismo e ao crédito
agrícola e cursos de aprendizado agrícola;
1942 – Oitavo Congresso Brasileiro de Educação promovido pela Associação Brasileira de Educação que indicou
como necessidade: uma escola
que engrandecesse as atividades do campo e da lavoura;
que promovesse o ajustamento ao ambiente regional onde
o educando vivia.

(continua...)
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1945 – grande êxodo rural
Constituição de 1946 permitia que 10.000 hectares de
terra devoluta fossem vendidos e com autorização do
Senado a área poderia ser
ainda maior;
1948 – criada a Associação
de Crédito e Assistência Rural (ACAR), mais tarde denominada EMATER;
1950 – 65% da população
residia no campo;
Getúlio Vargas volta ao poder
em 1951 (1954 suicida-se);
1953 – Estado: monopólio
da pesquisa e exploração do
petróleo brasileiro;
1954 a 1964 – criação de três
grandes organizações: Em
1954, a ULTAB (União de
Lavradores e Trabalhadores Agrícolas do Brasil); no
início da década de 1950, as
Ligas Camponesas e no final
da década de 50, o MASTER
(Movimento dos Agricultores Sem terra);
1956 a 1961 – Juscelino Kubistcheck – abertura ao capital estrangeiro;
1957 a 1962 – Conflitos na
luta pela terra na região de
Pato Branco, Francisco Beltrão, Capanema e Santo Antônio (todos no Paraná);
1959 – Revolução cubana;
Janeiro a Agosto de 1961 –
governo Jânio Quadros.

Década de 1940 – Comissão
Brasileiro-Americana de Educação das Populações Rurais
(CBAR) – resultado de acordo entre governo brasileiro e
estadunidense. A Comissão
propôs três programas para
a Educação Rural: Centro de
Treinamento; Semanas Ruralistas e Clubes Agrícolas;
1947 - Campanha de Educação de Adultos, em projetos
como ‘Missões rurais de educação de adultos’ (essas começaram em 1950);
1950 – Criação da Campanha
Nacional de Educação Rural
(CNER) e do Serviço Social
Rural (SSR);
1956 – Criação da Associação Brasileira de Assistência
Técnica e Extensão Rural
(ABCAR) – resultado do entendimento entre o presidente
Juscelino Kubitschek e Nelson
Rockfeller da Fundação Rockfeller - com o objetivo de
promover educação informal
para o campo; combater revolução comunista; fixação do
homem no campo e aumento
da produção rural;
Na LDB 4024/61 houve omissão em relação à educação do/
no campo;
A esquerda criou Centros Populares de Cultura, mais tarde
Movimentos de Educação de
Base, relacionados à luta pela
Reforma Agrária. Referência:
metodologia de Paulo Freire.
(continua...)
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1961 a 1964 - João Goulart
que foi deposto em 1964;
1960 – GINI (parâmetro
internacional usado para
medir a desigualdade de
distribuição de renda entre
os países; vai de 0 a 1) era
0,731 (BR);
1963 – Primeira Convenção Brasileira de Sindicatos
de Trabalhadores Rurais
(em Natal/RN);
1963 – Criação da Contag
(Confederação dos Trabalhadores na Agricultura);
01/04/1964 – Golpe Militar
1966 – existência de dois
partidos ARENA e MDB.

1960 - Novos convênios com
os Estados Unidos, Projeto
Aliança para o Progresso (impedir que a revolução revolucionária cubana se alastrasse
na América Latina);
1950 – 50% da população brasileira era analfabeta;
1960 – 39,5% da população
brasileira era analfabeta;
1961 – de cada 1000 alunos
que ingressavam na escola,
apenas 56 chegavam ao Ensino
Superior;
Em 1964 – 75,03% (de 7 a 11
anos) e 73,07% (12 a 14 anos)
das pessoas do campo estavam
fora da escola, enquanto que
24,96% (7 a 11 anos) e 26,92%
(12 a 14 anos) das pessoas da
cidade estavam fora da escola.

(continua...)
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1960 a 1981 – a dívida externa cresceu de 3 para 61
bilhões de dólares;
1963 – Estatuto do Trabalhador;
1964 – Estatuto da Terra
(Lei 4504);
66 a 84 – colonização da
Amazônia Legal;
1970 a 80 – aumento significativo do trabalho assalariado no campo (BR);
1970 – GINI era 0,858 (BR)
1970 – 45% da população
vivia no campo;
1975 – GINI era 0,867
(BR).
Para substituir a Reforma
Agrária, o governo lançou
vários programas especiais
de desenvolvimento regional ( PIN – Programa de
Integração Nacional em
1970; PROTERRA - Programa de Redistribuição
de Terras e de estímulo à
agroindústria do Norte e
Nordeste, em 1971; POLOMAZÔNIA – Programa
de Polos Agropecuários e
Agrominerais da Amazônia em 1974; PROVALE –
Programa Especial para o
Vale do São Francisco, em
1972; POLONORDESTE
Programa de desenvolvimento das áreas integradas
do Nordeste, em 1974).
1971 – criação do FUNRURAL (órgão da Previdência
voltado para o campo).

66 e 67 – dois acordos MEC/
USAID (Ministério da Educação/ United States Agency
for International Development) específicos para o
campo: 4/5/1966 Acordo do
Ministério da Agricultura/
CONTAP(Cooperação Técnica da Aliança para o Progresso) e USAID – de cooperação para treinamento de
técnicos rurais e 27/11/1967.
Acordo MEC/USAID de cooperação para continuidade do 1º acordo relativo à
orientação vocacional e treinamento de técnicos rurais.
Tanto o Plano decenal de desenvolvimento econômico e
social como a Lei 5692/71 e
os acordos MEC/USAID tinham como objetivo o treinamento técnico rural para
o mercado de trabalho.
1968 – taxa de aprovação
no ensino primário na zona
urbana era de 71,57% e na
zona rural era de 51.02%;
Década de 70 – municipalização da educação do/no
campo;
Projeto EDURURAL (80/85),
financiado pelo BM para ampliar a escolaridade do nordestino (amenizar as tensões
sociais provocadas pela pobreza);
MOBRAL também atendia
agrupamentos do campo
por meio do PRODAC.
(continua...)
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1975 – Comissão da Pastoral da Terra;
1975 – Início de inúmeras
mobilizações coordenadas
pelo Sindicato dos metalúrgicos de São Bernardo do
Campo/SP;
1975 – Itaipu desapropriou
12 mil famílias no oeste do
Paraná;
1974 a 1979 – governo Geisel;
1979 – 600 mil famílias
ocuparam a Gleba Macali em Ronda Alta/RS com
apoio da CPT e 170 famílias a fazenda Brilhante, no
mesmo município;
1980 – Criação do Ministério Extraordinário para Assuntos Fundiários (MEAF);
1980 – 3000 pessoas ocuparam a Encrizulhada Natalino entre as cidades de
Ronda Alta, Sarandi e Passo Fundo/RS e conquistam
Assentamento em 1983
para 700 famílias;
1981 – Criado o Movimento dos Agricultores Sem
Terra do Oeste do Paraná
(MASTRO);
1982 – Primeira ocupação
no Paraná pelos sem terra
(Fazenda Anoni em Marmeleiro);
1979 a 1985 – Governo Figueiredo (famosa campanha de financiamento para
os agricultores com o lema
‘Plante que o João garante’).

(Programa Diversificado de
Ação Comunitária);
1970 – 33,1% da população
brasileira era analfabeta (15
anos ou mais);
Conselho Federal de Educação, a partir da Lei 5692/71,
estabelece para os cursos técnicos do setor primário 2.900
horas (pelo menos 1.200 de
conteúdo profissionalizante) e
sugere para a formação profissional (1º. e 2º. Graus) as seguintes disciplinas: agricultura, pesca, criação de animais,
produtos agrícolas e animais,
mecanização agrícola, economia doméstica rural e outros.
1975 a 1979 – II Plano Setorial de Educação (um dos
objetivos era criar condições
para o desenvolvimento de
programas de educação no
meio rural);
1976 – criação do SENAR
(Serviço Nacional de Formação Profissional Rural);
1980 –III Plano Setorial de
Educação;
80 a 83 – ISAE fez estudo
intitulado ‘Trabalho Rural e
Alternativa Metodológica e
Educacional”.

(continua...)
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1982 – 1983 – constituição
de quatro importantes movimentos da luta pela terra
no Paraná: MASTES (Movimento dos Agricultores
Sem Terra do Sudoeste do
Paraná); MASTEN (Movimento dos Agricultores Sem
Terra do Norte do Paraná);
MASTRECO (Movimentos
dos Agricultores Sem Terra
do Centro Oeste do Paraná);
MASTEL (Movimento dos
Agricultores Sem Terra do
Litoral do Paraná);
1983 – Inflação chegou a
239%;
1983 – Criação da CUT
(Central Única dos Trabalhadores);
1984 – Criação do Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra (Cascavel) e em 1985 – I Encontro
Nacional dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra;
Anos 1980 foi criado o Movimento de Mulheres Camponesas..

(continua...)
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1985 – Eleição direta – Tancredo vence mas morre antes
de assumir. Sarney assume;
1985 – Plano Nacional de Reforma Agrária
(10/10/1985);
1985 – criação da UDR
(União Democrática Ruralista);
1985 – Criado o Ministério
de Reforma Agrária e Desenvolvimento (MIRAD);
1985 – 26% da população
vivia no campo;
1985 – 1º. Congresso Nacional dos Sem Terra (‘Ocupação é a única solução);
1985 – propriedades com
menos de 10 hectares representavam 52,9 dos estabelecimentos e ocupavam 2,6%
da área e em 1995 representam 50% ocupando apenas
2% da área; enquanto isso,
em 1985, as propriedades
com mais de 1000 hectares
representavam 0,9% dos estabelecimentos e ocupavam
43,7% da área e, em 1995,
passam a representar 1%
dos estabelecimentos ocupando de 45% da área;
1986 – Plano Cruzado;
1986 – Criada a CGT (Central Geral dos Trabalhadores);
1987 – Plano Bresser;
1988 – Promulgada a Constituição Federal que, no art.
5, definia que a propriedade

1987 – Criação do setor de
Educação do MST;
Organização de uma proposta
de educação para as escolas do
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra;
1990- Conferência Mundial
de Educação para todos (Um
compromisso para superar
as disparidades educacionais
deve ser assumido. Os grupos excluídos – os pobres, os
meninos, as meninas de rua
ou trabalhadores, as populações da periferia urbanas e
zonas rurais (grifo nosso), os
nômades e os trabalhadores
migrantes, os povos indígenas,
as minorias étnicas, raciais e
linguísticas, os refugiados, os
deslocados pela guerra e os
povos submetidos a um regime de ocupação – não devem
sofrer qualquer tipo de discriminação no acesso às oportunidades educacionais);
1993 - Plano Decenal de Educação para todos (2 – Universalizar, com equidade, as oportunidades de alcançar e manter
níveis apropriados de aprendizagem e desenvolvimento
[...] e – diferenciando modalidades, métodos e estratégias
educativas apropriadas às necessidades de aprendizagem
de indígenas, crianças de áreas
rurais pobres e de expansão de
fronteiras, bem como de trabalhadores de setores informais).

(continua...)
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privada deveria cumprir sua
função social, caso contrário
seria desapropriada;
22/12/1988 – Assassinado o
seringueiro militante Chico
Mendes;
1987, 88 e 89 – três super safras na agricultura;
1988 – Maiores latifúndios situados na Amazônia
(maior deles Manasa S A
com 4.140.767 ha);
1989 – Plano Verão;
1990 – 2º Congresso Nacional dos Sem Terra;
1990 – Collor de Mello lançou o Programa Terra Brasil;
1992 – Fundada a Confederação das Cooperativas de
Reforma Agrária do Brasil
Ltda (CONCRAB);
1992 – 1994 – governo Itamar Franco;
1991 – 6º Encontro nacional
do MST;
1993 – Lei 8629 – Lei Agrária que regulamenta desapropriações de terra para a
Reforma Agrária;
1994 – Plano Real;
1995 – 3º Congresso Nacional dos Sem Terra;
1995 – Massacre de Corumbiara (RO) (morreram dois
policiais e nove Sem Terra);
1995 – Criação do Iterra
(Instituto Técnico de Capacitação e Pesquisa da Reforma
Agrária) em Veranópolis/
RS;.
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1995 – MST recebe prêmio da
UNICEF pela sua proposta de
Educação;
LDB 9394/96: Art 20 - aponta
para a necessidade de calendário escolar próprio, adaptações curriculares e estruturais
para atender as necessidades
do campo;
1996 – Publicação do caderno
8 do MST com princípios filosóficos e pedagógicos;
1996 – Criação das primeiras escolas itinerantes do
Brasil, no Rio Grande do Sul
por meio do Parecer 1313 do
CEE/RS.

(continua...)
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1996 – Massacre de El Dorado dos Carajás (PA) (195
Sem Terra mortos);
1995 – lema do MST era
“Reforma Agrária, luta de
todos!
1995 – 1998 – governo Fernando Henrique Cardoso;
1996 – 3000 famílias ocuparam a Fazenda Giacometti Marodin (Rio Bonito
do Iguaçu/PR) que tinha
83 mil ha.

(continua...)
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1997 – Marcha Nacional por
Terra, Emprego e Justiça com a
participação de 100 mil pessoas;
1998 – criação do Banco da
Terra (Programa Célula da
Terra – lançado em 1997) –
apoio financeiro do Banco
Mundial;
1998 – Foram eleitos 89 deputados ligados à UDR (antes
eram 117);
2001 – MST realiza aliança com Movimentos que
compõem a Via Campesina
(MPA, ANMTR, CPT, MAB,
PJR, FEAB, SINPAF);
1999 a 2002 – governo Fernando Henrique Cardoso;
No governo FHC havia três linhas de financiamento para a
agricultura: Cédula da Terra,
Banco da Terra e Crédito Fundiário de Combate à pobreza.
No governo Lula passaram a
ser: Combate à pobreza, Nossa
Primeira Terra e Consolidação
da Agricultura Familiar;
2003 – governo federal adota
medida provisória 131 que
libera comercialização de
transgênicos;
2003 – Movimentos Sociais
escrevem a Carta da Terra;
2003 a 2010 – governo Luiz
Inácio Lula da Silva;
2003 – propriedades com menos de 10 ha ocupavam 1,8%
da área com 1.338.711 imóveis e as com mais de 1000 ha,
ocupavam 43,8% com 69.123
propriedades;

Movimentos sociais recolocam a discussão sobre a
Educação do Campo e promovem o I Encontro de Educadores e Educadoras da Reforma Agrária (I ENERA);
1997 – Escola Ativa (inspirada na Colômbia – Escuela
Nueva) – formação de professores de classes multisseriadas;
Ministério de Desenvolvimento Agrário criou o Programa Nacional de Educação
na Reforma Agrária – PRONERA (1998) - para escolarização dos Assentados que,
em 2001, passa a ser incorporado ao INCRA;
1998 – Criação do primeiro
curso de Pedagogia da Terra
(Unijuí/RS);
Luziânia (GO) - I Conferência Nacional por uma Educação Básica do Campo, promovida pelo Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem
Terra, Unicef, UNESCO,
CNBB e UnB (1998);
1999 – criada a Pedagogia da
Terra no Mato Grosso e no
Espírito Santo;
Plano Nacional de Educação
(2001);
Meta 13 – Estabelecer junto
às escolas agrotécnicas e em
colaboração com o Ministério da Agricultura cursos básicos para agricultores, voltados para a melhoria do
(continua...)
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2004 – 1640 assentamentos com 105.466 famílias e
124.240 famílias acampadas
no Brasil;
2007 – Termina o II Plano
Nacional de Reforma Agrária
2011 – governo Dilma Rousseff.
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nível técnico das práticas
agrícolas e da preservação
ambiental, dentro da perspectiva do desenvolvimento
auto-sustentável;
Objetivo/meta 15 – Transformar progressivamente as
escolas unidocentes em escolas de mais de um professor,
levando em consideração as
realidades e as necessidades
pedagógicas e de aprendizagem do alunos;
Objetivo/meta 16 – Associar
as classes isoladas unidocentes remanescentes a escola
de, pelo menos, quatro séries
completas;
Objetivo/meta 17 – Prover de
transporte escolar as zonas
rurais, quando necessário,
com colaboração financeira
da União, Estados e Municípios, de forma a garantir a
escolarização dos alunos e o
acesso à escola por parte do
professor;
Objetivo/meta 25 – Prever
formas mais flexíveis de organização escolar para a zona
rural, bem como a adequada
formação profissional dos
professores, considerando a
especificidade do alunado e as
exigências do meio;
No Plano, nos itens de Ensino
Médio e Ensino Superior não
há referência à especificidade
das escolas do campo. No item
referente à Educação de Jovens
e Adultos há uma preocupação
em relação ao analfabetismo
(continua...)
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Aprovação das Diretrizes
Operacionais para a Educação do Campo pelo CNE
(2002);
Criação das escolas itinerantes no Paraná (2003);
2005 - Tentativa de criar um
Comitê Estadual de Educação do Campo no Paraná;
Diretrizes curriculares para
a Educação do Campo no
Paraná (2006);
1º Semestre de 2008 – ações
repressivas do judiciário do
Rio Grande do Sul em relação às escolas dos acampamentos do MST, inclusive
ateando fogo à escola
Em 2006 criação do FUNDEB diferenciado;
Retomada das discussões,
para criar um Comitê Estadual de Educação do Campo
(2009) no Paraná, que em
2010 foi constituído mas
não instituído, devido a um
impasse por ter sido proposto como “deliberativo”.

Fonte: O quadro foi elaborado com base em: Leite, 1999; Romanelli, 1978; Morisawa, 2001;
Brasil, 2001; Campos, 1999; Calazans, 1993; Germer, 2002; Souza, 2008; Taffarel et al, 2009,
Camini, 2009; Ribeiro, 2010; Conde, 2004.
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Apesar do quadro, aparentemente, ter um caráter positivista (descrição e cronologia linear), apresenta elementos importantes que nos possibilitam algumas reflexões e indicam diversos
objetos de pesquisa nessa área. A primeira reflexão é perceber que
há uma continuidade na descontinuidade. Os governos que se
seguiram, ao articular políticas para a Educação do Campo, não
só rompem, como dão continuidade. Isso nos provoca a rever a
crença de que, quando entra novo governo, tudo se perde e tudo
se renova. Por exemplo: a preocupação com a ampliação da escolarização para os sujeitos do campo tem continuidade, mas a
forma como isso é articulado recebe diferentes encaminhamentos em diferentes épocas: ora pelo extensionismo, ora por projetos
focados, ora por escolarização formal, ora pelo impedimento da
construção de propostas alternativas e imposição do oficial, ora
por consolidação de projetos contra-hegemônicos.
Outro aspecto é perceber como a articulação políticopartidária viabiliza ou impede a consolidação das políticas.
Por exemplo: no período do governo Vargas, nacionalista,
houve a criação da Sociedade Brasileira de Educação Rural
com o objetivo de difusão ideológica, disciplina e civismo e
construção da identidade nacional; no período do governo
Juscelino Kubitscheck, foram firmados convênios com os EUA
por meio do Projeto Aliança para o Progresso e no governo Lula,
houve o crescimento das demandas dos Movimentos Sociais,
especialmente, do MST na definição das políticas públicas para
a Educação do Campo. Apesar da articulação político-partidária
ser também definidora da direção que se imprime às políticas
para a Educação do Campo, sofre os impactos das tensões
provocadas pelos sujeitos coletivos envolvidos.
Também podemos perceber nos dados apresentados, o
direcionamento de projetos, para estimular a modernização do
campo como parte do projeto de reprodução do capitalismo e
submissão do homem do campo a esse processo. Exemplo disso
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são as iniciativas apresentadas na Reforma Capanema, buscando
a qualificação profissional ou a própria criação da Associação
Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural. Esses
processos também estão intimamente relacionados ao controle
ideológico e demográfico do campo.
Percebemos, também, em vários momentos, a presença
de agências internacionais, como o Banco Mundial, a USAID e
outros na definição das políticas para a Educação do Campo. Em
geral, essa intervenção se dá no sentido de instrumentalizar os sujeitos do campo para reproduzir relações capitalistas de produção.
Outro aspecto visível são as tensões presentes tanto no
campo como na Educação do Campo. Tanto um como outro
representa espaço de disputa. Tivemos sim, projetos que se
tornaram hegemônicos, mas o processo nunca foi homogêneo.
Principalmente, as tensões de classe marcaram a definição das
políticas para a Educação do Campo: o embate do latifúndio com
o trabalhador do campo, destes com o Estado e outros. Nesse
processo, especialmente, a partir do final dos anos 1990, fica
visível a participação dos movimentos sociais organizados do
campo, que criaram demandas significativas, especialmente para
o Estado e para as Universidades e passam a ocupar efetivamente
espaços para a definição de políticas específicas para a Educação
do Campo. Exemplo disso é a ampliação do número de escolas
itinerantes, a criação de cursos de Licenciatura em Educação do
Campo e da Pedagogia da Terra e outros.
Apesar das articulações feitas pelos Movimentos Sociais,
inclusive na esfera federal e, em alguns estados brasileiros, elas
não foram suficientes para garantir a consolidação das políticas
criadas a partir dessas demandas, como políticas de Estado, como
políticas permanentes. As políticas criadas permanecem, assim,
marcadas pela provisoriedade, pela pontualidade, pelo caráter
compensatório, à mercê dos novos governos. Por outro lado, não
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podemos negar que a existência dessas políticas deixadas por alguns atuais governos cria no interior dos governos que virão problemas a serem resolvidos, exigindo que não fiquem cegos a eles,
uma vez que já se encontram encaminhados. Por exemplo: a abertura do Curso de Licenciatura em Educação do Campo, em 30
Universidades, distribuídas por vários estados brasileiros, exigirá
do novo governo (de Dilma Rousseff, do PT) providências para a
continuidade, uma vez que a maioria dos alunos já iniciaram esses
cursos e têm direito de conclui-los.
Diante desses encaminhamentos, a classe dominante,
ao perceber o avanço da classe trabalhadora organizada reage
violentamente. Exemplo disso foi a articulação feita por meio
do poder judiciário, no Rio Grande do Sul, em 2008, com
incêndio e fechamento de escolas em acampamentos do MST.
Isso é expressão do desespero da classe dominante diante do
avanço da classe trabalhadora organizada.

Educação do Campo e agenda pós-moderna?
Além dessas constatações, queremos também problematizar uma das principais críticas feitas à Educação do Campo, no
sentido de ser espaço da agenda pós-moderna, como em Oliveira
(2008) e outros. Não podemos negar tal fato, mas também não
podemos aceitar a generalização feita por alguns pesquisadores.
Há sim, projetos/propostas que adotam tal agenda, mas há os que
se opõem a ela, defendendo a necessidade da ciência, da história, da possibilidade de conhecimento objetivo da realidade. Para
compreendermos isso, a seguir, retornaremos alguns aspectos do
conjunto de pressupostos do pós-modernismo.
Segundo Anderson (1999), o termo pós-modernismo foi
cunhado por Federico de Onís, na literatura, na década de 1930.
Nos anos 50 e 60, foi para as Ciências Humanas. Mas só ganhou
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difusão mais ampla a partir dos anos 1970. Hassan foi quem
estendeu a expressão às outras artes, só não para o social, mas foi
justamente este que projetou o termo.
Muitos não entendem o pós-modernismo22 como teoria,
mas como um conjunto de pressupostos (HARVEY, 1994). Podem
ser considerados como inspiradores dessa visão: Kierkegaard,
Nietzche, Heidegger e Freud (ALMEIDA, 2006). Pós-modernismo
é antes de tudo uma crítica ao marxismo. Para realizar essa crítica,
os pós-modernos distorcem o marxismo e o definem como uma
metanarrativa a ser combatida. Ora, se há uma preocupação tão
grande dos pós-modernos com o marxismo, é porque de alguma
forma ele representa um perigo, uma possibilidade de desvelar as
contradições das relações sociais tão acirradas nesse momento em
que o capital se mostra mundializado e estende seus tentáculos
para todos os lados, causando um grande sofrimento humano.
Podemos indicar, a partir da leitura de Wood e Foster (1999) e de outros textos (MORETTI, 2005; MELLO, 2008;
HARVEY, 1994), vários elementos que caracterizam a perspectiva do pós-modernismo: ênfase às noções de pluralidade, alteridade, igualdade e portanto, identidades particulares (e suas lutas
distintas); natureza eclética (síntese de tradições) ou relativismo
julgamental (se toda teoria está predicada a um esquema conceitual próprio e, se esse esquema pressupõe valores diversos,
então a verdade passa a ser o que há de consensual em determinada comunidade interpretativa); hibridismo (descontextualiza
as teorias e usa alguns dos seus elementos em outro contexto);
rejeição do conhecimento totalizante, questionando a credibilidade das metanarrativas modernistas (o que contribui para isso
foi, principalmente, o colapso do bloco soviético) – mas acaba
22

Podemos indicar alguns autores que defendem alguns ou o conjunto desses
elementos: Jacques Derrida, Gilles Deleuze, Lacan, Michel Foucault,
Guattari, Kristeva, Sarah Kofman, Jean François Lyotard, Richard Rorty,
Gianni Vattimo, Gertrud Stein, Raymond Roussel, Marcel Duchamp.
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se tornando uma metanarrativa que propõe o fim de tudo (da
história, da luta, da apreensão objetiva da realidade...); culto à
subjetividade (o que vale é a interpretação que cada um faz da
realidade); relativização da ciência e da história (perda do sentido da continuidade histórica implica visão superficial, sem profundidade); ênfase na mudança pelo desejo pessoal; preferência
pelo local e o contingente ao universal e ao abstrato; a epistemologia (estuda a origem, a estrutura, os métodos e a validade do
conhecimento) dá lugar à hermenêutica (interpretação); relativismo – deprecia-se a noção de ter uma visão, tudo vale; ênfase
na intuição, subjetividade e sentimentos.
Wood (1999), na sua discussão sobre o pós-modernismo,
problematiza a questão do relativismo epistemológico pelo qual se
explicita a descrença na capacidade racional humana em conhecer
a realidade, em desvelar o fenômeno até alcançar sua essência. A
autora considera que não há neutralidade na produção do conhecimento, mas podemos sim submetê-lo a um processo rigoroso de
validação, ao invés de abandoná-lo ou transformá-lo em discurso,
em mera produção subjetiva. Negar o relativismo epistemológico é
um ato necessário no processo de luta de classes, pois só podemos
questionar e nos contrapor àquilo que conhecemos profundamente.
Moraes (2009) também contribui para compreendermos
essas questões, ao afirmar que há um embaralhamento entre
ceticismo epistemológico e relativismo ontológico, que leva ao
entendimento de que o conhecimento não pode ser objetivo e será
sempre um ponto de vista de alguém ou de um grupo. Há nesse
processo a desqualificação do conhecimento. A autora entende
que diante disso o papel da educação é construir uma:
Teoria que proceda à análise crítica do existente, que informe
a prática científica consciente de si mesmo, pois é o processo
histórico-crítico do conhecimento científico que nos ensina
(como seres sociais) a capacidade emancipatória da teoria que
nos torna conscientes de nosso papel de educadores que não
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ignoram que a transmissão do conhecimento e da verdade dos
acontecimentos é um instrumento de luta e tem a função de ser
mediação na apreensão e generalização de conhecimento sobre a
realidade objetiva, sob a perspectiva do domínio sobre a realidade
segundo as exigências humanas. (MORAES, 2009, p. 603).

Há em várias propostas de Educação do Campo, elementos de oposição ao pós-modernismo. O setor de educação do MST
do Paraná, por exemplo, tem discutido a necessidade de construir
uma proposta curricular pautada no materialismo histórico dialético, entendendo-a como instrumento importante para potencializar a luta da classe trabalhadora. Essa preocupação já estava presente no início das discussões (anos 1980) sobre a construção de
uma proposta educacional para o Movimento.
Também nas Diretrizes Curriculares para a Educação
do Campo, construídas em 2006, sob a coordenação da SEED/
DEDI/PR (Secretaria de Estado da Educação/Departamento da
Diversidade/ Paraná) esses elementos estão presentes. Isso se explicita na adoção de Gramsci (1982), como uma das bases da
proposta, para compreender ‘cultura’. O autor faz a discussão sobre cultura atrelada ao entendimento do que seja um intelectual orgânico. Para ele, cultura pode ser entendida como riqueza
de conhecimentos intelectuais e capacidade para realizar o próprio dever e de compreender seus semelhantes, portanto teoria
(reflexão sobre a prática) e ação. Entende que cultura popular
empírica não é suficiente e, muitas vezes, é apenas facção da cultura dominante. Para ele, o projeto de escola capitalista tem por
objetivo partir do senso comum (cultura popular) para chegar
ao consenso, mas a contraposição a essa escola deveria objetivar
partir do senso comum, para chegar ao bom senso (cultura superior). Só a apropriação dessa cultura superior, complexa, permitirá a construção de um entendimento histórico-dialético do
mundo. Nessa perspectiva, Gramsci entende que não pode haver
separação entre o homo faber e o homo sapiens.
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Educação do Campo para o desenvolvimento sustentável?
Outra questão polêmica quando se trata da Educação
do Campo é a presença da perspectiva do ‘desenvolvimento
sustentável’, uma vez que não há consenso no entendimento
do que isso representa. Scotto, Carvalho & Guimarães (2007)
afirmam que o conceito de desenvolvimento sustentável entrou em cena nos anos de 1980, como resultado de um debate
da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, e foi publicado em um documento intitulado “Nosso futuro
comum”. O conceito apresentado era “o desenvolvimento que
é capaz de garantir as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras atenderem também
às suas” (SCOTTO; CARVALHO; GUIMARÃES, 2007, p. 9).
Mesmo fazendo tal constatação os autores indicam que o conceito nasceu nos anos 60 e 70, como contraposição à crença na
idéia do desenvolvimento ilimitado como pilar da sociedade
industrial ocidental, especialmente, após a 2ª guerra mundial,
que levou a uma modernização conservadora. O conceito precursor de desenvolvimento sustentável, segundo os autores,
foi o de ‘ecodesenvolvimento’, apresentado em 1973, buscando uma via intermediária entre ecologismo absoluto e economicismo arrogante. A consciência da crise ecológica dos anos
1970 e a constatação do fracasso do desenvolvimentismo na
solução dos problemas foram, segundo os autores, fundamentais para chegar à construção do conceito.
De lá para cá, o conceito de desenvolvimento sustentável
foi apropriado por instituições de diferentes maneiras. Há os que
visualizam a possibilidade de conciliação entre desenvolvimento
e sustentabilidade ambiental e humana e há os que entendem que
essas questões, na sociabilidade capitalista são incompatíveis. É
impossível negar a necessidade de se garantir a sustentabilidade
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ambiental e humana, mas essa preocupação não pode estar desvinculada da necessidade de se construir uma nova sociabilidade, de se romper com o atual estado de coisas. Scotto, Carvalho
e Guimarães (2007, p. 16) concordam com isso e explicitam que
a noção de desenvolvimento está intimamente relacionada com a
sociedade industrial, representando um dos seus pilares e identificando-se “com o crescimento econômico, tecnológico, urbano e a
internalização da lógica da acumulação e da produção capitalistas
em todas as esferas sociais”. Nessa perspectiva, ganha em relação
ao conceito anteriormente apresentado um caráter de ‘insustentabilidade’, já que o objetivo final da produção capitalista é a valorização do valor, independentemente do custo humano e natural
que possa representar e gera uma modernização conservadora.
A UNESCO, por exemplo, em sua proposta de “Educação
para o Desenvolvimento Sustentável” indica adotar a concepção
conciliatória entre desenvolvimento capitalista e sustentabilidade, enfatizando a educação como estratégia indispensável para
isso. Em dezembro de 2002, a Assembléia Geral das Nações Unidas adotou a Resolução nº 57/254, na qual proclama a Década da
Educação das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, cuja duração será de 2005 a 2014. Depois de consultar os
parceiros das Nações Unidas, em setembro de 2003, a UNESCO
divulgou amplamente indicativos para este Plano. Muitas contribuições foram recebidas e o projeto foi revisado por acadêmicos e
especialistas. Depois foi apresentado na 59ª sessão da Assembléia
Geral das Nações Unidas (Nova York, nos dias 18 e 19 de outubro
de 2004). Foram definidos cinco objetivos principais:
1. Valorizar o papel fundamental que a educação e a aprendizagem
desempenham na busca comum do desenvolvimento sustentável;
2. Facilitar os contatos, a criação de redes, o intercâmbio e a
interação entre as partes envolvidas no programa Educação para o
Desenvolvimento Sustentável – EDS;
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3. Fornecer o espaço e as oportunidades para aperfeiçoar e promover o
conceito de desenvolvimento sustentável e a transição a ele – por meio
de todas as formas de aprendizagem e de sensibilização dos cidadãos;
4. Fomentar a melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem no
âmbito da educação para o desenvolvimento sustentável;
5. Desenvolver estratégias em todos os níveis, visando fortalecer a
capacidade no que se refere à EDS (UNESCO, 2005, p. 11).

Adotar nas propostas de Educação do Campo a perspectiva do desenvolvimento sustentável pode representar um movimento apenas ideológico, ou seja, de mascaramento da realidade,
de reformismo sem enfrentamento estrutural ou de enfrentamento estrutural, de proposições de ruptura. Portanto, não se pode
generalizar e entender que todas as propostas adotam a mesma
concepção de desenvolvimento sustentável. Assim, cabe uma análise profunda de cada proposta no sentido de se perceber como a
questão é apresentada e adotada.

Considerações finais
A análise da especificidade da Educação do Campo não
nos leva a conclusões tão diferentes a que chegaríamos se estivéssemos tratando da totalidade da educação, mas exigem algumas reflexões importantes. A primeira delas é compreender que
não há neutralidade na forma e no conteúdo da educação, há,
sim, como determinantes, questões sociais, políticas, religiosas,
econômicas e outras, portanto, a educação sempre está atrelada
a um projeto de sociedade e, consequentemente, de campo. Isso
significa dizer que a educação é tempo/espaço de disputa, de tensão entre as classes sociais. Nesse processo, o educador, muitas
vezes coloca-se a serviço de uma classe que não é sua!
Essa compreensão inicial tem servido muito mais para
construir a educação de forma a se tornar instrumento para produzir a ignorância e submissão do que para construir a ‘huma-
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nização’ das pessoas. Humanização aqui no sentido de propiciar
um desenvolvimento ilimitado das capacidades humanas superiores, especialmente, para interferir de forma planejada e intencional sobre a realidade. Essa intervenção pode, sim, ocorrer
em diferentes direções. Buscando a ruptura com o atual estado
das coisas ou contribuindo imensamente para a reprodução do
que está posto. Portanto, podemos dizer que os objetivos que
movem uns não são os mesmos que movem outros.
Para desenvolver essas capacidades, faz-se necessário
acesso a um conhecimento amplo e complexo da realidade.
É preciso, nesse sentido, não esquecer que quem produz e
reproduz sua vida no campo necessita desse acesso, bem mais
do que apropriar-se da cultura empírica do contexto onde
vive. A apropriação dessa cultura ganhará mais profundidade
e amplitude se o homem do campo se apropriar das bases das
ciências. Essa questão apresenta-se como universal, ou seja,
como necessidade de todos os sujeitos.
Assim, entendemos que os espaços/tempos da Educação
do Campo não estão dados, são contraditórios, espaços de disputa,
precisam ser constantemente problematizados e mobilizados na
perspectiva de se construir, como diria Mészáros (2005), uma
educação para além do capital. E essa construção exige consciência
crítica e comprometimento com a classe trabalhadora, o que nem
sempre está presente na postura dos educadores. Apesar desse
entendimento, não perdemos a certeza de que a educação não
constrói, por si só, outra sociabilidade. Representa, mesmo assim,
um importante instrumento de luta da classe trabalhadora.
Para concluir, fazemos nossas as palavras de Newton
Duarte: “Que estais fazendo troianos? Será que não aprendestes
nada dos ardis de Odisseu e acreditais que o inimigo fugiu?
Dentro desse cavalo escondem-se aqueus armados até os dentes”
(DUARTE, 2005, p. 203). E mais: “até quando os educadores
brasileiros continuarão agindo como troianos?” (Idem, p. 218).
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A educação do campo no âmbito das lutas de
classes
Neide de Almeida Lança Galvão Favaro23

Nosso intuito neste trabalho é investigar as funções
que a educação do campo foi assumindo na história brasileira,
vinculando-a ao contexto das lutas de classes que determinaram
suas ações e propostas. Entendemos que tal análise se faz
necessária, em virtude da relevância que o tema vem assumindo
nas últimas décadas, tanto nos movimentos sociais quanto nos
espaços institucionais do Estado.
Tal discussão abarca uma singularidade específica: a da
realidade e dos embates em torno da educação no campo. Isso
não significa, entretanto, que tal recorte esteja fora do universal,
ou que seja, inválido para compreendermos as questões
educacionais mais amplas. Ao contrário, como integrante da
particularidade das relações sociais brasileiras, está inserida na
totalidade que condiciona e que determina sua materialidade,
decorrente do sócio-metabolismo do capital, possibilita-nos
analisar uma expressão dessa dinâmica, dando-nos subsídios
para (re) pensar outras especificidades.
Nessa lógica, não seria possível discutir os problemas exclusivos do campo, isolando-os das questões da cidade e do movimento mundial. Aqui, contrapomo-nos a análises que concebem a
existência de uma suposta oposição entre campo e cidade, urbano e
rural. Não estamos com isso afirmando que não haja diferenças en23
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tre eles, mas sim que há uma integração dialética, que tais diferenças
expressam a unidade contraditória que caracteriza a totalidade social, homogeneizada pelo modo de produção capitalista.
Para atingir nossos objetivos, inicialmente retomamos
brevemente os debates em torno da questão do campo, da educação e dos movimentos populares de resistência, até o início da industrialização brasileira. A seguir, analisamos as transformações
decorrentes do avanço do capital industrial e suas consequências
para os trabalhadores e para a educação. Procuramos, então, identificar os ajustes econômico-sociais efetuados a partir da ditadura
e as contradições presentes no campo e na educação. Para finalizar, analisamos os embates atuais em torno da educação do campo, problematizando as estratégias que vem sendo adotadas pelos
trabalhadores e pelo Estado brasileiro.

Campo, urbanização e educação dos trabalhadores brasileiros
A questão agrária é um tema polêmico e tem sido
objeto de várias pesquisas que buscam entender seus impasses e
características, desembocando em propostas políticas distintas.
Isso expressa a importância de tal discussão e como ela está
relacionada à própria visão de mundo e aos interesses existentes
nas diferentes classes, vinculadas à realidade social mais ampla.
Para analisarmos esse debate nas atuais lutas no campo,
partimos de um resgate dos conflitos que marcaram nossa história. Eles nos aparecem de distintas formas, organizados, não organizados, movimentos separatistas, lutas religiosas, mas há uma
unidade que os articula, que é a pertença a determinada classe
social. Privilegiamos neste trabalho as resistências manifestadas
pelos trabalhadores do campo, para entendermos suas origens e
as problemáticas que perseguem suas lutas.
O Brasil colonial (1500-1822) foi essencialmente rural
e marcado pela concentração de terras, o uso do trabalho es-
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cravo e a produção para exportação, sob monopólio português.
O acesso à terra era garantido “por meio de concessões reais
(sesmarias) ou pela ocupação clandestina” (MALERBA, 1999,
p. 99). A terra era patrimônio da Coroa, mas era fácil ao fazendeiro que a ocupava conseguir legalizar a posse. Ele mantinha
homens livres em suas terras, como meeiros ou arrendatários,
gerando uma rede de relações conhecidas como “compadrio”,
que em alguns locais se mantém até hoje.
Desde o início, foi intensa a resistência dos índios à
colonização, combatida violentamente, bem como as revoltas dos
trabalhadores, que lutavam pela liberdade, contra maus-tratos, por
melhores condições de vida. Mesmo assim, nossa história retratou
por muito tempo esses povos como submissos, passivos, incapazes.
Medeiros (1989) recupera tais lutas, como a dos escravos que, de
forma organizada (quilombos), apossavam-se de terras e criavam
suas próprias relações de produção e sobrevivência.
Em termos educacionais, os jesuítas catequizaram os índios e escravos africanos, colonizando-os, embora com grande
resistência. Monopolizaram o ensino até sua expulsão (1759), embora suas influências tenham prevalecido nos séculos seguintes. A
característica do ensino escolar brasileiro era a de uma educação
conservadora, tradicional, desinteressada, destinada essencialmente às elites. A estrutura agrário-exportadora açucareira não
favorecia investimentos em educação, desnecessários para formar
e qualificar a mão-de-obra, predominantemente escrava.
No período imperial (1822-1889), poucas mudanças estruturais ocorreram até a década de 1870. A economia continuava
pautada na monocultura exportadora, agora associada à crescente
lavoura do café, deslocando o centro econômico da região nordeste para o centro-sul (Rio de Janeiro e depois São Paulo).
Data desse período a aprovação da Lei das Escolas de
Primeiras Letras (1827), que estabelecia a criação de escolas nas
províncias, o que não se efetivou, restando o estudo em colégios
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particulares, a maioria religiosos, e nos seminários. Até a vinda de
D. João ao Brasil (1808), não havia ensino superior, que era obtido
no exterior. Nesse período, foi criado o ensino técnico na Bahia,
que depois se tornou a primeira Escola de Agronomia do país.
Calazans (1993) destaca outras leis desse período que de
alguma forma se referiam à educação do campo: o Plano de Educação de 1812, que incluía no 2º grau o ensino de conhecimentos
essenciais aos agricultores, artistas e comerciantes; o Plano Nacional de Educação de 1826, que estipulava ensinar no primeiro ano
do 2º grau o conhecimento dos terrenos e dos produtos naturais
úteis à vida; e a Reforma de 1879, que estabeleceu que o ensino de
2º grau incluiria noções de lavoura e horticultura.
O trabalho braçal garantia a acumulação e os lucros
no campo, dispensando investimentos educacionais. Por isso,
nas áreas rurais, só no final do Segundo Império é que se implantou o ensino regular, em decorrência das transformações
estruturais que ocorriam no país.
Como expressão das desigualdades sociais do período,
houve diversos conflitos, alguns reprimidos de forma violenta
pelo império. Destacamos dentre eles a Cabanagem, no Pará24
(1835-1840), a Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul
(1835-1845), a Sabinada na Bahia (1837-1838), a Balaiada no
Maranhão25 (1838-1841) e a Guerra dos Marimbondos, no
interior de Pernambuco26 (1851-1852).
A expansão do capitalismo industrial europeu, de outro
lado, pressionava a abolição dos escravos no Brasil desde o início do
séc. XIX, a fim de expandir seus mercados. Isso só seria aprovado
em 1888, mas sob pressão inglesa, aprovou-se em 1850 a Lei Eusébio
24
25
26

Liderada por negros e índios, apoiados por outros trabalhadores, chegaram
a tomar o poder, sendo derrotados pelas tropas maranhenses.
Participaram da rebelião os vaqueiros, sertanejos e escravos.
Os homens livres e pobres se revoltaram contra a promulgação de leis que
controlavam nascimentos e óbitos e faziam o levantamento censitário periódico.
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de Queirós, que proibia o tráfico de escravos. As elites dirigentes
do país, segundo Malerba (1999), rapidamente reavaliaram e
legalizaram a propriedade rural, que tinha se transformado numa
anarquia geral, sendo adquirida pela posse clandestina desde a
proibição da concessão de lotes de terra pela Coroa.
Nesse mesmo ano, foi promulgada a Lei de Terras, que
beneficiava a concentração ao criar obstáculos a sua aquisição.
As posses ilegais passavam para o Estado que as vendia para
custear a imigração. A terra adquiria valor venal e podia ser
vendida como qualquer mercadoria, consagrando no Brasil o
regime da grande propriedade e levando o imigrante a procurar
trabalho como empregado nas fazendas.
Nesse período, buscou-se estabelecer colônias de parceria
para suprir a falta de escravos com os imigrantes. Em Ibicaba, em
Rio Claro, São Paulo27 (1847-1857), os trabalhadores organizaram
uma revolta que fez perder o prestígio da parceria, quase desaparecendo, além de gerar uma propaganda contra esse sistema
na Europa. Segundo Malerba (1999), a Alemanha proibiu a imigração para o Brasil em 1859 e os portugueses a reduziram pela
metade. O problema da mão-de-obra só seria solucionado com a
imigração assalariada, no final do séc. XIX.
No final do séc. XIX, houve a implantação de indústrias, graças à inversão de capitais da lavoura cafeeira. Com a
abolição, carecia de pessoal especializado, incentivando a educação. Nesse contexto, intensificava-se a urbanização, a imigração assalariada, expondo as sérias contradições sociais e econômicas do final do séc. XIX. Estas levariam à derrocada do
regime imperial e à Proclamação da República (1889), mas sem
revolução, pois o povo continuava a margem das decisões políticas, concentradas nas mãos das novas e velhas oligarquias.
27

Nessa experiência, cento e setenta e sete famílias foram instaladas com
subsídios governamentais. Dentre eles, estavam alemães, suíços, belgas e
portugueses. As contradições se avolumaram porque eram tratados como
escravos e não conseguiam pagar suas dívidas.
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As manifestações dos trabalhadores, entretanto, foram
intensas, também nesse período, quando houve diversas greves,
tanto no campo quanto nas cidades. Os colonos protestavam contra
baixos preços, não pagamento de salários, multas arbitrárias, o
que chegou a ocasionar “alterações nos termos dos contratos entre
colonos e fazendeiros” (MEDEIROS, 1989, p. 12).
Outras resistências surgiram em comunidades lideradas
por figuras carismáticas e geralmente religiosas, conhecidas como
movimentos messiânicos. Podemos citar o de Juazeiro do Padre
Cícero (1872-1931) no Ceará, o de Canudos (1893-1897) na Bahia
e a Guerra do Contestado (1910-1916), na fronteira do Paraná
com Santa Catarina, além de outros grupos que percorriam o
interior em busca da terra prometida. Além de reprimidos, tais
movimentos não foram politicamente reconhecidos.
O Brasil, sob os efeitos da reordenação do capital mundial em sua fase expansionista, foi “marcado por crescente urbanização e industrialização sob impulso da acumulação capitalista gerada pela cafeicultura” (SAVIANI, 2007, p. 190). A situação
social era cada vez mais complexa, emergindo novas classes sociais (burguesia industrial, classes médias e proletariado), causando mobilizações dos produtores, dos operários (movimentos
anarquistas, anarco-sindicalistas e socialistas), das classes médias (tenentismo), além da organização do Bloco Operário Camponês (BOC), das greves e manifestações públicas.
Em meio a esse processo de reorganização econômica e social, difundiu-se o civilismo, criaram-se as Ligas Nacionalistas, o Partido Democrático, o Partido Comunista, a Aliança Liberal e a Semana
da Arte Moderna. A escolarização passava a ser vista como o motor
da história, como um dos mais graves problemas da nacionalidade,
resultando no aparecimento do entusiasmo pela educação, em que se
acreditava que disseminando a educação escolar se inseria a população no progresso, desenvolvendo o país, e do otimismo pedagógico,
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que acreditava no poder do escolanovismo para formar verdadeiramente o homem brasileiro (NAGLE, 2001).
Foi nesse clima ideológico que, além da reforma
educacional paulista, ocorrida em 1890, várias reformas foram
realizadas na década de 1920. Destacam-se dentre elas a reforma
de 1920, em São Paulo; a de 1923, no Ceará; as de 1925, na
Bahia e no Rio Grande do Norte; as de 1927, no Paraná e em
Minas Gerais, as de 1922 e 1928, no Distrito Federal; e a de
1929, em Pernambuco. O movimento reformista culminaria
no lançamento do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova,
assinado em 1932 por vários intelectuais.
Por meio da educação, esperava-se modernizar o país politicamente, retirando as oligarquias rurais do poder, e acreditavase ser imprescindível acabar com o analfabetismo para viabilizar o
voto, a democracia e criar um espírito nacional que desenvolvesse
a capacidade produtiva do povo, gerando riquezas. Além disso,
por meio dela, combatia-se também o “Jeca Tatu”, personagem
criado por Monteiro Lobato nesse período, que representava o caboclo analfabeto, ignorante, doente e improdutivo. A internacionalização do capital e as relações modernas de trabalho exigiam
modificar essa mentalidade e formar o trabalhador qualificado.
Apesar dos intensos debates sobre a educação, na prática pouco se
efetivou, pois a expansão capitalista prescindiu dela nessa fase, em
que as mudanças foram conduzidas pelas elites brasileiras.

A expansão do capital industrial e as novas demandas para a
agricultura e a educação
A Revolução de 1930 marcou uma mudança política,
assumindo o poder a burguesia industrial, sob a bandeira da
modernização do país. Esse acontecimento simbolizou o fim da
hegemonia política dos agroexportadores e o início da predomi-
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nância da estrutura produtiva urbano-industrial, embora essa só
se concretizasse em 1956, quando a participação da indústria na
renda interna superaria a agrícola.
Para Oliveira (2003, p. 35), tratava-se “de introduzir
um novo modo de acumulação, qualitativa e quantitativamente distinto”, que implicava a regulamentação de fatores, como,
por exemplo, a relação entre trabalho e capital, que resultou na
chamada legislação trabalhista. Esta proporcionou a formação
do exército de reserva, igualando o preço da força de trabalho e
impedindo que o aumento da remuneração do trabalhador imobilizasse o acúmulo de capitais. Outro aspecto foi a intervenção
do Estado na economia, regulamentando preços, gastos fiscais,
investindo em infraestrutura e na produção (Petrobrás). Dessa
forma “O Estado opera continuamente transferindo recursos e
ganhos para a empresa industrial” (p. 41).
A agricultura também ganhou nesse contexto uma distinta e importante função: pela exportação, suprir as necessidades de
bens de capital e intermediários de produção externa e, de outro
lado, suprir as necessidades de consumo interno das massas urbanas, para não elevar o custo da alimentação, que obstaculizaria
o processo de acumulação urbano-industrial. O que houve nesse
processo foi uma conciliação entre o crescimento industrial e o
agrícola, que acabou compensando o tratamento discriminatório
dado à agricultura com a manutenção de seus padrões primitivos,
baseados na ampla exploração da força de trabalho.
A integração dialética entre campo e cidade foi, portanto,
funcional à expansão do sistema. Segundo Oliveira (2003, p. 4748), a agricultura fornece os contingentes de força de trabalho e os
alimentos, enquanto o avanço da indústria “redefine as condições
estruturais daquela, introduzindo novas relações de produção
no campo, que torna viável a agricultura comercial de consumo
interno e externo pela formação de um proletariado rural”.
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De 1945 a 1964, a intensificação da industrialização gerou
crescimento econômico e novas demandas agrícolas, favorecendo a
discussão, por diferentes forças sociais, de projetos desenvolvimentistas. Emerge, assim, a reforma agrária no debate político do país.
Delgado (2005, p. 52) destaca quatro centros de reflexão sobre o
tema: “o Partido Comunista Brasileiro (PCB); setores reformistas
da Igreja Católica; a Comissão Econômica para a América Latina e
o Caribe (Cepal); e os economistas conservadores”.
O PCB protagonizou um debate intenso, principalmente
por meio de três intelectuais: Caio Prado Júnior, Ignácio Rangel
e Alberto Passos Guimarães. Caio Prado atacou a estrutura
fundiária e as relações de trabalho, apontando na década de 1960
a tendência ao assalariamento no campo, priorizando a defesa da
legislação social-trabalhista em detrimento da reforma agrária.
Já Alberto Passos preconizava a existência de resquícios feudais
na agricultura brasileira, defendendo a reforma agrária para
transformar o latifúndio. Rangel identificou uma superpopulação
rural que tendia a ser absorvida pela expansão urbana e pelos
mercados alternativos, dispensando a reforma agrária.
O pensamento cepalino, protagonizado por Celso Furtado no Brasil, problematizou o caráter inelástico da oferta de
alimentos pelo campo, que não atendia às demandas urbanas e
industriais. Esse problema “justificaria mudança na estrutura fundiária e nas relações de trabalho no campo” (DELGADO, 2005, p.
53). Nessa análise, o campo esteve associado ao conceito de subdesenvolvimento de nosso país.
Oliveira (2003, p. 32) se opõe metodologicamente ao
dual-estruturalismo que dominava as interpretações econômicas
e sociais latino-americanas, mais especificamente as da Cepal,
pois a ideia do subdesenvolvimento se sustenta numa oposição entre um setor atrasado e um setor moderno. Para ele, essa
oposição é apenas formal, pois “o processo real mostra uma
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simbiose e uma organicidade, uma unidade de contrários, em
que o chamado ‘moderno’ cresce e se alimenta da existência do
‘atrasado’, se se quer manter a terminologia”.
Tanto o campo quanto a cidade estão submetidos às
exigências do processo de acumulação pela empresa capitalista
industrial, como já vimos, que determina seus papéis na nova
articulação mundial. “Longe de um crescente e acumulativo
isolamento, há relações estruturais entre os dois setores que estão
na lógica do tipo de expansão capitalista” (OLIVEIRA, 2003, p.
48). No caso brasileiro, essa expansão se dá “introduzindo relações
novas no arcaico e reproduzindo relações arcaicas no novo”
(p. 60), não havendo, portanto, uma repetição ou reprodução
do modelo clássico dos países mais desenvolvidos, pois há
especificidades políticas (ex-colônia) e sociais (escravismo) que
configuram suas características particulares.
Além do PCB e da Cepal, os católicos também participaram nesse debate no período em questão. Focaram sua crítica
nas graves injustiças e na exclusão social no campo brasileiro,
apoiando-se na doutrina social da Igreja. Eles exerceram um papel importante na organização do sindicato rural brasileiro, disputando espaço com a esquerda (PCB), defendendo a reforma
agrária. Sua influência foi explícita na conceituação do direito
de propriedade pelo princípio da função social, que constaria no
Estatuto da Terra (1964) e, posteriormente, na Constituição Federal (1988), substituindo a tradição do direito de propriedade
como mercadoria, vigente desde a Lei de Terras de 1850.
O último grupo, composto por economistas da Universidade de São Paulo (USP), liderados pelo professor Delfim Neto
e por Roberto Campos, polemizava contra a reforma agrária proposta, assumindo no máximo uma simpatia com as teses reformistas do Estatuto da Terra. Delfim Neto defendia a modernização sem reforma, caminho adotado após o Golpe Militar de 1964.
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Data desse período a criação de importantes organizações e movimentos populares no campo, ocorrendo conflitos de
terra, envolvendo milhares de trabalhadores. Destacamos aqui
o Levante dos Posseiros no sudoeste do Paraná (1945-1957), a
União dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas (ULTABS),
estimulada pelo Partido Comunista (1953-1964), além da criação dos primeiros sindicatos de assalariados rurais, em 1954, e
do Movimento dos Agricultores Sem Terra (MASTER), no Rio
Grande do Sul, em 1960. Os trabalhadores rurais organizavamse ainda nas Ligas Camponesas (1945-1963), perdendo seu caráter local e articulando-se em bandeiras de luta comuns.
A expressividade que assumiam as lutas dos trabalhadores rurais provocou a emergência de um novo conceito que
substituiria na linguagem política os colonos e os parceiros: o
conceito de “camponês”. Acreditamos que essa denominação do
trabalhador do campo como “camponês”, como o fez Martins
(1983), ao introduzir essa categoria para analisar as lutas sociais
no campo, recai numa interpretação dualista da realidade e representa um risco considerável de desviar-se das questões mais
essenciais, fragmentando o real e limitando a análise social. O
autor cria uma nova classe no campo, pois considera que esta
representa “um campesinato que tem, na sua relação com o capital, contradições diferentes daquelas que tem o operário” (MARTINS, 1993, p. 16), além de distinguir-se em relação ao trabalhador assalariado do campo. Por fim, ele analisa o problema a
partir da exclusão e não da exploração do trabalho.
Vilar (1985) contribuiu nessa polêmica, ao analisar
o contexto francês e espanhol, questionando o emprego da
categoria camponês e de economia camponesa. Para ele, tais
categorias, além de conter mitificações (o desprezo do rústico ou
a apologia do lavrador), negam a categoria modo de produção,
apenas descrevendo e explicando mecanismos parciais. Não se
desvelam as origens, as crises e o destino de uma sociedade,
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deixando assim de fornecer um “instrumento adequado para a
análise histórica global” (p. 256), por isolarem o problema.
Aued (2004, p. 246) também problematiza a questão da
análise dual e do uso da categoria exclusão por Martins. Para
ela, eles também são incluídos, pois participam da dinâmica
social capitalista: vendem força de trabalho, compram e vendem
mercadorias. “Não há exclusão pura”. Além disso, dizer que “existe
exclusão, significa dizer que eles podem ser incluídos a qualquer
momento, que a sociedade pode incluí-los”.
Em meio a esse amplo debate político, emergem novas
discussões e programas educacionais. As ideias pedagógicas escolanovistas, difundidas na década de 1920, repercutiam nas propostas para a educação do campo, resultando a partir de 1930 no que
se convencionou chamar de “ruralismo pedagógico”. Defendia-se
uma escola adequada aos interesses e necessidades rurais, que desenvolvesse uma consciência cívica e trabalhista, e que garantisse a
vocação rural do país (CALAZANS, 1993). No Oitavo Congresso
Brasileiro de Educação (1942), vigoravam tais ideias, procurando ajustar o indivíduo ao campo, fixando-o na terra, combatendo
pela escola o êxodo rural. Propunham o combate à “praga do urbanismo”, para evitar a desordem social e pela educação obter a
unidade nacional e o trabalhador produtivo.
A autora ressalta que esse período seria marcado pelo
surgimento de diversos programas educacionais, propostos
pelos Ministérios da Agricultura ou da Educação e Saúde. A
influência americana foi evidente na Comissão Brasileiro-Americana de Educação das Populações Rurais (CBAR), criada
em 1945, propondo cursos rápidos e práticos, livros, e divulgando-os por meio da imprensa, rádio e cinema. Além disso,
funcionaram três subprogramas: os centros de treinamento, as
semanas ruralistas e os clubes agrícolas.
Também a educação sanitária foi proposta para as áreas
rurais, por meio da criação, em 1942, do Serviço Especial de Saúde

128

Pública (SESP), que só atuava no campo, e do Departamento
Nacional de Endemias Rurais (DNERu), em 1956. Em 1947, criouse a Campanha de Educação de Adultos, propondo as “Missões
Rurais de Educação de Adultos”, sendo que a primeira só começou
em 1950, em Itaperuna (RJ). Em 1948, criou-se a Associação
Nacional de Crédito e Assistência Rural (Acar), para promover a
extensão rural e o crédito supervisionado, sob patrocínio e segundo
o modelo dos Estados Unidos. Em 1956, resultaria na Associação
Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural (Abcar).
A Campanha Nacional de Educação Rural (CNER) foi
lançada em 1952 e o Serviço Social Rural (SSR) em 1955. A CNER
inspirava-se na UNESCO e priorizava a formação de técnicos,
contribuindo para a educação, qualificação e desenvolvimento
econômico da população rural. O SSR repetia tais programas e incluía o cooperativismo, o associativismo e a economia doméstica.
A educação rural respondia assim às demandas oriundas
da expansão mundial do capital e às problemáticas que com ela
emergem, contribuindo para os ajustes da força de trabalho e
criando as condições imprescindíveis para a realização do projeto
de hegemonia da burguesia industrial. As contradições sociais se
acirravam, entretanto, exigindo uma adequação das estratégias
para garantia da acumulação capitalista.

Reajuste estrutural e resistência trabalhadora: contradições no
campo e na educação
Se o desenvolvimento nacional foi a ideia guia desde a
década de 1930, caracterizado por uma visão progressista, industrialista e modernizadora, sob a orientação da burguesia, a
partir de 1962, a participação da esquerda radicalizava-se, ameaçando essa ordem. Na década de 1950, ampliava-se a mobilização popular (Ligas Camponesas, Sindicatos de Operários nas
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cidades, movimentos de cultura e educação popular), o que leva
à criação em 1959 do Instituto Brasileiro da Ação Democrática (IBAD), cuja finalidade explícita era combater o comunismo,
além do Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais (IPES), em 1961.
Articulado com a burguesia internacional, visava desagregar
os movimentos populares, por meio de guerra psicológica nos
meios de comunicação (SAVIANI, 2007).
O golpe militar de 1964 reprimiu e isolou as lutas dos
trabalhadores, embora sem conseguir eliminá-las, pois a expansão
capitalista que se deu, fundada na concentração da propriedade
e na modernização conservadora, técnica, sem reforma agrária,
gerou inúmeras dificuldades e conflitos no campo. De 1965 a 1982,
uma nova demanda seria incorporada à agricultura brasileira:
“o aprofundamento das relações técnicas da agricultura com a
indústria e de ambas com o setor externo, isso tudo fortemente
subvencionado pela política agrícola e comercial do período”
(DELGADO, 2005, p. 58). Em 1967, a articulação pela União do
Sistema Nacional de Crédito Rural, fomentou a “produtividade e a
funcionalidade do crescimento capitalista no setor” (p. 59).
Transformou-se então a base técnica dos meios de
produção, com a presença crescente de insumos e de máquinas industriais, integrando a produção primária de alimentos
e matérias-primas com as indústrias, ofertando as bases para
a constituição do agronegócio. Além de preservar, aprofundaram-se as diferenças produtivas e sociais no campo brasileiro,
havendo fortes defasagens, inclusive regionais (sul e nordeste,
por exemplo). Esse período é também conhecido como a Revolução Verde, a idade de ouro da agricultura, mas no olhar da
burguesia, pois trouxe consigo intenso êxodo rural, agravando
os problemas dos trabalhadores no campo.
Na educação rural, questionou-se o impacto econômico
que as extensões criadas nos anos anteriores, destinadas a tornar
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o pequeno produtor brasileiro num farmer americano, provocava,
levando-os a repensar a opção pelo pequeno e médio proprietário.
Na verdade, a tecnificação da grande propriedade começaria a
ser viabilizada e a Confederação Nacional da Indústria passa a
ser uma das maiores defensoras do ‘crédito amplo, fácil e barato’
para a agricultura (CALAZANS, 1993, p. 24).

Restou à agricultura familiar o atendimento via cooperativas ou associações, mantendo-se o acompanhamento de
alguns projetos de risco.
Constituiu-se nesse período o sindicalismo rural
centralizado pela Confederação Nacional dos Trabalhadores
na Agricultura (Contag), que se consolidou como porta-voz
desses trabalhadores. Também os setores da Igreja buscavam
colaborar na sua organização, surgindo, em 1968, a Teologia da
Libertação. Nas cidades, intensificavam-se os problemas sociais,
reaparecendo as greves e renovações sindicais.
Proliferaram os programas para o meio rural, segundo
Calazans (1993), criando-se vários órgãos nos setores de
colonização e reforma agrária, como a Supra (Superintendência
da Política de Reforma Agrária), em 1962, e o Ibra (Instituto
Brasileiro de Reforma Agrária) e o Inda (Instituto Nacional
de Desenvolvimento Agrário), em 1964. O INCRA (Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária), foi fundado no final
da década de 1960, com a fusão do Ibra e do Inda.
Os trabalhadores se mobilizaram em experiências educativas próprias, como nos Círculos de Cultura, organizados
por Paulo Freire, nas Escolas-Família Agrícolas (EFAs), iniciadas no Brasil na década de 1960, e nas Casas Familiares Rurais
(CFRs), organizadas em Alagoas e Pernambuco e que se estenderam também para a região sul, entre 1989 e 1990. Tanto as
EFAs quanto as CFRs utilizaram-se da Pedagogia da Alternân-
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cia, destinada à educação dos filhos dos pequenos produtores,
organizada na propriedade dos alunos (SOUZA, 2008).
O regime ditatorial, por outro lado, assegurava a continuidade do plano sócio-econômico burguês também na educação,
que assumia um papel importante no desenvolvimento e consolidação das relações capitalistas. Essa tendência estava fundamentada na teoria do capital humano, que “se difundiu entre os técnicos
da economia, das finanças, do planejamento e da educação”, sendo
incorporada “à legislação na forma dos princípios da racionalidade, eficiência e produtividade” (SAVIANI, 2007, p. 363).
Criaram projetos como o Senar (Serviço Nacional de Formação do Profissional Rural), em 1976 e o Projeto Rondon, em
1968. A tônica passava a ser o desenvolvimento do indivíduo e
da comunidade, o aumento da produtividade, a participação na
transformação ou adaptação das estruturas sociais e econômicas,
pondo fim às ideias que sustentavam o ruralismo pedagógico. A
perspectiva de desenvolvimento que se adotava partia da necessidade de se capacitar o homem para que fosse seu agente propulsor,
considerando a educação um investimento. A pedagogia tecnicista
ganhava vulto enquanto a extensão e a educação profissionalizante incutiam nos trabalhadores rurais a crença na modernização
para melhorar o nível de vida. Assim qualificavam a mão-de-obra
necessária e criavam uma hierarquização entre os trabalhadores.
A tese do desenvolvimentismo e da modernização permeava os debates em torno do campo de maneira intensa. Graziano da Silva (2002), em meados de 1973 a 1980, acreditava na
necessidade de articular o moderno com o atrasado para o desenvolvimento do capitalismo monopolista no Brasil. Para ele, as
pequenas propriedades ainda pautadas numa economia de subsistência criavam dificuldades para o capital transformar a agricultura brasileira. O problema não seria a terra, mas sim os meios de
produção, cabendo ao Estado apoiar sua modernização.
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A implicação política da defesa de suas teses ainda hoje
é a manutenção da estrutura social existente, pois desemboca no
reformismo apoiado pelo Estado como solução para o suposto
“atraso” dos pequenos proprietários rurais, que atualmente vem
perdendo espaço para os grandes complexos.
Para Oliveira (2002, p. 54), não há uma dualidade, pois
“cidade e campo estão unidos dialeticamente, quer no processo
produtivo, quer no processo de luta”. Com base no censo de
1970 e 1980, constatou que no campo aumentava o trabalho
assalariado nas grandes unidades capitalistas e o trabalho familiar
nas pequenas propriedades. Os processos de expropriação e de
concentração fundiária originavam as lutas pela terra.
O período de 1983 a 2003 caracterizou-se por um novo
arranjo nas relações produtivas, segundo Delgado (2005), em
decorrência do esgotamento do ciclo de desenvolvimento econômico. O período militar se encerrava o que possibilitou a rearticulação política dos trabalhadores, nascendo o Partido dos
Trabalhadores (PT), em 1980.
A reforma agrária voltava aos debates levada pela Nova
República (1985-1988), por meio de compromisso assumido por
Tancredo Neves. Há, então, um novo ordenamento constitucional
(1988) e o país é submetido a um processo que Delgado (2005, p.
62) denominou de “ajustamento constrangido à ordem econômica
globalizada”, ao qual o país vem se submetendo desde a década
de 1990, com restrições de ordem interna e externa, expressas no
endividamento e na dependência externa.
Esse contexto de crise de dependência externa vai requerer, a partir de 1983, uma participação expressiva dos setores agrícola e industrial para a geração de saldos de comércio
exterior, reforçando no setor agrícola a estratégia de concentração e especulação fundiária das terras. A principal estratégia
no setor agrícola será a expansão das importações de produtos
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básicos agroprocessados, gerando um saldo comercial expressivo, mas que não se sustenta em todos os setores.
Germer (2004) destaca a década de 1980 como um marco nas lutas de classes no campo. A burguesia criou a FAAB –
Frente Ampla da Agropecuária Brasileira – e da UDR – União
Democrática Ruralista, fortalecendo a organização e representatividade da classe dominante. Os trabalhadores, por sua vez,
diante do contínuo empobrecimento, aumentaram o número de
sindicatos rurais ligados à CUT – Central Única dos Trabalhadores – e criaram o MST – Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem Terra, em 1984, quando ocorreu também o I Congresso Nacional dos Trabalhadores Sem Terra. Suas entidades representativas, como a CUT, CONTAG e MST, acabaram, entretanto,
divergindo organizativa e pragmaticamente, e o MST focou suas
lutas na reforma agrária e nos assentamentos.
O MST avançou na educação dos trabalhadores do campo na década de 1980, pois diante do aumento das ocupações e dos
assentamentos, iniciou novas experiências e produziu documentos
questionando a educação rural até então existente, resultando na criação, em 1987, do Setor de Educação, responsável pela organização e
sistematização das propostas e práticas pedagógicas de suas escolas.
Data desse período a Articulação Nacional por uma Educação do
Campo28, que resultou na I Conferência: Por uma Educação Básica
do Campo, realizada em Luziânia, Goiás (1988). Daí saiu a criação do
PRONERA – Programa Nacional de Educação da Reforma Agrária,
que permanece até hoje vinculado ao INCRA e não ao MEC.
Em 1994, a conjuntura econômica é diferente, com ampla circulação de capital no Brasil, levando o governo a adotar
a política neoliberal, para atrair capital estrangeiro, desregulamentando as políticas de fomento agrícola e industrial. Isso
28

Além do MST, também participaram todos os movimento sociais do campo,
organizados pela Via Campesina – Brasil, os sindicatos dos trabalhadores
rurais e também a CONTAG.
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gerou a abertura dos mercados e uma queda generalizada na
renda e nos preços agrícolas29, afetando drasticamente a agricultura familiar (DELGADO, 2005).
Os trabalhadores então, no primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC), mobilizaram-se na ocupação de terras presumidamente improdutivas, por meio do MST, suscitando
a intervenção do estado em prol da reforma agrária. As lutas desse
período foram bastante violentas, como no caso dos massacres de
Corumbiara (1995) e de Eldorado dos Carajás (1996), levando o
governo a dobrar a área de terras para a reforma agrária, de 2%
para 4%, processo praticamente paralisado em 2002 e 2003.
A crise econômica do final de 1998, no segundo governo
FHC, leva à reedição do ajustamento externo, relançando a estratégia do agronegócio para gerar saldo de comércio exterior. As crises
conjunturais, todavia, adiaram o relançamento da estratégia do agronegócio30 para o início do séc. XXI. As políticas públicas priorizaram
os investimentos em infraestrutura, em pesquisa agropecuária, no
afrouxamento da regulação do mercado de terras e na mudança da
política cambial (cujo real encontrava-se demasiado valorizado), para
tornar o agronegócio competitivo internacionalmente.
O efeito desse ajuste constrangido para a agricultura
familiar, não integrada às cadeias do agronegócio, é o aumento
das desigualdades econômicas e sociais. Para os trabalhadores, há
uma forte restrição dos níveis de ocupação, devido à incorporação
tecnológica na cadeia produtiva do agronegócio, levando-os
a ocuparem-se de atividades informais e de subsistência. Para
Delgado (2005), as estratégias ligadas ao agronegócio são um
obstáculo para o desenvolvimento das forças produtivas da
agricultura familiar e dos assentamentos da reforma agrária.
29
30

Em 1996, o Censo agropecuário registrou um milhão a menos de
estabelecimentos.
O agronegócio no Brasil “é uma associação do grande capital agroindustrial
com a grande propriedade fundiária” (DELGADO, 2005, p. 66).
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Germer (2002) problematiza a solução dos problemas
do campo e de seus trabalhadores por meio do incentivo à
agricultura familiar, pois acredita que a tendência histórica é
o desaparecimento de mais produtores familiares do que sua
sobrevivência. A produção agropecuária é regulada pela lei do
valor, está subordinada à produção de mais-valia, e os grandes
negócios acabam predominando.
As dificuldades para a agricultura familiar, a nosso ver,
são evidentes, e as análises superficiais acabam resultando em soluções reformistas, que defendem uma mudança gradual na sociedade. Na prática, muitas dessas propostas são irrealizáveis, devido
à estrutura social estabelecida. Por meio da estratégia reformista
apenas “se removem defeitos específicos, de forma a minar a base
sobre a qual as reivindicações de um sistema alternativo possam
ser articuladas” (MÉSZAROS, 2008, p. 62).
O desenvolvimento do capitalismo pressupõe a coexistência de relações de produção e de trabalho aparentemente opostas, que garantem a produção da mais-valia no contexto
mais geral. Por isso, encontramos no campo, ao lado de relações
de trabalho assalariadas, também as parcerias, o trabalho familiar. Sua sobrevivência e competitividade, em nosso entendimento, só se sustentam enquanto forem funcionais à produção de
mais-valia no âmbito mais geral.

Desafios e perspectivas da educação do campo na sociabilidade
capitalista atual
Entender a educação do campo que se propõe hoje implica
conhecer as relações de trabalho que o caracterizam. Germer
(2004) descreve a nova estrutura de classes da agricultura, bastante
heterogênea, composta de trabalhadores assalariados (permanentes
e temporários) e semiassalariados, da pequena, média e grande
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burguesia (80% das terras nas mãos de 10% de estabelecimentos), e
do produtor simples de mercadorias (possui menos de 20 ha, mas
nem por isso é capitalista, pois as mercadorias que vende servem
para obter seus bens de consumo e de produção).
O autor destaca a nítida polarização econômica, entre a
burguesia (que concentra a maioria dos meios de produção), e a
força de trabalho assalariada (plenamente proletarizada), processo
esse bastante adiantado, todavia inconcluso, pois permanecem
outras formas de trabalho a serviço da expansão do capital.
O MST, apesar de organizado e combativo, não vem
conseguindo, sozinho, reorganizar os trabalhadores, gerando
dificuldades para relançar o movimento pela reforma agrária no
governo Lula, cuja manifestação evidente é “a paralisia do processo
e a recusa de adoção de ações de envergadura no atual governo”
(DELGADO, 2005, p. 80). Acaba ocorrendo uma divisão entre
os movimentos sociais e sindicais dos agricultores familiares,
“sob influência dos setores da pequena agricultura tecnificada
que vislumbra uma associação com o agronegócio”. A Igreja e os
partidos de esquerda perderam o protagonismo e os formuladores
das políticas agrícolas, por sua vez, competem por demandas
variadas do agronegócio e da agricultura familiar.
Essa desmobilização não é exclusiva do MST ou dos
trabalhadores do campo, mas um reflexo dos ajustes realizados
para a ampliação do capital nos limites de sua crise atual. As
estratégias do MST estão por isso permeadas de contradições e
elas expressam a complexidade e a radicalidade de suas lutas. Esses
sintomas também são sentidos no âmbito educacional mais geral.
Kolling, Caldart e Dalmagro (apud TAFFAREL et al.,
2009), distinguem cinco períodos distintos na história do MST
com a escola. O primeiro vai de 1979 a 1991, quando se constitui a
questão escolar, priorizando o ensino de 1ª à 4ª séries e a formação
de professores, para garantir o acesso de suas crianças à escola. O
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seguinte vai de 1992 a 1995, quando se consolidava o movimento e
a escola passava a ser vista como espaço político. O modelo adotado
era de uma escola do trabalho, que ofertasse conhecimentos
científicos mas também formasse militantes31. Também se discute
o ensino de 5ª à 8ª séries do ensino fundamental.
O terceiro período vai de 1996 a 2000, quando ocorre uma
reflexão mais ampla, ultrapassando os limites escolares. Formulamse os princípios filosóficos e pedagógicos de suas propostas, que são
publicados no Caderno de Educação nº 08, em 1996. Algumas experiências atingem todos os níveis de ensino, incluindo a educação
infantil, o ensino técnico, superior, cursos formais e não-formais.
Ocorrem em 1994, 1996 e 1997 os Encontros dos Sem Terrinha e,
em 1998, a Pedagogia da Terra. Com a ampliação do número de
escolas que ocorre nesse período, no entanto, acaba diminuindo o
acompanhamento direto que faziam nas escolas.
De 2001 a 2006, amplia-se o número e a variedade de
cursos formais e não-formais e o movimento volta-se mais para
atividades de formação, conseguindo então vários convênios
governamentais. O quinto período é o atual, marcado pela
realização do Seminário sobre a Educação Básica de Nível Médio,
em 2006. Começa-se a perceber a distância do Setor de Educação
com as escolas de assentamento e se assinala um retorno a ela,
retomando as reflexões sobre o papel da escola para o MST.
Nessa trajetória controversa que marca a relação do MST
com o Estado, houve alguns resultados práticos, como a aprovação
das Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas
do Campo (2002); a vigência do FUNDEB com um cálculo
diferenciado para os alunos do campo (2007); a Licenciatura do
Campo (PRÓ-CAMPO) iniciada na Universidade de Brasília em
2008 e hoje ofertada por trinta universidades.
31

Em 1994, iniciaram experiências no Rio Grande do Sul com a Escola
Itinerante, que chegaria a outros estados nos anos 2000 em diante.
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Entretanto, na prática, muitas são as dificuldades para
conseguir liberação de recursos, para prestar contas, manter
convênios com instituições superiores e para realizar os cursos
de graduação (RIBEIRO, 2009). Além disso, o MST continua
sendo alvo de repressões. Em 2008, houve uma intervenção do
poder judiciário do Rio Grande do Sul contra seus militantes e
suas Escolas Itinerantes, que deixaram de funcionar nesse Estado
(TAFFAREL et al., 2009).
A luta por uma educação para os trabalhadores é
desafiadora, seja no campo ou na cidade, e nos incita a aprofundar
o entendimento dos debates que são feitos, pois isso determina
nosso posicionamento político, a direção de nossas lutas. Lutar
por uma educação do campo implica primeiro ter clareza de
quem são esses trabalhadores.
Vendramini (2004, p. 221) nos auxilia nesse debate, ao
evidenciar a natureza de classe dos trabalhadores sem terra, que
são a expressão da expansão da grande empresa capitalista na
agropecuária brasileira, com insumos modernos e culturas de
exportação, concentrando ainda mais a propriedade da terra. “O
que unifica os pequenos produtores do campo são as condições
insuficientes – de terra, instrumentos de trabalho, insumos etc –
de que dispõem para reproduzir sua unidade familiar”.
Os intelectuais que têm contribuído para educação dos
trabalhadores apresentam distintas perspectivas teóricas que é
preciso conhecer. Vendramini (2008) preconiza a necessidade
de problematizar o uso de categorias como cultura, identidade
e diferenças, que acabam secundarizando a centralidade da
categoria trabalho. Também a adesão ao ideário pós-moderno,
que constatamos nos debates do MST por meio de Jesus (2005),
acabam priorizando a educação dos sujeitos, os saberes. O
resultado dessa teoria é que ela “desencadeia práticas relativistas,
subjetivistas, pragmáticas e imediatistas, não alcançando os reais
problemas da educação e do campo” (VENDRAMINI, 2008, p. 7).
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As contradições se explicitam também em termos de
prática política. Com os assentamentos, o MST acabou caindo
numa armadilha, segundo Germer (2007, p. 50), pois surgiu
uma figura artificial representada pelos assentados bem sucedidos, que acabou levando o MST a concentrar suas lutas nas
reivindicações econômicas (crédito, preços, etc.) e nas técnicas
(assistência, tecnologias alternativas).
Para o autor, o assentamento pouco representou em
termos de possibilidade de superação das relações estabelecidas,
atuando ou como “figura de transição” em direção à transformação,
ou ainda como “trunfo na reivindicação ao Estado por políticas de
assistência e proteção dos sem-terra, que só atenuam sua transição
à condição de proletariado”. Resta ao movimento decidir se a via
reformista e legalista, se a aliança com o Estado atende a seus
anseios, mesmo sem alterar a estrutura social mais ampla, ou se
prioriza a resistência e o questionamento combativos ao status quo.
O MST expressa as contradições das lutas dos trabalhadores do campo por estratégias de superação da lógica social atual.
Acreditamos, por isso, que deve articular-se às reivindicações da
classe mais ampla dos trabalhadores, da qual é parte constitutiva.
Todos estão sujeitos aos mesmos efeitos da expansão capitalista,
pois o que se visa é o crescimento da produtividade do trabalho
como forma de ampliar o capital.

Considerações finais
A crise estrutural que assola o capitalismo na atualidade
leva à criação e recriação de novas formas de trabalho, encontrando
maneiras mais refinadas e diversificadas de exploração, que levam
a dificuldades cada vez maiores de unificação de classe. O desafio
histórico posto aos trabalhadores é identificar nessa aparente
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dispersão a unidade que os agrega, tanto no campo quanto na
cidade, que é o pertencimento à classe trabalhadora, subordinada
à exploração cada vez mais ampliada do capital.
As lutas de classes estão presentes tanto nas práticas
sociais quanto nos debates teóricos, exigindo maior clareza e
aprofundamento conceitual, a fim de não reforçar ou legitimar
práticas reformistas. A criação de categorias parciais de análise,
bem como de falsos antagonismos, mascara os reais antagonismos de classes e mistifica a realidade. Isso cria a dificuldade
de compreender a totalidade de relações que constitui o real,
perpetuando as relações vigentes.
Os trabalhadores, tanto os do MST quanto os de outros
movimentos do campo e da cidade, ao reivindicar a escola pública,
para atender a seus objetivos de emancipação, não devem abandonar
outros espaços de formação política e ideológica para contestação e
oposição às determinações e ao controle estabelecido pelo Estado.
Este é, em última instância, representante dos interesses do capital
e, portanto, da classe dominante. Ao assumir as escolas do campo,
utiliza mecanismos de controle da educação ofertada. Seja por meio
do formato de escola imposto, seja nas avaliações realizadas, acaba
determinando os conteúdos para aprovação dos alunos. Quanto
mais os traba lhadores se submetem a essas exigências, mais perdem
de vista suas próprias aspirações e ideologias, exigindo menos
controle e repressão por parte do Estado. Por outro lado, quando
a classe trabalhadora se organiza e utiliza a educação para atender
às suas demandas, ela intervém de forma decisiva, como ocorreu
recentemente no Rio Grande do Sul, com o fechamento das escolas
do MST. É preciso unir esforços para construir alternativas que
viabilizem uma educação e uma prática social transformadoras,
que nos apontem os meios para superar as relações sociais desiguais
promovidas pela sociabilidade do capital.
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O estado, as políticas públicas e a educação
do campo: sínteses e especificidades da luta
de classes e frações de classe na sociedade
capitalista
Angela Maria Hidalgo32
Fernanda de Aragão Mikolaiczyk33

O objetivo deste texto é compreender os limites e
possibilidades da participação dos movimentos sociais no
processo de definição das políticas públicas para a educação
do campo, tomando como referência as concepções de Estado
moderno, elaboradas ao longo da história. Considera-se que a
constituição de políticas públicas para a educação do campo,
como vem sendo cogitada por intelectuais da área, vinculados
aos movimentos sociais e difundidos pelo MEC (CALDART,
2008), encerra contradições que podem ser evidenciadas a partir
da concepção de Estado que considera nas políticas públicas a
condensação de interesses antagônicos.
Na atualidade, tem se configurado programas para
a educação do campo, em âmbito Estadual, como é o caso do
Estado do Paraná, que definiu as Diretrizes Curriculares da
Educação do Campo e, em âmbito Federal, com a aprovação
de Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas
32
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do Campo34 que, segundo os órgãos centrais desses sistemas de
ensino, apresentam um diferencial em relação à educação rural,
historicamente constituída no país, por contarem com a participação dos segmentos organizados na elaboração dessas propostas e, portanto, expressarem as suas necessidades e interesses.
Questiona-se se essa afirmação não considera apenas uma parte
dos interesses de classe representados pelos movimentos sociais
nesses programas, deixando de explicitar a existência, simultaneamente, dos interesses dos grupos hegemônicos, também consubstanciados nessas mesmas propostas.
A compreensão das características do Estado sob o modo
de produção capitalista colabora para explicitar as contradições
que permeiam os programas e propostas para a educação do campo. Defende-se a tese de que as perspectivas dos movimentos sociais são reconfiguradas e rearticuladas com diferentes concepções e interesses de classes na definição dos programas educativos.
Dentre os argumentos que se articulam na defesa de uma
especificidade para as propostas de educação do campo, tem-se o
conceito de território, que expressa a configuração de um projeto
de desenvolvimento econômico e social para o país, pautado na
perspectiva das classes camponesas, e que engloba, desde a opção
por um modelo de agricultura alternativa e sustentável, a agroecologia, até um projeto educativo coerente com essa proposta.
Diz-se que a Educação do Campo no Brasil possui especificidades, pois se configura de acordo com os territórios em
que acontece, ou seja, configura-se como síntese da luta pela terra, travada entre o agronegócio e a agricultura familiar e que tem
como sujeitos históricos, diferentes necessidades frente à produção da sua existência. E não se está levando em consideração
somente o conceito restrito de território35 enquanto um espaço
34
35

Resolução CNE/CEB n. 1, de 03 de abril de 2002.
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área de município, distrito, estado, país etc.; área de uma jurisdição; a própria
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geográfico delimitado, mas sim, o território em seu sentido social, permeado por símbolos e significações que se diferem dos
da cidade e que são específicos do campo.
O território, segundo Cleps Jr. (2010), é permeado por
elementos materiais e imateriais que são distintamente encontrados
em modelos de desenvolvimento presentes no campo brasileiro.
Atualmente, existem dois movimentos de desenvolvimento no
campo, a saber: o do agronegócio e o do campesinato. Este último
é o modelo que pauta as reivindicações dos movimentos sociais em
favor de uma Educação do Campo, para o campo e no campo. No
entanto, a fase ou estágio de desenvolvimento do sistema capitalista
atual permite e colabora para que o agronegócio avance sobre o
campo e sobre as famílias rurais, fazendo destas, muitas vezes, mão
de obra barata e fornecedoras subalternas do agronegócio.
Nesse sentido, o território enquanto espaço geográfico
é importante para o trabalho manual que produz a existência
daqueles que vivem do trabalho na terra, mas, em sentido mais
amplo, o território do pequeno agricultor, do camponês, é um
espaço social, composto de símbolos e significações que o homem
da cidade não significa da mesma forma.
Na definição de Cleps Jr., “o território é assim, produto
concreto da luta de classes travada pela sociedade no processo
de produção de sua existência” (CLEPS JR., 2010, p. 36). Essa
definição é ampla, pois aborda a questão agrária da disputa
pelo território enquanto espaço material e imaterial. Para
o agronegócio, o que tem importância é o valor material, ou
seja, o espaço geográfico, pois o bem imaterial desse espaço
jurisdição; região que, não constituindo um estado, é administrada pela
união; extensão ou base geográfica do Estado, sobre a qual ele exerce a sua
soberania e que compreende todo o solo ocupado pela nação, inclusive ilhas
que lhe pertencem, rios, lagos, mares interiores, águas adjacentes, golfos,
baías, portos e também, a faixa de mar exterior que lhe banha as costas e
que constitui suas águas territoriais, além do espaço aéreo correspondente
ao próprio território” (HOUAISS, 2001, p. 2706).
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geográfico é simplesmente contabilizado matematicamente e
convertido, na maioria das vezes, em moeda estrangeira.
Para o homem do campo, a especificidade está no processo de significação que ocorre por meio de sua atividade com a
terra, com a natureza. O território, nesse sentido, assume para o
campesinato uma paisagem muito distinta daquela do agronegócio, elaborada pela ideia do agribusiness36.
Essa diferenciação da paisagem no campo é muito
nítida no Brasil e esse processo é explicado por Bernardo
Mançano Fernandes
Pensar o território nesta conjuntura deve-se considerar a conflitualidade existente entre o campesinato e o agronegócio que
disputam territórios. Esses compõem diferentes modelos de
desenvolvimento, portanto formam territórios divergentes,
com organizações espaciais diferentes, paisagens geográficas
completamente distintas. Nesta condição, temos três tipos
de paisagens: a do território do agronegócio que se distingue
pela grande escala e homogeneidade da paisagem, caracterizado pela desertificação populacional, pela monocultura e pelo
produtivismo para a exportação; o território camponês que se
diferencia pela pequena escala e heterogeneidade da paisagem
geográfica, caracterizado pelo freqüente povoamento, pela policultura e produção diversificada de alimento – principalmente
– para o desenvolvimento local, regional e nacional; o território
camponês monopolizado pelo agronegócio, que se distingue
pela escala e homogeneidade da paisagem geográfica, e é caracterizado pelo trabalho subalternizado e controle tecnológico das commodities que se utilizam dos territórios camponeses
(FERNANDES, 2008, p. 296 apud CLEPS JR., 2010, p. 37).

A fase ou estágio do capitalismo atual é marcado fortemente pelo processo de desterritorialização do capital. No campo, essa característica está presente como destruição do território
36

“[...] o termo agribusiness foi proposto pela primeira vez nos anos 1950 [...]
para explicar o processo de subordinação e as relações da agricultura com
setores industriais e comerciais [...]” (CLEPS JR., 2010, p. 40).
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camponês e a ascensão cada vez mais agressiva do agronegócio.
O problema maior é que a destruição desses territórios ocorre no
sentido que foi exposto acima: como destruição do sentido social
que esses sujeitos do campo atribuem ao território.
O que se pode inferir como a questão agrária no país,
além, é claro, da pertinente ascensão dos latifúndios? Pode-se
dizer que é o movimento de destruição e recriação de relações
sociais, tendo no processo de territorialização (novos territórios),
desterritorialização (destruir territórios) e, reterritorialização
(reconstruir territórios), características que marcam historicamente
o processo de significação dos sujeitos que vivem do campo e no
campo. Constitui, portanto, pertinente à pesquisa científica na área
da educação, das propostas educativas gestadas e implementadas
no bojo da constituição dos territórios da Cidadania.
Na região Centro-Oeste do Estado do Paraná, em 1984,
ocorreu a criação da Associação dos Municípios, com o objetivo
de dinamizar o desenvolvimento econômico, administrativo e
social da região. Em 2004, foi implantado o Conselho de Desenvolvimento do Território Cantuquiriguaçu – CONDETEC, incorporando a “participação social no processo de gestão pública”.
Esse Conselho tem “caráter consultivo, normativo e deliberativo
da política de desenvolvimento territorial, envolve os 20 municípios que integram a associação e é composto por 44 entidades
que representam os segmentos públicos, privados e não-governamentais da região” (CONDETEC, s/d, p. 1). Dentre essas entidades destacam-se: as Universidades Públicas da Região, as Secretarias Estaduais e Municipais de diversas áreas, as Prefeituras
municipais da região, Conselhos Municipais, Bancos públicos,
movimentos sindicais e sociais, dentre eles, o Movimento dos
Pequenos Agricultores - MPA, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra - MST, APP - Sindicato dos Trabalhadores
em Educação Pública do Estado do Paraná, Movimento Sindical
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dos Trabalhadores Rurais e entidades de produtores rurais, tais
como: a Sociedade Rural, Movimento Sindical dos Trabalhadores Rurais, Igrejas e Associações Profissionais. A participação
dessas instituições sociais ocorre por meio de câmaras setoriais
que visam “à diminuição da pobreza e a melhoria da qualidade
de vida da sua população” (CONDETEC, s/d, p. 1). Dentre as
ações desencadeadas para esse fim destaca-se o projeto nacional
de educação de jovens e adultos – Saberes da Terra, que consiste
em um projeto desenvolvido em doze estados da Federação que,
após essa fase inicial, desdobrou-se em um dos principais projetos do governo federal para a educação do campo: o Programa
ProJovem Campo - Saberes da Terra. O programa inicial, Saberes da Terra, implementado pelo Território da Cantuquiriguaçu,
apresenta em seus objetivos centrais a promoção de um modelo
de desenvolvimento contra-hegemônico, pautado pela agricultura camponesa e familiar em que o
[...] conhecimento próprio do trabalhador camponês frente às
formas de ler o mundo, pode contribuir para melhorar o espaço
em que ele vive e demonstra que a afirmação dos saberes sociais
construídos as partir dos fazeres dos sujeitos do campo, tornamse indispensáveis para atingir um outro modelo e concepção de
conhecimento (COSTA; OLIVEIRA, 2008, p. 14).

Logo, concebe-se que a educação que se realiza no campo,
para os sujeitos que vivem do e no campo, deve ter especificidades
que propiciem o processo de memorização e aprendizagem, com
significações diferentes daquelas que ocorrem na cidade, e que
seja, assim, ética e política. Já dizia Vigotski que:
A verdadeira essência da memória humana está no fato
de os seres humanos serem capazes de lembrar ativamente
com a ajuda de signos. Poder-se-ia dizer que a característica
básica do comportamento humano em geral é que os
próprios homens influenciam sua relação com o ambiente
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e, através desse ambiente, pessoalmente modificam seu
comportamento, colocando-o sob seu controle. Tem sido
dito que a verdadeira essência da civilização consiste na
construção propositada de monumentos para não esquecer
fatos históricos (VIGOTSKI, 2007, p. 50).

Pensando na especificidade da escola como locus privilegiado de acesso ao conhecimento humano, ou seja, a aproximação
dos homens com as objetivações mais elevadas do gênero humano, nesse momento histórico e diante das disparidades da realidade socioeconômica, como promover as necessárias articulações
entre os conhecimentos científico filosóficos, constituídos historicamente pela humanidade com as especificidades culturais? Qual
a contribuição da educação com a luta das classes que vivem do
trabalho do campo e no campo? Quais as características de uma
proposta pedagógica que, tomando como ponto de partida os saberes camponeses, seja capaz de garantir o acesso aos conhecimentos necessários à atuação produtiva e social?
O território social do sujeito que vive no campo possui
uma especificidade que imprime uma particularidade às escolas
do campo no processo de ensino-aprendizagem, e dos sujeitos
que, no campo, produzem e reproduzem a sua existência de forma
material e simbólica. No entanto, é também no campo que se encontra a síntese da sociedade capitalista, a relação entre o macro
e o micro, uma síntese permeada de contradições e limites aos
povos camponeses que, sem acesso a uma cultura mais ampla, ficam a margem das políticas públicas que “vem de cima”, ou seja,
ficam relegados a produtos da história, quando na verdade poderiam, e aqui se afirma, deveriam, ser sujeitos dela, caso os meios de
sua existência lhe fossem oportunizados. Como Vigotski (2007)
aponta acima, “a verdadeira essência da civilização consiste na
construção propositada de monumentos para não esquecer fatos
históricos” e é nessa perspectiva que o homem do campo luta: por
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manter viva a sua cultura, os seus saberes, a sua terra, resumindo:
o seu território geográfico e social. Como estão articulando essa
luta? Via movimentos sociais que lutam pelo direito a terra e a
tudo que nela pode ser criado e recriado, material e simbolicamente no processo de produção da existência.
A síntese da sociedade capitalista que engloba as categoriais mais gerais da sociedade (o macro) e também as
suas especificidades (o micro), só pode ser compreendida
(e não se tem a pretensão aqui de utilizar o termo transformada) em sua totalidade quando as classes que vivem do
trabalho puderem, por meio de esforços coletivos, reivindicar algo que deveria ser por direito garantido: acesso ao conhecimento elaborado, o único capaz de conduzir o homem
teleologicamente para a ação planejada.
Nesse sentido, como compreender as ações do Estado,
que foi se constituindo ao longo do tempo, frente às políticas
públicas voltadas para a Educação do Campo? Como compreender e explicar as relações de classes e frações de classe presentes no interior do Estado? Como essa presença acaba por
interferir nas políticas destinadas à classe que vive do trabalho
no campo? No atual contexto histórico, o protagonismo dos
movimentos sociais no processo de elaboração das diretrizes
para a educação do campo tem sido efetivo? Os projetos e programas para a educação do campo, atualmente implementados,
representam avanços na constituição de políticas públicas para
a área? Esses movimentos têm impresso aos projetos implementados sua perspectiva nos aspectos político e epistemológico? Qual o significado político desse processo?
Apresentam-se neste trabalho, diferentes concepções
de Estado para demonstrar como, historicamente, esse conceito incorpora as questões pertinentes às relações de poder, e demonstrar a pertinência dos conceitos de Gramsci (ampliação do
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conceito) e Poulantzas (enquanto relação) para a compreensão
dos elementos de continuidade e rupturas em relação às políticas
para a educação do campo, implementadas nos anos 1950 e nas
políticas atuais, após os anos 1990.
Como ponto de partida para a revisão bibliográfica das
concepções e teorias sobre o Estado moderno foi utilizado o
texto de Luciano Gruppi (1983), no qual estão descritas algumas
teorias que merecem ser comentadas nessa tentativa de revisar
o percurso teórico sobre o Estado moderno. Também será fonte
de análise o texto de Nicos Poulantzas (1970), que desenvolve
toda uma teoria sobre a constituição e formação do Estado,
levando em consideração os movimentos entre as classes e
frações de classe presentes num determinado período ou estágio
de desenvolvimento do sistema capitalista.
Para melhor explicar e compreender as divergências entre
as concepções de Estado moderno, sua formação e constituição, as
classes presentes na sua elaboração e manutenção e o seu papel na
elaboração de políticas públicas, é preciso fazer um percurso histórico-teórico que recupere as principais ideias acerca desse elemento.
Somente com o apoio da História, criada e re-criada pelos homens,
faz-se possível pensar e refletir sobre a atuação do Estado moderno
frente à luta de classes presentes na sociedade capitalista, as políticas
públicas direcionadas para a Educação do Campo e suas especificidades, reivindicadas pelos movimentos sociais da luta pela terra.

Percurso teórico-reflexivo sobre o Estado, as Políticas Públicas e
as implicações para a Educação do Campo
O Estado moderno surgiu a partir da segunda metade do
século XV na Europa, mais especificamente na França, Inglaterra
e Espanha. Com ele, nasceram também as reflexões sobre essa
nova e moderna forma de organização política (GRUPPI, 1983,
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p. 8). Nesse momento, a Europa (não de forma homogênea)
passava por uma fase de grandes questionamentos sobre a
organização econômica, social e política, além de questionar
fortemente a presença da Igreja nos espaços públicos e privados.
Esses questionamentos, frutos do contato com o Oriente no
período das grandes Cruzadas, desde o século XI, indicavam
o esgotamento do sistema feudal como modelo de produção
econômica e social e a organização da sociedade da época já não
atendia aos interesses da nova classe emergente, os burgueses.
Era o advento dos tempos modernos.
Nesse contexto, surgiu o Estado moderno, como a
intrínseca relação entre a esfera econômica e política de um
determinado território e povo. A sua constituição ocorreu paralelamente à consolidação do sistema capitalista como modo
de produção econômico. A Revolução Francesa, período de
muitos acontecimentos entre os anos de 1789 a 1799, alterou
o quadro político e social da França, o que se estendeu para o
panorama global como marco entre o Antigo Regime e a instauração de um Estado moderno que uniu forças com a Revolução Industrial no final do século XVIII e início do século
XIX, marcando a passagem definitiva para um novo modelo de
produção econômico: o capitalismo.
É importante entender que no processo dialético dessas transformações históricas e sociais foi a classe burguesa
quem consolidou um projeto de Estado centrado em uma
concepção liberal e democrático-burguesa.
A palavra Estado, no sentido liberal do dicionário,
apresenta-se como “[...] o conjunto das instituições (governo,
forças armadas, funcionalismo público etc) que controlam e
administram uma nação (a máquina política do Estado); forma
de governo, regime político (Estado totalitário) [...]” (HOUAISS;
VILLAR 2001, p. 1244). Enciclopedicamente corresponde
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[...] a maior organização política que a humanidade conhece;
ela se refere quer ao complexo territorial e demográfico sobre
o qual se exerce uma dominação (isto é, o poder político), quer
à relação de coexistência e de coesão das leis e dos órgãos que
dominam sobre esse complexo [...] (GRUPPI, 1983, p. 7).

Essas definições de Estado moderno são restritas e
provisórias, pois se constituem como a menor síntese que se
pode fazer, levando em consideração a complexidade das relações
envolvidas na constituição do Estado. Logo, elas servem apenas
para ilustrar a tentativa de uma neutralidade frente ao conceito.
A teoria sobre o Estado moderno teve suas primeiras
discussões com Nicolau Maquiavel (1469-1527), por volta de 1500.
“Para Maquiavel o Estado passa a ter suas próprias características,
faz política, segue sua técnica e suas próprias leis” (GRUPPI, 1983,
p. 10). É o início do que se pode chamar de uma teoria realista de
como se constrói um Estado.
Jean Bodin (1530-1596), por volta de 1576, afirmou que
nem o território e nem o povo podem definir o Estado tão bem
como o poder, esse considerado essencial para a sua existência.
Para Bodin, o Estado “é poder absoluto, é a coesão de todos os
elementos da sociedade” (GRUPPI, 1983, p. 12).
Em John Locke (1632-1704), fundador do empirismo
filosófico, moderno e teórico da revolução liberal inglesa, nasceu
a concepção burguesa da propriedade privada e o Estado surgiu
como a garantia de assegurar o direito a propriedade. Para Locke,
o Estado nasceu a partir de um contrato (estabelecido entre os
homens), que lhe assegurou poder absoluto, mas que poderia ser
feito e desfeito a qualquer momento (GRUPPI, 1983, p. 13-4-5).
Com Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), nasceu a
concepção democrático-burguesa de Estado. Para Rousseau, a
soberania era sempre do povo e se expressava no Estado, que
jamais retiraria do povo essa autonomia soberana. Não havia a
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diferenciação dos poderes fixados por Montesquieu a partir de
1700. Para Rousseau, o poder legislativo (Parlamento), o poder
executivo (Governo) e o poder judiciário não eram distintos
entre si, somente a assembleia tinha poder, refletindo o poder do
povo. A transferência da soberania para um organismo estatal
separado não existia. Em Rousseau, a sociedade civil triunfou
sobre a sociedade estatal, pois o Estado era absorvido pela
sociedade e a propriedade privada origina-se diferentemente
do que propôs Locke, através do desenvolvimento das forças
produtivas (GRUPPI, 1983, p. 7-9).
Karl Marx (1818-1883) fez a crítica a todas essas concepções que teriam originado o Estado moderno. Ele tomou consciência do conteúdo de classe existente no Estado e confirmou que,
o que vinha sendo proposto, eram concepções que afirmavam um
Estado burguês a serviço dos interesses da classe burguesa. Era
a análise de um Estado específico, de uma determinada fase ou
estágio de desenvolvimento do sistema capitalista. O marxismo
inaugurou uma nova forma de teorizar o Estado, partindo da realidade e explicitando sua totalidade, englobando aí as lutas de
classes presentes na sociedade capitalista.
De acordo com o pensamento marxista, a concepção
clássica de Estado, formulada por Marx e Engels no Manifesto
Comunista, expressava que: “O executivo do Estado moderno
nada mais é do que um comitê para a administração dos assuntos comuns de toda a burguesia”. Engels, em seu livro A origem
da família, da propriedade privada e do Estado, disse que o Estado era “em geral, o Estado da classe mais poderosa, economicamente dominante que, por meio dele, tornava-se igualmente
a classe politicamente dominante, adquirindo, com isso, novos
meios de dominar e explorar a classe oprimida” (BOTTOMORE, 2001, p. 134-4). Logo, existia uma classe dominante presente no interior do Estado e, portanto, não só o poder político
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era predominante, mas também, as lutas entre classes e frações
de classe, para se manterem como o bloco no poder, dentro dessa organização moderna conhecida como Estado.
Compreender as estruturas e a constituição do Estado moderno atual é fazer o apanhamento das dimensões políticas e econômicas que compõem o Estado burguês “[...] como uma expressão
essencial das relações de produção específicas do capitalismo [...]”
(IANNI, 1992, p. 32). É no movimento de organização e reorganização do sistema capitalista que a constituição do Estado acontece,
atendendo aos interesses do “bloco no poder” (BOITO JÚNIOR,
2007 apud POULANTZAS, 1971). Neste texto, optou-se por utilizar
as concepções e teorias do Estado moderno, elaboradas por Antonio Gramsci e Nicos Poulantzas (com mais ênfase neste último) no
século XX, pois parecem aproximar-se mais da realidade para explicar e compreender o Estado brasileiro e os movimentos de luta
de classes em seu interior. Esses autores partem do materialismo
histórico dialético para a elaboração de suas análises sobre o Estado.
Para Gramsci, o Estado pode ser considerado como a sociedade política mais a sociedade civil, superando por incorporação a concepção marxista “clássica”.
A unidade histórica das classes dirigentes acontece no Estado e a história delas é, essencialmente, a história do Estado e
dos grupos de Estado. Mas não se deve acreditar que tal unidade seja puramente jurídica e política, ainda que também
esta forma de unidade tenha sua importância, e não somente forma: a unidade histórica fundamental, por seu caráter
concreto, é resultado das relações orgânicas entre Estado ou
sociedade política e “sociedade civil” (CARMO, 2005 apud
GRAMSCI, 2004, p. 2287-2288).

Gramsci elabora brilhantemente sua concepção de Estado Ampliado, ao verificar que a sociedade civil tem grande peso,
principalmente na determinação da direcionalidade de suas ações
frente às classes e frações de classe presentes em seu interior.
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Os movimentos sociais, presentes na sociedade civil
brasileira, que têm como um de seus principais objetivos a
luta pela terra, exercem constantes pressões sobre o Estado,
para que este, enquanto sociedade política organizada do país,
atenda aos interesses e às necessidades das classes camponesas
por meio de sancionamentos e deliberações que garantam os
direitos daqueles que foram excluídos pela sociedade capitalista
brasileira, fortemente latifundiária e, atualmente, monopolizada
no campo pelo agronegócio ou agribusiness.
Essas pressões civis-camponesas, exercidas sobre o Estado como condição para a garantia de direitos, costumam ser
ideologicamente marginalizadas pelas demais classes e frações de
classe da sociedade brasileira capitalista, pois estas últimas também possuem direitos e interesses ligados ao acúmulo de capital,
que precisam ser garantidos pelo Estado. Essa luta constante para
garantir, via deliberação do Estado, direitos e interesses de classes
distintas levam a outra definição atual, a de Nicos Poulantzas.
Para Poulantzas, as relações de classes, presentes na
sociedade capitalista de uma determinada fase ou estágio de
desenvolvimento do sistema, são importantes para verificar a
margem de autonomia do Estado frente à economia, à política
e os poderes que o permeiam e as classes em seu interior no
atendimento dos interesses presentes no interior de cada classe.
Na teoria poulantziana, há uma interpretação diferenciada dos demais marxistas que acrescenta muito para a análise da
teoria do Estado Ampliado de Gramsci. Para Poulantzas, não há
uma classe homogênea no poder, o que há é um bloco no poder,
composto de frações de classe burguesas. Logo, não existe no Estado uma burguesia homogênea que detém a hegemonia soberana
sobre as demais, o que existe são frações dessa burguesia que lutam para manter seus interesses atendidos no campo da dominação política. E isso é luta política, motor da sociedade capitalista.
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Além de esclarecer a falsa afirmativa de que a classe
burguesa constitui-se homogeneamente no interior do Estado,
Poulantzas esclarece que a classe dos excluídos pelo modo de
produção capitalista e pela divisão social do trabalho está
presente, também, no interior do Estado capitalista moderno “sob
a forma de focos de oposição ao poder das classes dominantes”
(POULANTZAS, 2000, p. 145).
Para Poulantzas, o Estado é compreendido como a condensação de uma relação específica, de uma determinada fase ou
estágio do desenvolvimento do capitalismo:
O Estado, sua política, suas formas, suas estruturas, traduzem
portanto os interesses da classe dominante não de modo
mecânico, mas através de uma relação de forças que faz dele uma
expressão condensada da luta de classes em desenvolvimento
(POULANTZAS, 2000, p. 132).

Essa relação específica de forças, que é fruto das
contradições “estratégicas” do próprio sistema capitalista, faz do
Estado, segundo Poulantzas, “uma relação, mais exatamente como
a condensação material de uma relação de forças entre classes
e frações de classe, tal como ele expressa, de maneira sempre
específica, no seio do Estado” (POULANTZAS, 2000, p. 130).
Essa concepção apresenta como uma relação que não
exclui as lutas de classes e frações de classe presentes em seu
interior, pelo contrário, afirma que o “Estado é constituído-dividido de lado a lado pelas contradições de classe” (POULANTZAS, 2000, p. 134), e que a política realizada é resultado dessas
mesmas contradições. Nesse sentido, a política do Estado, nas
palavras de Poulantzas, é sempre
[...] o estabelecimento da política do Estado em favor do
bloco no poder, o funcionamento concreto de sua autonomia relativa e seu papel de organização são organicamente
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ligados a essas fissuras, divisões e contradições internas do
Estado que não podem representar simples acidentes disfuncionais. O estabelecimento da política do Estado deve ser
considerado como a resultante das contradições de classe
inseridas na própria estrutura do Estado (o Estado-relação)
(POULANTZAS, 2000, p. 134).

Se o Estado é uma condensação de relações de classes
e frações de classe e a sua ossatura material é a resultante dessa
condensação no interior do próprio Estado, materializada nos
setores interestatais, que é o resultado do campo conflitante de
interesses que perpassa todo o pessoal do Estado, este, também, pertencente a uma determinada classe e fração de classe,
com interesses distintos das demais.
O pessoal do Estado nas palavras de Poulantzas:
Mesmo se esse pessoal constitui uma categoria social detentora
de uma unidade própria, efeito da organização do Estado e
de sua autonomia relativa, ele não deixa de deter um lugar de
classe (não se trata de um grupo social à parte ou acima das
classes) e é, então dividido (POULANTZAS, 2000, p. 157).

As inúmeras contradições existentes na sociedade
capitalista perpassam o Estado. Em seu interior, as lutas de classe
e frações de classe acentuam essas contradições, ocasionando
fissuras dentro do próprio Estado. Entende-se por fissuras os
espaços que o sistema capitalista (por efeito das suas próprias
contradições) deixa para que haja a organização e re-organização
do próprio sistema e, também, para a organização das classes em
seu interior. Essas fissuras permitem que as classes e as frações de
classe façam parte no Estado da dominação política.
As contradições classes dominantes-classes dominadas repercutem como distanciamentos dessas parcelas do pessoal de Estado com a cúpula especificamente burguesa, e se manifestam
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como fissuras, rupturas e divisões no seio do pessoal e aparelhos de Estado (POULANTZAS, 2000, p. 157).

Essas divergências organizacionais entre ramos e
aparelhos do Estado, entre o pessoal do Estado, entre as classes
e frações de classe que ali ocupam cargos na sociedade política,
ocasionam fissuras e contradições que resultam na política atual. A
política do Estado, segundo Poulantzas, é organizada obedecendo
cinco itens organizacionais, a saber:
1. Um mecanismo de seletividade estrutural da informação
dada por parte de um aparelho e de medidas tomadas, pelos
outros;
2. Um trabalho contraditório de decisões, mas também de
“não-decisões” por parte dos setores e segmentos de Estado;
3. Uma determinação presente na ossatura organizacional
de tal ou qual aparelho ou setor do Estado segundo sua
materialidade própria e tais ou quais interesses que eles
representam, prioridades mas também contraprioridades;
4. Uma filtragem escalonada por cada ramo e aparelho, no
processo de tomada de decisões, de medidas propostas pelos
outros ou de execução efetiva, em suas diversas modalidades, de
medidas tomadas pelos outros;
5. Um conjunto de medidas pontuais, conflituais e compensatórias em face dos problemas do momento (POULANTZAS,
2000, p. 136-137).

Observando os itens acima sobre a organização da
política do Estado, pode-se inferir que as políticas públicas para
a Educação do Campo passam pelos itens, na medida em que a
resultante na letra da lei é muito diferente daquela proposta pelos
movimentos sociais camponeses.
No primeiro item, os dados da realidade nem sempre são
interpretados em sua totalidade, são selecionados para melhor
atender à política do Estado. Os dados sobre a questão agrária no
Brasil podem ser um exemplo da distorção entre a realidade e as
políticas públicas existentes para tal realidade.
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No segundo, observa-se que o fator contradição é inerente e necessário para a efetivação de um Estado a serviço do
capital e que as decisões são tomadas de acordo com interesses
presentes ou não para o pessoal do Estado.
No terceiro, fica claro que as posições são de acordo com os
interesses de classes e frações de classe presentes no interior da sociedade política do Estado e, às vezes, levam em consideração (quando
for vantajoso) os interesses de frações da sociedade civil. Nesse caso,
a sociedade civil-camponesa encontra-se em desvantagem, pois não é
interessante para o Estado uma política pública para a questão agrária.
O quarto, expõe a filtragem que ocorre, via Estado, da
aprovação de leis e da implantação de políticas públicas no país.
Essa filtragem é o exemplo do que ocorre quando os movimentos
sociais pressionam o Estado e este, para legitimar-se, sanciona ou
delibera leis e políticas “filtradas” para o atendimento dos interesses desses movimentos. No entanto, os interesses que eram reivindicados pelos movimentos sociais são filtrados hierarquicamente
e quando sancionados, possuem uma forma distinta da inicial.
O último item é um tanto pessimista em relação aos
avanços dos movimentos sociais na reivindicação de seus direitos.
No entanto, observa-se que as ações deliberadas nos outros
itens resultam no último e que a síntese das reivindicações dos
movimentos sociais + a ação burocrática do pessoal do Estado
(sua ossatura material), + a luta permanente entre classes e frações
de classe na defesa de seus interesses resulta, em geral, em “[...] um
conjunto de medidas pontuais, conflituais e compensatórias em
face dos problemas do momento” (POULANTZAS, 2000, p. 137).
Nesse sentido, a Educação do Campo e as políticas públicas criadas em seu benefício precisam ser revistas e reformuladas pelos sujeitos que as reivindicaram. No entanto, como esses
sujeitos ocuparão os espaços do cume da hierarquia burocrática
do Estado? Como esse pessoal poderá ocupar os poderes reais e
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formais no interior do Estado? As respostas para tais questões permanecem inscritas nas contradições do próprio sistema capitalista
e no avanço dos movimentos sociais pela luta da terra.

Educação Rural nos anos 1950 e Educação do Campo nos anos 1990
Tem sido objeto pesquisa, desenvolvida pela linha de
pesquisa em Educação do Campo do grupo de pesquisa em Políticas Públicas e Educação, a educação rural, definida no contexto desenvolvimentista dos anos 1950, na busca de compreender historicamente a configuração das propostas educativas
para essa modalidade de ensino. Identificam-se elementos de
continuidades e de rupturas das propostas implementadas naquele período em relação à política que se configura a partir
dos anos 1990, que estão sendo investigados.
Como um primeiro elemento de continuidade, indica-se o contexto do desenvolvimentismo econômico dos anos
1940 e a partir dos anos 1990, em que são elaboradas e implementadas propostas educativas que buscam atender às necessidades específicas das populações do campo. Portanto, identifica-se uma relação entre desenvolvimentismo e educação do
campo, tendo em vista que em momentos históricos em que
se delineia um conjunto de pressupostos teóricos e iniciativas
governamentais de impulso à industrialização do país, também
são elaboradas propostas de formação para as populações do
campo. Considera-se nos diferentes contextos os resultados da
atuação dos movimentos sociais ligados ao campo e sua capacidade de articular, expressar e imprimir seus interesses às propostas educativas implementadas, como parte do processo de
constituição das políticas de Estado nesses períodos.
Mesmo que provisoriamente, identifica-se no período
de consolidação do desenvolvimentismo nos anos 1940 dois
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elementos que contribuem para a configuração das políticas
da educação rural do período: primeiro a circunscrição das
discussões em torno da reforma agrária aos nacionalistas
e socialistas (MOREIRA, 1998) e, segundo, o caráter de
vinculação das propostas de educação popular do período aos
propósitos desenvolvimentistas (RIBEIRO, 2008).
As discussões em torno da reforma agrária nos anos
1950 se restringiram aos políticos identificados com o nacionalismo e aos socialistas. Bielschowsky (2000) indica que mesmo
os economistas desenvolvimentistas de esquerda passaram a defender essa questão a partir dos anos 1960, em função da expectativa de que o processo de industrialização do país promoveria
a elevação do bem-estar da população em geral. Por outro lado,
Moreira (1998), enfatiza a criação da Frente Parlamentar Nacionalista (FPN) no país em 1956, que articulava políticos com posições progressistas de diferentes legendas partidárias, que juntamente com as críticas ao imperialismo e à indução do processo
de industrialização pautada pelo capital internacional, promoveu a defesa da Reforma Agrária, como forma de superação das
relações sociais arcaicas no campo que geram a miserabilidade
da população, condição essencial para o incremento do mercado interno. Esse autor aponta a defesa da reforma agrária como
bandeira dos nacionalistas, no final dos anos 1950, como parte
da plataforma de defesa de um desenvolvimento auto-sustentado nacional, independente e autocentrado, pautado pela industrialização voltada para o mercado interno. No bojo desse pensamento, constituem-se como vilões sociais a elite agrária exportadora e como heróis a burguesia nacional, capaz de promover
a revolução democrática burguesa a partir de uma aliança com
os segmentos sociais interessados na industrialização nacional, o
proletariado camponês e a nova classe média.
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A Frente Parlamentar Nacionalista (FPN) [...] foi iniciativa,
aliás, da chamada “Ala Moça” do Partido Social Democrático
(PSD). A Ala Moça reunia políticos jovens do tradicional PSD
que buscavam renovar tanto o conteúdo programático do partido, quanto suas práticas políticas mais correntes. Segundo
Joffily, era preciso adaptar o PSD às demandas emergentes
com o processo de industrialização e urbanização. O novo e
crescente eleitorado, classificado por Joffily de “flutuante”, tendia a apoiar plataformas progressistas. A sobrevivência política do PSD dependia, portanto, da ampliação da plataforma
partidária. Esta deveria incorporar temas como a industrialização, a revisão da estrutura fundiária, a ampliação dos serviços públicos, o voto dos analfabetos e a extensão da legislação
trabalhista ao meio rural (MOREIRA, 1998, p. 7).

Essa perspectiva consensualista dos nacionalistas corrobora a retórica populista que gerava uma “identificação do
‘povo’ com a ‘nação’ e ocultava as diferenças de classe e de interesses presentes no Estado e na sociedade, permitindo a criação
de uma comunidade nacional imaginária e totalmente homogênea” (MOREIRA, 1998, p. 2), e reforça a tese dos liberais de
que o emprego de novas técnicas de produção, juntamente com
o aumento da produtividade do trabalho, elevariam os patamares de qualidade de vida da população, dissimulando dessa
forma, as diferenças de perspectivas e interesses de classe dos
diferentes grupos sociais.
O vocabulário em comum e sobretudo impreciso do nacionalismo, baseado em termos como nação, povo e interesses nacionais, contribuiu, entretanto, para a dissimulação das diferenças
subjacentes às suas diversas orientações. Tanto o nacionalismo
estatal - representado pelo nacional-populismo, pelo nacionaldesenvolvimentismo e pelo nacional-reformismo - quanto o
não estatal em suas duas principais vertentes, isto é, a liberal
e a popular possuíam interesses, prioridades e perspectivas de
classe bem diversas. Sobretudo, durante o governo JK, tais diferenças nem sempre eram notadas, tornando menos radical os
enfrentamentos políticos do período (MOREIRA, 1998, p. 12).
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A partir de meados dos anos 1940, é legalizada a sindicalização dos trabalhadores camponeses que dada a resistência conservadora avança morosamente. O que se pode constatar, pois, em
1955, eram apenas cinco os sindicatos reconhecidos pelo Ministério do Trabalho. “Entretanto, a ação política camponesa que se
tornara relativamente autônoma, organizada e consciente de seus
objetivos” desencadeia “disputas entre a Igreja Católica, o PCB e o
trabalhismo, pois todos buscavam a hegemonia sobre a organização dos trabalhadores rurais” (MOREIRA, 1998, p. 10). Esse fato
está relacionado ao desenvolvimento de propostas de educação
popular implementadas no período, pois se pode constatar que
“a iniciativa da educação popular não é dos sujeitos coletivos que
começam a se organizar nos processos de luta pelas reformas de
base, entre elas a Reforma Agrária” (RIBEIRO, 2008, p. 56).
Ou seja, as propostas educativas para os camponeses,
elaboradas nesse momento, podem ser consideradas como resultado da sua organização, mas foram elaboradas por interlocutores articulados aos projetos populistas-desenvolvimentistas e a luta pela escolarização de jovens e adultos do final
dos anos 1940 e início dos anos 1950, momento em que “as
esquerdas marxistas, desde o final do Estado Novo, manifestavam uma perspectiva “realista” na criação de programas para
adultos a partir das organizações de massa e com vistas à sua
multiplicação e fortalecimento (PAIVA, 2003, p. 188). Segundo essa autora, após um período de “otimismo pedagógico”
presente nos programas de educação comunitária, tem início
a “Campanha Nacional de Educação Rural, na qual se reflete a reorientação dos organismos internacionais, em relação à
educação dos adultos analfabetos, instalando suas missões em
pequenas unidades do interior do país” (PAIVA, 2003, p. 189).
Na segunda metade dos anos 1940, os educadores ligados
aos Renovadores da Escola Nova, mobilizados em torno dos
debates da LDB, em trâmite desde 1948, em que se polarizam os
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debates entre defensores do ensino público e do ensino privado,
centralizam sua atuação na área da educação de adultos ao
“programa experimental da Campanha Nacional de Erradicação
do Analfabetismo orientado pelo INEP” (PAIVA, 2003, p. 191).
Entretanto, a partir de 1958, tem início uma nova fase da
educação de adultos, pois se desenvolve um novo quadro de profissionais da educação que trata basicamente da educação de adultos e que “recebe influências da teorização do ISEB37, bem como
do pensamento filosófico cristão europeu mais recente que começava a se difundir no Brasil” (PAIVA, 2003, p. 191).
[...] começam a surgir movimentos que tentavam responder às
questões colocadas pelo Congresso de 58 e que dão origem a um
novo quadro de profissionais da educação. Eles não se vinculam
aos renovadores como a maioria de nossos profissionais; surgem
de modo independente buscando soluções novas. Respondem
também a uma problemática nova, diferente daquela enfrentada
pelos defensores da Escola Nova. Tratam basicamente da educação
de adultos, deixando de lado outros aspectos da educação
popular [...] respondem ao “nacionalismo desenvolvimentista” e
à transformação do pensamento social da Igreja [...] enfatizam o
papel da educação como instrumento de recomposição do poder
político e das estruturas sociais fora dos supostos da ordem
vigente: reintroduz-se a reflexão sobre o social no pensamento
pedagógico brasileiro (PAIVA, 2003, p. 191).

Tão logo, os movimentos sociais ligados ao campo, nesse
momento, não tiveram protagonismo no processo de elaboração
das propostas na área da educação em relação aos partidos
políticos e aos movimentos de educadores, ligados ao projeto
nacional desenvolvimentista das mais variadas matizes: liberais
conservadores, liberais progressistas, marxistas, dentre outros.
Portanto, as políticas educativas para as populações do
campo, nesse período, como exemplificam as implementadas no
37

Instituto Superior de Estudos Brasileiros - ISEB, criado em 1955, com o
objetivo de apoiar as ações do Estado no período desenvolvimentista.
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Estado de São Paulo, foram fortemente influenciadas pelo ruralismo escolar brasileiro, movimento educativo que “sem abandonar a crítica ao urbanismo, fez por ressaltar sua ação civilizatória
sobre o homem do campo, concebido como um tipo inconsciente
de si e da vida nacional, mediante um ensino adaptado ao meio
geográfico e cultural” (MONARCHA, 2007, p. 47).
Já no período atual, de configuração de um novo período desenvolvimentista, após a experiência histórica de configuração do Estado de Bem-Estar Social em alguns países europeus (1950-1970) e o fracasso das políticas neoliberais (a
partir da década de 1990), as questões sociais estão novamente
postas como parte das estratégias de superação das crises de
superprodução do capitalismo, portanto, para manter os níveis de crescimento econômico não como prerrogativa exclusiva do Estado, mas em associação com a sociedade civil.
Essa retomada do desenvolvimentismo no país ocorre, agora, em um contexto em que os movimentos sociais,
após intensa mobilização nas décadas de 1970 e 1980, com
caráter reivindicativo e contestatório das estruturas socioeconômicas, assumem uma perspectiva propositiva com relação
às políticas sociais (GOHN, 1999).
Dos movimentos sociais do campo, merece destaque o
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST, que no
decorrer dos anos 80 e 90, juntamente com a luta pela terra e,
como resultado das experiências educativas vividas nos enfrentamentos promovidos pela Reforma Agrária, elabora um conjunto
de princípios e estratégias de educação da população dos acampamentos e assentamentos, fortemente influenciados por princípios
da educação popular freireana e de educadores marxistas, sendo
Pistrak o mais citado (CERICATO, 2008).
Na segunda metade dos anos 1990, ocorre uma articulação entre representantes do MST com docentes da Universidade de Brasília – UNB, do Fundo das Nações Unidas para a
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Infância (UNICEF), da Organização das Nações Unidas para a
Educação (Unesco) e da Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil (CNBB) para a organização, em 1997, do I Encontro de
Educadores e Educadoras da Reforma Agrária – I ENERA, que
resultou, em 1998, na I Conferência Nacional Por uma Educação Básica do Campo, que elabora o desafio de mobilizar a
sociedade e órgãos governamentais para a “formulação de políticas públicas que garantam o direito à educação para a população do campo, compreendida como estratégia de inclusão
social para o desenvolvimento sustentável”, este contexto resultou na elaboração do Programa Nacional da Reforma Agrária
– PRONERA (ANDRADE; DI PIERRO, 2004, p. 13).
Também merece destaque a constituição dos territórios
da cidadania, dentre eles o Território da Cantuquiriguaçu no Estado do Paraná, que juntamente com outros Estados implementaram um projeto piloto de educação do campo. Tomado como
referência para a execução o ProJovem Campo - Saberes da Terra,
que adquiri fórum de política pública na área, tendo em vista o caráter participativo de sua elaboração e implementação. Diante do
exposto acima se questiona: essa capacidade de articulação destes movimentos imprime às propostas educativas implementadas
pelo Estado, nesse período, um conjunto maior de contradições?
Dentro do conceito de Estado que Polantzas elabora, há espaço
para essas contradições de interesses de classes e frações de classe
em torno de um mesmo objeto, aqui considerado a Educação do
Campo? Durante os “processos de filtragem”, da política elaborada
nos movimentos sociais e aquelas sancionadas pelo Estado, há espaço para a sociedade civil? O pessoal do Estado, fruto da divisão
social do trabalho, atende aos interesses dos homens que vivem no
campo e que reivindicam uma Educação do Campo?
A sociedade política do Estado moderno capitalista
(responsável pela repressão e coerção) detém um poder que
não é intrínseco ao próprio Estado, sendo este visto não como
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um Sujeito, mas um poder que se materializa pela luta de classes e frações de classe presentes em seu interior. A divisão social do trabalho resulta em uma dualidade de funções, trabalho intelectual e trabalho manual, que perpassa, também, o
pessoal do Estado e as suas instituições.
Os cargos próximos ao cume da democracia burocrática hierárquica do sistema capitalista são ocupados por indivíduos
que pertencem a uma classe, os cargos que não têm importância
na decisão ou na orientação das deliberações do próprio Estado
estão nas mãos daqueles a quem fica delegado o trabalho manual.
Logo, para o poder decisório são elencados indivíduos pertencentes à classe burguesa e as suas frações mais significativas para a
economia do Estado, pois a “incumbência ou lugar de classe burguesa para as altas esferas desse pessoal, pequena-burguesia para
os escalões intermediários e subalternos dos aparelhos de Estado”
(POULANTZAS, 2000, p. 157) são divisões que ocorrem na sociedade capitalista e também, no interior do Estado.
Essa organização institucional do Estado permite verificar que sua função é colocar em ação a política em favor da
classe e fração de classe que detém a hegemonia do mercado. A
classe burguesa e suas frações ocupam o núcleo central da ossatura material do Estado e, por isso, as massas populares, via
democracia burocrática, estão sempre em desvantagem quanto
ao atendimento aos seus direitos e interesses.
Pode-se observar que o Estado está sempre em favor da
manutenção do sistema de acumulação vigente: o capitalismo. As
estratégias da classe burguesa e de suas frações permutam ora o poder
real das instituições ora o poder formal das mesmas. Essa diferenciação
entre o que é poder real e o que é poder formal na sociedade política
do Estado é a garantia de que este é o comitê da classe dominante
e que o atendimento dos direitos e interesses das massas populares
se dá pela pressão que elas exercem nas fissuras e contradições do
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próprio sistema, ocasionadas pelos interesses conflitantes da classe
burguesa e de suas frações dentro do próprio Estado.
Segundo Poulantzas, a classe dominante sempre cria
estratégias para se manter no poder, seja ele real ou formal:
[...] essa organização do Estado burguês (a ossatura material
burocrática) lhe permite funcionar por deslocamentos e
substituições sucessivas, dando condições para o deslocamento
do poder da burguesia de um aparelho para outro: o Estado não
é um bloco monolítico, mas um campo estratégico.
Mesmo quando a esquerda no poder consegue controlar, em
sua hierarquia formal, os devidos cumes, ou aparelhos dominantes do Estado, resta saber se ela controla realmente seus núcleos de poder real (POULANTZAS, 2000, p. 141-142).

Os movimentos sociais têm fundamental importância
para a garantia de direitos às classes excluídas da sociedade, no
entanto, o poder real que esses movimentos possuem no campo
estratégico de luta política ainda é pequeno próximo ao aparato
burocrático da burguesia do Estado, e as políticas públicas sofrem
as suas influências de ordenação e re-ordenação de poderes entre
classes e frações de classe no interior do Estado.
Entendendo como poder, algo que não é dado ou conquistado, mas algo que possui em sua gênese os movimentos de luta de
classes e por isso mesmo é um campo relacional de interesses:
Por poder se deve entender a capacidade, aplicada às classes
sociais, de uma, ou de determinadas classes sociais em
conquistar seus interesses específicos. O poder referido às
classes sociais é um conceito que designa o campo de sua luta, o
das relações de forças e das relações de uma classe com outra: os
interesses de classe designam o horizonte de ação de cada classe
em relação às outras. A capacidade de uma classe em realizar
seus interesses está em oposição à capacidade (e interesses)
de outras classes: o campo do poder é portanto estritamente
relacional (POULANTZAS, 2000, p. 149).

173

As políticas públicas em favor das massas populares têm,
geralmente, deliberações verticais (discussões que deliberam de
cima para baixo), e quando ocorrem de forma horizontal (discussões de lado a lado e que são deliberadas de baixo para cima) passam por mecanismos burocráticos de “filtragem”, já comentados.
Sendo assim, o que se pode inferir, nos dias atuais, como políticas
públicas voltadas à Educação do Campo, que tenham sido discutidas de forma horizontal e que passando pelos mecanismos burocráticos de “filtragem” tenham conservado as reivindicações dos
movimentos sociais que lutam pela terra? E quais especificidades
essas políticas educacionais do campo têm defendido? São especificidades construídas a partir de um conceito de território social
ou são especificidades consensuais deliberadas por organismos
multilaterais interessados em um “desenvolvimento sustentável”,
com vistas, ainda, a fixação do homem do campo no campo?

Considerações finais
Os acontecimentos históricos e os movimentos culturais delimitam um tipo de formação, uma vez que se entende
que cada época, compreendida em um determinado momento
histórico, dentro de uma determinada forma de organização
social, política e econômica, precisa de uma educação que confirme a concepção de homem que se quer para uma determinada concepção de mundo e de sociedade.
A educação pública institucionalizada surgiu a partir
do século XIX, na Europa, para atender a uma série de especificidades da época, advindas de acontecimentos históricos,
a saber: a Revolução Francesa, a Revolução Industrial e o advento do sistema capitalista como modo de produção vigente.
Necessitava-se, no contexto desses acontecimentos, uma educação que pudesse exercer a função que o Estado moderno da
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época não podia realizar tão facilmente: inculcar nos indivíduos uma concepção de homem, de mundo e de sociedade, coerentes com a tarefa de acumulação de capital e pela aceitação
da exploração do homem pelo homem.
A educação escolar, longe de ser democrática e igual
para todos, foi uma “bandeira” levantada pela classe burguesa
com o intuito de atender aos seus interesses. No entanto, a função da educação escolarizada deveria ser a de transmitir, para
todos, os conhecimentos acumulados historicamente pelos homens, fornecendo-lhes a possibilidade de sair do reino da necessidade e alcançar o reino da liberdade.
O princípio educativo burguês tem como objetivo
manter e perpetuar a divisão social do trabalho na escola, entre aqueles que terão a possibilidade de pensar e os que somente poderão executar o pensamento alheio. E essa situação
está presente em outras instituições do Estado.
A educação que se quer para a classe que vive do trabalho
é uma educação diferenciada da que está proposta na letra da lei
do país. Faz-se urgente uma educação que tenha como princípio
educativo o trabalho em seu sentido ontológico. E é por essa
educação que os movimentos sociais camponeses procuram
reivindicar. Uma educação que tenha como ponto de partida as
especificidades daqueles que vivem do trabalho na terra, daqueles
que encontram no território do campo um lugar para criar e recriar, material e simbolicamente, sua existência.
Portanto, é com base nas formulações teóricas de Poulantzas que se recupera a presença das classes e frações de classe
no interior do Estado, permitindo observar, sem ingenuidades,
que as políticas públicas estão contidas em um campo de conflitos
e interesses, que irão orientar e delimitar a força e a capacidade
dos movimentos sociais de se articularem dentro de uma determinada fase ou estágio de desenvolvimento do capitalismo.
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As lutas sociais são o motor da sociedade, no entanto, a
sociedade que se vive é capitalista, caracterizada por um Estado
classista, tendencioso aos interesses do capital e que se utiliza de
mecanismos burocráticos de “filtragem” para barrar as reivindicações dos movimentos sociais da luta pela terra em prol de uma
Educação do Campo. São palavras duras, mas precisam ser ditas.
Entende-se que este trabalho permite o delineamento de
um pessimismo necessário na análise das políticas para a educação do campo. Necessário na medida em que permite romper com
a ilusão da possibilidade de constituição e implementação de propostas por parte do poder público, que se constituam em expressão pura e simples dos interesses de transformação social impressa
pelos movimentos sociais. Essa visão ingênua oculta as contradições que permeiam esses programas. Por outro lado, também se
imprime um otimismo no momento em que se reconhecem as
possibilidades, mesmo que limitadas, dos movimentos sociais atuarem nas fissuras das relações de poder entre as classes e frações
de classe que perpassam o Estado de lado a lado, e de reconhecer,
que são nos pequenos avanços que as mudanças se concretizam,
sempre na medida em que seus limites forem considerados.
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Reflexões sobre a educação rural no Brasil
Rodrigo dos Santos38

O presente capítulo tem como objetivo analisar, através
de reflexões teóricas, a Educação Rural no Brasil, na década
de 1990 e dos anos 30 aos anos 50, período de intensificação
das políticas educativas para a área. Nesse período, configurase um modelo de desenvolvimento econômico para o país que
desencadeia a necessidade de uma política educativa para as
populações do campo. O maior desafio é propor elementos para
compreender essa educação como política pública, em nível
nacional e estadual. Política que possuía a intenção de fixar a
população camponesa em seu local de origem.
Um dos desafios apresentados pelos autores que discutem
a educação do Campo na atualidade é o pressuposto apresentado no primeiro parágrafo deste texto, a constituição de políticas
públicas para a área: “A Educação do Campo nasceu tomando/
precisando tomar posição no confronto de projetos de campo [...].
E, ao nascer, lutando por direitos coletivos que dizem respeito à
esfera do público, nasceu afirmando que não se trata de qualquer
política pública” (CALDART, 2008, p. 3), tendo em vista a superação do seu caráter fragmentário e a configuração de uma proposta
educativa que impulsione a agricultura familiar, pautada por um
modelo de desenvolvimento contra-hegemônico e sustentável. A
proposição de constituição de um modelo de desenvolvimento
38
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contra-hegemônico configura-se tanto nos projetos implementados pelo MEC, assim como pelos movimentos sociais e na constituição do território (Cantuquiriguaçu).
Diante dessas questões em pauta, na área da educação
do campo, levantam-se outras como: Do ponto de vista dos
pequenos agricultores e dos movimentos sociais, quais os limites
do modelo de desenvolvimento atualmente constituído que se
configurou a partir dos anos 1930 no Brasil?
Tendo em vista compreender a constituição do modelo de
desenvolvimento criado historicamente no país, este trabalho tem a
pretensão de desenvolver uma análise do contexto socioeconômico
e político dos anos 1950, período de emergência do desenvolvimentismo no Brasil e no Estado do Paraná, em que a Educação Rural
esteve em pauta, tendo em vista a compreensão dos determinantes que imprimiram as características centrais a essa modalidade de
educação na fase inicial de sua configuração como política educacional no país. Toma-se como ponto de partida da análise o conceito de Estado para a discussão das políticas públicas, a explicitação da correlação de forças que permeou a configuração do Estado
Brasileiro, para se considerar as propostas de desenvolvimento do
período, os projetos educativos implementados em âmbito federal e
estadual e a constituição dos movimentos sociais no campo.
O conceito de Estado, utilizado no trabalho, pauta-se pela
superação da perspectiva ortodoxa em que o Estado é um mero aparato
de mediação entre a classe operária e o burguês, caracterizando-o
como condensação material de forças entre frações de classes.
Compreender o Estado como a condensação de uma relação de
forças entre classes e frações de classe tais como elas se expressam, sempre de maneira específica, no seio do Estado, significa
que o Estado é constituído-dividido de lado a lado pelas contradições de classe. [...] As contradições de classe constituem o
Estado, presentes na sua ossatura material, e armam assim sua
organização: a política do Estado é o efeito de seu funcionamento
no seio do Estado (POULANTZAS, 2000, p. 134).
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O Estado é correlacionado por vários aparelhos: educação, saúde, religião, entre muitos, ou seja, declaram-se “aparelhos” os quais o Estado cria ou mantém direta ou indiretamente, ideologicamente ou materialmente, e concebidos no
marxismo inicial como a superestrutura. Poulantzas (2000)
esclarece que a separação entre a infraestrutura econômica e a
superestrutura se constitui em uma representação meramente
com fins didáticos. Evidenciando o econômico como um ponto
de partida para a análise dos fenômenos, como meio inicial,
porém nunca como ponto de chegada.
Os aparelhos possuem poderes materializados pelas classes dominantes nas instituições que fazem parte do Estado:
Desse modo, a ideologia dominante invade os aparelhos
de Estado, os quais igualmente têm por função elaborar,
apregoar e reproduzir esta ideologia, fato que é importante na
constituição e reprodução da divisão social do trabalho, das
classes sociais e do domínio da classe. Esse é por excelência
o papel de certos aparelhos oriundos da esfera do Estado,
designados aparelhos ideológicos de Estado, mesmo que
pertençam formalmente ao Estado ou conservem um jurídico
“privado” (POULANTZAS, 2000, p. 27).

Essa definição de Estado é complexa, como adverte o autor:
“o Estado não é pura e simplesmente uma relação, ou a condensação
de uma relação, é a condensação material e específica de uma relação
entre classes e frações de classe” (POULANTZAS, 2000, p. 131).
A relação material proposta por essa condensação material
de forças que um autor jamais pode perder de vista é permeada pela
importância de uma História feita pela periferia, engrandecendo os
sujeitos esquecidos, que “não podem ser representadas como despojos atribuídos ao vencedor” (BENJAMIM, 1985, p. 224).
Partindo da definição de Estado, é importante destacar
que em nenhum momento se tem a pretensão de recriar uma
época. Pretende-se criar uma totalidade em um tempo presente
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cheio de agilidade: “Vivemos em um tempo de urgências: densas
e radicais como são as questões da vida concreta, de pessoas
concretas, especialmente as questões de ‘vida por um fio’, nos
seus vários sentidos” (CALDART, 2009, p. 36). Este tempo
presente que também é datado pelo seu autor/historiador,
principalmente através das suas vivências. Nesse caso, tornase importante frisar que o presente texto é resultado de uma
análise desenvolvida com reflexões oriundas de 2010.
Acreditando que a História é feita a partir de uma
problemática, nesse caso, para compreender as dissonâncias e
associações com a Educação do Campo, discutida pelos momentos sociais, procura-se apontar elementos para a compreensão desse todo. Para esse fim, parte-se, em princípio, de um
momento de profundas modificações na sociedade brasileira
devido a fatores internos e externos.

O Brasil a partir da década de 1930
Intensas mudanças nos vários segmentos e aparelhos do
Estado brasileiro foram desencadeadas no Brasil desde a década
de 1930. Ocorreu uma ruptura com o modelo de desenvolvimento econômico essencialmente agrícola para uma economia de industrialização: “A Revolução de 1930 marcou o fim de um ciclo
e o início de outro na economia brasileira: o fim da hegemonia
agrário-exportadora e o início da predominância da estrutura
produtiva de base urbano-industrial” (OLIVEIRA, 2003, p. 35).
Percebe-se que houve uma recuperação na economia brasileira
da primeira “Grande Guerra” e de crises que atingiram o sistema
capitalista, tanto crises geradas pelo próprio sistema - a “Grande
depressão de 1929”, como as geradas por revolucionários socialistas - a Revolução Russa de 1917.
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Estas crises, reflexos internos de uma profunda crise externa
(Guerra de 14-18, ascensão dos movimentos operários na
Europa, Revolução Socialista na Rússia, crise econômica
mundial no final da década de 20 etc.), concorrem para
fortalecer as facções nacionais que postulavam a necessidade
de se criarem condições para assegurar, internamente,
um desenvolvimento econômico com o máximo de
independência dos fatores externos, principalmente aqueles
conjunturais (RODRIGUES, 1984, p. 29).

O ciclo que se iniciou nos anos 30 marcou o início de
uma crise política que se apaziguou, em primeiro momento,
logo após o fim da “Segunda Grande Guerra”, colocando capitalistas (Estados Unidos da América) e soviéticos (URSS) em
clima de paz e harmonia, por derrotarem juntos os inimigos
denominados de bloco do eixo (aliança militar formada pelos
derrotados: Alemanha e Japão). Em segundo momento, uma
nova guerra intitulada de “Guerra Fria” foi declarada por soviéticos e capitalistas, por medo das duas partes dos países denominados de neutros aderirem o sistema opositor: “No Brasil
esse clima caracterizado já a partir de 1943, enfraquecendo a
marca ditatorial do Estado Novo39” (SAVIANI, 2007, p. 277).
Como meio de proteger os países capitalistas de influência socialista, os Estados Unidos criaram políticas de auxílio para os
países empobrecidos como o Brasil. “[...] o Governo americano
inicia a partir da II Grande Guerra extenso programa de assistência técnica aos países pobres, principalmente aqueles situados na América Latina” (AMMANN, 1997, p. 30).
No Brasil, os convênios foram firmados anteriores ao fim
da guerra como tática para manter o país do lado dos aliados: “No
caso do Brasil, já em 1942 é celebrado convênio entre seu governo
39

Regime ditatorial imposto por Getúlio Vargas depois de um golpe de Estado
que durou de 1937-1945. Vargas assumiu o governo nacional também no
período posterior, depois de Gaspar Dutra, e anterior a este como interventor.
Conservando-se no poder presidencial por 15 anos.
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e o dos Estados Unidos, para incremento da produção de gêneros
alimentícios em nosso país” (AMMANN, 1997, p. 30).
O processo de “industrialização” foi iniciado por
Getúlio Vargas no golpe de Estado da Revolução de 1930, e
sucedido pelo “[...] PSD (de Eurico Gaspar Dutra) que herdou
diretamente a máquina política montada e cultivada por
Getúlio durante os 15 anos contínuos de poder” (SAVIANI,
2007, p. 279). Após o Governo de Eurico Gaspar Dutra, Getúlio
Vargas ganhou uma nova eleição e por fim:
[...] houve o suicídio de um presidente da República (Getúlio
Vargas) que se empenhara na industrialização e a tentativa
de impedir a posse de seu sucessor, que insistira na mesma
linha política. A industrialização surgiu inicialmente como
subproduto da política cambial, a qual estava dirigida para
a defesa dos preços do café nos mercados internacionais
(FURTADO, 1998, p. 19).

Juscelino Kubitschek de Oliveira assumiu a cadeira presidencial no início de 1956. Foi considerado o presidente “desenvolvimentista”, preteriu com o deslocamento da Capital para a região
Centro-Oeste uma continuidade na política de industrialização. A
Capital, denominada Brasília, teve como principal objetivo a integração dos muitos Estados da nação, sendo considerado o “coração” brasileiro. O Objetivo de fazer o país crescer cinquenta anos
em cinco40 foi mantido por ele em muitos aparelhos estatais. A
educação teve um papel fundamental nos discursos e na ideologia:
[...] a ideologia dominante invade os aparelhos de Estado,
os quais igualmente têm por função elaborar, apregoar e
reproduzir esta ideologia, fato que é importante na constituição
e reprodução da divisão social do trabalho, das classes sociais e
do domínio da classe (POULANTZAS, 2000, p. 27).
40

O presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira comentava em muitos
discursos que pretendia um desenvolvimentismo acelerado para o país,
tendo como justificativa uma junção do esforço da população no acumulo
de riquezas, para depois todos usufruírem-se dessas riquezas.
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Educação rural brasileira
A implementação da Educação Rural no Brasil tinha
como base a precaução dos Estados Unidos (receio de uma
ideologia socialista) e a necessidade de promover o “progresso” ao
campo por parte do governo brasileiro. Política governamentista
educacional anterior a Juscelino: 1945, quando se criou um projeto
piloto com financiamento estrangeiro:
Segue-se, em 1945, o Acordo sobre a educação rural, que
prepara mais diretamente a entrada ao Desenvolvimento de
Comunidade no país. Resultante de cooperação estabelecida
entre o Ministério da Agricultura do Brasil e a “Inter-American
Educational Foundation, Inc.” o Acordo se propõe a estabelecer
“maior aproximação interamericana, mediante intercâmbio
intensivo de educação, ideias e métodos pedagógicos entre os
dois países”. Dele resulta a criação da “Comissão BrasileiroAmericana de Educação das Populações Rurais” (CBAR) junto
ao Ministério da Agricultura, composta por técnicos americanos
e brasileiros responsáveis pela execução do Programa. [...]
Em adição, os Estados Unidos põem à disposição da CBAR
um corpo de especialistas em educação e extensão rural além
de concederem bolsas de estudo para o “adestramento” de
brasileiros naquele país (AMMANN, 1997, p. 31).

O objetivo primeiro do acordo era o de fixar a população do campo que tentava ir para a cidade e, em um segundo
momento, promover o mínimo de instrução elevando os índices
governamentais de alfabetização para suprir a mão de obra dos
grandes empresários agrícolas:
Considerando que o analfabetismo representa “um fator de
desintegração nacional, um empecilho para o progresso e
uma ameaça para a paz social e para a vida democrática da
América”; considerando a educação de massas como “um
instrumento para preparar a paz e maximizar os efeitos da
assistência técnica”; considerando, ainda, que é nas áreas rurais
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que, se concentram os maiores contingentes de analfabetos,
vinculando-se, então, a educação de adultos diretamente à
solução dos problemas rurais (AMMANN, 1997, p. 34).

Esse projeto de integração não visava apenas o Brasil. O
desenvolvimento da Comunidade pautava-se também em outros
países empobrecidos: “passa a reproduzir no Brasil o modelo
americano de extensão agrícola levado a cabo desde o início do
século e testado pelos Estados Unidos em alguns países, como foi
o caso da Índia, através do Projeto Etawah” (AMMANN, 1997, p.
32). Os projetos implantados nos países considerados pobres não
levavam em conta as especificidades ou desigualdades, com isso,
não conseguiam os resultados desejados: “Essa visão da integração
preconizada pela ONU (Organização das Nações Unidas criada
pelos Estados) não levava em conta as contradições e desigualdades
das sociedades, colocando no desenvolvimento das comunidades
o meio de integrá-las à vida nacional” (BARREIRO, 1989, p. 95).
A tática empregada no acordo entre Brasil e Estados
Unidos sugeriu por parte dos estadunidenses um modelo
importado do México: “a adoção de missões rurais, ao lado de
recursos tais como rádio, cinema, bibliotecas, museus circulantes
etc” (AMMANN, 1997, p. 31). O modelo visava a uma ação para
desenvolvimento das comunidades consideradas atrasadas dentro
do Brasil em áreas periféricas, nomeadas de extensão rural:
Em 1948, implementa-se no Brasil, a assistência técnica com
o nome de extensão rural ou assistência técnica educativa.
Fazia parte da Comissão Brasileira Americana de Educação
de Populações Rurais – CBCAR, e tinha por objetivo a
implantação de projetos educacionais na zona rural. Era
fruto de um acordo entre os Governos do Brasil e Estados
Unidos. Contava com a realização de semanas ruralistas,
dispunha de centros de treinamentos para professores rurais;
implantou os Clubes Agrícolas e os Conselhos Comunitários
Rurais (BARREIRO, 2007, p. 26).
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Em 1949, outra iniciativa por parte do governo foi feita
para promover a alfabetização na área rural. Sob o patrocínio
do governo brasileiro, conjunto com algumas organizações
estrangeiras, cria-se um Seminário para Educação de adultos para
tentar promover medidas para todo o continente americano:
No ano de 1949, sob o patrocínio do governo brasileiro, da Unesco e da União Pan-Americana foi realizado no Brasil o Seminário Interamericano de Educação de adultos. Tal evento reuniu
profissionais de países com experiência em Desenvolvimento
de Comunidade, com México, Venezuela e Guatemala. Através
da análise dessas experiências, pretendia-se chegar a conclusões
que permitissem assentar as bases da adoção de um sistema de
trabalho compatível com as ideias internacionais em relação à
América Latina (BARREIRO, 1989, p. 96).

Procurava-se promover ações assistencialistas para o homem do campo. Em primeiro momento, o projeto “extensionalista” tinha como objetivo suprir a carência desses trabalhadores,
relativo a doenças e a falta de alimentação: “O objetivo imediato
da Extensão Rural foi o combate à carência, à subnutrição e às doenças, bem como a ignorância e a outros fatores negativos dos [denominados] grupos empobrecidos no Brasil” (LEITE, 2002, p. 34).
Tais procedimentos assistencialistas não paravam. Em
1950, oficializada em 1952, criou-se a Campanha Nacional de
Educação Rural: “O plano foi criado em 1952 por Getúlio Vargas
e oficializado em 1956 por Juscelino Kubistchek. Estendeu-se até
1963” (BARREIRO, 2007, p. 28).
Paralelamente a Campanha Rural também se desenvolveu o Serviço Rural que tentava ocupar o tempo em que o
trabalhador não estava na “roça”, ou escola, com medidas para
melhorar sua qualidade de vida: “desenvolveram projetos para
a preparação de técnicos destinados à educação de base rural e
programas de melhoria de vida dos rurícolas” (LEITE, 2002, p.
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36). Por parte governamental com o apoio estrangeiro e utilizando-se de aparelhos ideológicos criou-se um mecanismo para
empregar novas concepções ao campo brasileiro: “A concepção
econômica e política vigente na época pretendia transformar o
homem do campo em alguém que se preocupasse com o desenvolvimento do país” (BARREIRO, 2007, p. 29).
As atividades promovidas pela Campanha Rural eram
claras, baseando-se em dois principais pontos: “as Missões
Rurais (continuação dessas) e os Centros de Treinamento além
de Cursos Especiais para a capacitação de pessoal da própria
campanha” (BARREIRO, 2007, p. 28).
A Campanha Nacional da Educação Rural originou
outros projetos como a Campanha pela alfabetização de adultos. O novo projeto de alfabetização de adultos na área rural,
inicialmente, atendeu o município de Itaperuna, em Minas Gerais, e depois se estendeu por todo o país. Percebe-se que o
principal objetivo das campanhas rurais (Campanha para alfabetização de adultos, desenvolvimento da comunidade, extensão rural) desde a década de 1920 era: “atender a momentos de
crises como o êxodo rural nas décadas de 1930, 1940 e 1950,
altos índices de analfabetismo no campo brasileiro (para diminuir as estatísticas perante países de mesmo “porte”) modernização a agricultura” (BARREIRO, 2007, p. 11).
Exemplificando esses movimentos migratórios, podese citar o ocorrido na década de 1950, em que a Campanha Nacional não conseguiu deter e prolongou-se na década seguinte:
“De qualquer modo, o sucesso ou não desses programas não
iria impedir o grande êxodo na década de 1960” (LEITE, 2002,
p. 37). Percebe-se que os meios promovidos pelo governo para
reter esta população não conseguiram êxitos, principalmente
com a formação de movimentos de contestação como se pode
perceber no tópico seguinte.
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Os movimentos sociais do campo brasileiro
O urbanocentrismo do campo era completamente diferente do que seus sujeitos acreditavam, ou seja, as tentativas de
levar a modernidade ao campo brasileiro eram completamente
indiferentes e contrárias ao desejo da população que criou sua
História: “O trabalhador rural, portanto, se encontra no centro de
um sistema de produção bastante amplo e complexo; é como se
fosse o vértice de uma pirâmide invertida” (IANNI, 2005, p. 131).
Para tentar impor a sua vontade contra a elite que pregava o que
era certo ou errado, os camponeses criaram medidas de resistência para tentarem sobreviver nesse sistema, sendo as medidas com
amplitude nacional: “o messianismo, o banditismo, a liga camponesa e o sindicato rural” (IANNI, 2005, p. 131).
O messianismo teve seu auge pós 1915 e pretendia, pautado pela religião, uma redistribuição de renda devido à miséria,
promovidas pela insatisfação das populações que habitavam o
Brasil, enquanto: “O banditismo, por seu lado, surge muito mais
diretamente do sistema de violência monopolizado pelo fazendeiro ou coronel” (IANNI, 2005, p. 136).
As Ligas Camponesas e os sindicatos são formados após a
“Segunda Grande Guerra” no período de 1945: “quando são definidas as fronteiras reais (econômicas, sociais, culturais, políticas, ideológicas) que separam o fazendeiro e o trabalhador rural; quando o
camponês se transforma em proletário” (IANNI, 2005, p. 138).
Os anos que se seguiram a 1945 marcaram o retorno de
vias democráticas para o país, interrompidas pela ditadura do Estado Novo, como explicitadas no início deste. Criou-se no campo
brasileiro novos meios de lutar pelo direito dos trabalhadores rurais, pleiteados pela oposição governamental, surgiu os sindicatos agrícolas. Dentro de partidos políticos, em especial o Partido
Comunista Brasileiro (PCB), criaram-se Ligas Camponesas vin-
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culadas a ele: “eram organizações-apêndice da estrutura unitária
e centralizada do Partido Comunista. Seu líder era o mesmo do
Partido, Luiz Carlos Prestes” (MORAIS, 2006, p. 23).
Em 1947, o partido comunista foi fechado em decorrência
do discurso governamental que a ideologia socialista tentava impregnar no “mundo capitalista”: “os partidos comunistas passaram a
ser taxados de ‘agentes de Moscou’” (SAVIANI, 2007, p. 280). O receio dos capitalistas era de uma espionagem soviética dentro de países, como o Brasil, e a declaração de aliados. Com isso, juntamente
com os partidos, as ligas foram declaradas ilegais e funcionaram na
clandestinidade. As ligas vivendo na periferia do campo rural foram
alvos de massacres aos seus integrantes, prisões e perseguições pelo
governo do General Gaspar Dutra 1946-1951.
O Fim do Governo Eurico Gaspar Dutra foi tumultuoso
em todas as regiões do país, a década de 1950 começou com
movimentos de contestação de terras e de melhores condições de
vida. Destacando a Revolta de Dona Noca, interior do Maranhão;
o Território livre de Formoso, em Goiás; e a guerrilha de Porecatu,
Norte do Estado do Paraná. Este último será tratado posteriormente
quando forem mencionados os conflitos paranaenses.
A Revolta de Dona Noca ocorreu em 1951, paralelamente
às lutas que ocorreram nas ruas da cidade de São Luís, lideradas
por um jornalista e um líder local comunista. A principal
iniciativa dos revoltosos era impedir a posse do governador
eleito: Eugênio de Barros, apoiado pela prefeita do município de
São João dos Patos: Joana de Rocha Santos, conhecida por Dona
Noca, que denominou a revolução. A guerrilha durou 30 dias
e conquistou algumas cidades, sendo dispersos os camponeses
depois desse período pelos militares locais.
O Território livre de Formoso foi uma área de quase
10 mil quilômetros em Goiás em que os posseiros lutavam pela
distribuição de renda contra os latifundiários da região:

190

Os posseiros dali, sob a liderança do camponês José Porfírio;
resistiram aos latifundiários. Em choques armados contra estes
e contra as forças policiais que apoiavam os latifundiários, os
camponeses de José Porfírio saíram vitoriosos, proclamando
território livre a área localizada entre o rio Tocantins e seu
afluente, o rio Formoso. Além disso, elegeram as autoridades
da área (prefeitos, vereadores e juízes) e se negaram a pagar
tributos a Goiás. [...] Durante vários anos sustentaram essa
situação, até que, anos mais tarde, o governador do Estado,
coronel Mauro Borges, expropriou a terra e a distribuiu em
parcelas, liquidando assim o litígio e a organização armada
camponesa (MORAIS, 2006, p. 26-27).

No ano de 1995, tendo como agentes os moradores rurais de Pernambuco, é criada a Sociedade Agrícola de Plantadores e Pecuaristas de Pernambuco (SAAP): “baseada no núcleo de camponeses do engenho Galiléia, município de Vitória
de Santo Antão, em Pernambuco” (MORAIS, 2006, p. 27). A
sociedade em questão tinha por objetivo
[...] fundar uma escola primária e formar um fundo para
adquirir caixõezinhos de madeira destinados às crianças que,
naquela região, morrem em proporção assustadora. O estatuto
da sociedade fala de outros objetivos mais remotos, como
aquisição de sementes, inseticidas, instrumentos agrícolas,
obtenção de auxílio governamental, de assistência técnica
(IANNI, 2005, p. 140).

A SAPP ou Liga da Galiléia, como posteriormente foi
conhecida, tratou de ser um embrião do que seria o Conselho
Regional das Ligas Camponesas. Este, logo após a fundação,
estabeleceu os cargos e convidou o dono do latifúndio para ser
o presidente de honra:
Advertido, pouco depois, por outros latifundiários, de que acabara
de instalar o comunismo em seus domínios, tomou imediatas
providências para impedir o funcionamento da escola. Não quis
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mais ser o Presidente de Honra da sociedade. Foi além, exigindo
sua extinção. Os camponeses resistiram (IANNI, 2005, p. 140).

Os conflitos repressivos fizeram com que Prazeres, líder
comunista local, motivasse “um grupo de personalidades para
respaldar a Sociedade Agrícola de Plantadores e Pecuaristas de
Pernambuco” (MORAIS, 2006, p. 29).
O resultado de ir à busca de governantes da Capital foi
positivo, os deputados visitaram o núcleo dos camponeses e “com as
imunidades de que gozavam como representantes do povo evitavam
que a polícia cometesse arbitrariedades” (MORAIS, 2006, p. 30).
Posteriormente, foi institucionalizado o Conselho Regional
das Ligas fazendo com que os camponeses conseguissem alguns benefícios: “O camponês, ainda quando não fosse proprietário de um
pedaço de terra [...] por força do contrato civil, tinha assegurado o
direito de plantar meses ou anos indefinidos” (MORAIS, 2006, p. 34).
As ligas camponesas deixaram a clandestinidade e
retornaram à atividade com forte expansão no Governo de
Juscelino Kubitschek. Entre 20 e 27 de agosto de 1955, realizou
em Recife o Congresso de Salvação do Nordeste, objetivando
desenvolver o movimento camponês.
Surgiu em São Paulo, juntamente com a volta das Ligas
Camponesas, a União dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas
do Brasil, denominada de ULTAB. Ela foi criada no campo
brasileiro com a finalidade de organizar a população rural.
Na sua fundação estiveram dirigentes de Ligas Camponesas
que, juntamente com os sindicatos, representavam o campo
brasileiro. Fato curioso se dá pela ULTAB não se filiar às Ligas
Camponesas apesar da presença daquela.
Essa nova organização que tinha caráter independente
agia em todos os Estados Brasileiros: “organizava facilmente
sindicatos de assalariados agrícolas” (MORAIS, 2006, p. 59). O
Ministério do Trabalho impôs, no período que se estendeu até

192

1963, que todo trabalhador rural deveria se filiar à Sindicalização rural, e para tanto, a ULTAB ganhou destaque.
No ano de 1959, os agrícolas exigiram a desapropriação
do engenho da Galiléia (ocorreu o ressurgimento das Ligas) por
meio do Conselho Regional das Ligas Camponesas. Aprovouse na Assembleia Legislativa de Pernambuco, por um projeto, a
expropriação daquele local. No ano seguinte, fundaram-se ligas
camponesas em outros Estados do país.
As Ligas Camponesas até o ano de 1964 ocuparam os “[...]
seguintes Estados Brasileiros: Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do
Norte, Bahia, Rio de Janeiro, Guanabara (extinto), Minas Gerais,
São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás, Mato Grosso, Acre,
e no próprio Distrito Federal (Brasília)” (MORAIS, 2006, p. 65).
Porém, em Pernambuco, onde houve o ressurgimento das
Ligas Camponesas, percebeu-se uma acomodação: “A Liga da Galiléia, em 1961, já esteve, pois, reduzida a umas poucas dezenas de
sócios desunidos, brigando entre si, pelo fato de que este tinha um
caminhão ou aquele outro tinha um jipe” (MORAIS, 2006, p. 44).
Em 1964, com o golpe de Estado que colocou a Ditadura
Militar no poder do Brasil, as Ligas Camponesas foram declaradas
ilegais: “Aos olhos de novos governantes do país, eram politizadas
demais e independentes do controle do aparato estatal” (IANNI,
2005, p. 142). Porém os sindicatos, apesar da pressão e de
intervenções estatal, não deixaram de existir.

Conflitos de terra e a educação paranaense
A Revolução de 1930, como mencionado, desencadeou
profundas modificações no Brasil. No Estado do Paraná, não
foi diferente. A grande “depressão” de 1929 desestabilizou as
classes econômicas tradicionais paranaenses, ligadas à agricul-
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tura, favorecendo as condições para a regularização das propriedades rurais do Estado:
Só depois dos anos 1930 é que a força de tal poder paralelo
ao Estado começa a minar, contribuindo pra [sic] isso a crise
de 1929 que ao derrubar as bolsas internacionais desestabilizou as classes econômicas e políticas brasileiras e, no âmbito
interno, a Revolução de 1930, que ao imprimir nova ordem
institucional ao País originou as condições políticas necessárias para a adoção de medidas de impacto destinadas a sanear e reverter o quadro de apropriação irregular da terra no
Paraná (SERRA, 2010, p. 137).

Desde os anos 1930, é elaborado um discurso de
modernidade para os Estado do Paraná, não sendo exclusividade
dos anos 50. Discurso que atingiu seu auge nos anos 50 com
Juscelino Kubitschek, como Presidente do país, e Moysés Wille
Lupion, como governador do Estado do Paraná.
O discurso da “modernidade” certamente não é uma
característica única dos governos correspondentes ao período
1947-82; ele já estava presente, por exemplo, nas Mensagens e
Relatórios de Manoel Ribas. Interventor (1932-35 e 1937-45) e
governador do Estado (1935-37) (IPARDES, 2006, p. 54).

Os anos 40 foram difíceis, porém não desviaram a
rota do progresso da década de 1930 no Estado do Paraná.
Percebe-se esse fato por ocorrer na década de 1940 um aumento
da população do Estado, apesar das inúmeras desgraças: “As
dificuldades dos dias de pós-guerra, acrescidos de peste suína,
broca do café, dificuldades no comércio internacional do mate
e restrições de crédito, entretanto, não foram capazes de desviar
seu curso” (IPARDES, 2006, p. 55).
Os paranaenses, pela primeira vez nos anos 50, entraram em destaque no cenário nacional como grandes produtores
de café. Destaque gerado por medidas desencadeadas princi-
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palmente pelo Governo de Moyses Lupion (1947-1951 e 19561961): “Tanto ele [Lupion] quanto Bento Munhoz da Rocha Netto [1951-1955] buscavam evidenciar o surto de progresso dos
anos 40 e 50, bem como o novo papel reservado ao estado na
economia nacional, de modo a incluí-lo” (IPARDES, 2006, p.
54). Tornou-se necessário incluir o Estado na dinâmica do país,
fazendo com que esse se evidenciasse. As questões que não se
encaixassem nessa nova dinâmica estatal de economia incluísta,
promovida pela política governamental e as novas classes dominantes eram “resolvidas à bala – lá como cá -” (HELLER e DUARTE, 2000, p. 33). Ou seja, promoviam-se medidas repressivas
para conter esses revoltosos que queriam, segundo o discurso
oficial, desviar o Estado do Paraná da modernidade.
A grande meta do Governo Lupion em seu primeiro
mandato foi a colonização de Terras, e para esse fim “foram
criados a Fundação Paranaense de Imigração e Colonização
(1947) e o departamento Administrativo do Oeste (1948) – depois
transformado em Departamento de Fronteira, ligado diretamente
ao Palácio do Governo” (IPARDES, 2006, p. 63-64).
O Governo Bento propunha mudar radicalmente a
conduta de seu antecessor. Porém, não conseguiu e seguiu a
mesma linha: “Bento, da mesma forma [que Lupion], volta-se
para a questão da colonização, tendo, por meio de um programa
específico coordenado pela Fundação Paranaense de Colonização
e Imigração” (IPARDES, 2006, p. 63).
O grande objetivo do Governo Bento era fazer os
trabalhadores, de todas as partes do Estado, produzirem para
construir obras na Capital do Estado:
Veio Bento Munhoz da Rocha Netto e aproveitou as riquezas
geradas naqueles confins para realizar grandes obras na capital,
como o Teatro Guairá, a Biblioteca Pública e o centro Cívico,
e para os festejos do Centenário da Emancipação Política do
Paraná em 1953 (HELLER; DUARTE, 2000, p. 33).
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Ocorreu nesse período um grande esforço para atrair pessoas para as zonas rurais do Estado e para tanto era indispensável
uma rede de ferrovias e rodovias para uma melhor locomoção. O setor de transportes foi o mais privilegiado em relação a outros como
a segurança por Munhoz da Rocha: “O esforço em atrair pessoas
de outros estados e do estrangeiro para as zonas rurais demanda a
construção de uma infraestrutura viária capaz de atendê-las, bem
como garantir o escoamento da produção” (IPARDES, 2006, p. 78).
O segundo Mandato do Governador Lupion, pós 1956,
foi marcado por novas ordens aos aparelhos estatais já existentes
que na sua primeira gestão conteve os avanços dos camponeses
para a cidade: “O Departamento de Geografia, Terras e Colonização recebe de Lupion, no seu segundo governo, instruções precisas de fixação do homem no campo” (IPARDES, 2006, p. 86).
Os políticos dominantes pautavam-se nos aparelhos ideológicos
do Estado para em um primeiro momento colonizar (primeiro
mandato de Lupion) e em um segundo fixar essa população (segundo mandato de Lupion), para não ocasionar acumulação de
pessoas na área urbana dos municípios paranaenses. Garantindo
ainda, com essa medida, uma mão de obra barata para o campo
e subsistência para a industrialização da cidade.
Por falta de recursos próprios para colonizar as terras que,
na década de 1950, eram ociosas no Estado do Paraná, o governo
atribui sua responsabilidade também para o capital privado,
criando-se assim as Companhias Colonizadoras
para o desenvolvimento de projetos de colonização que passariam a ser executados pelo próprio Estado (os projetos de colonização oficial) e pela iniciativa privada (os projetos de colonização empresarial privada) (SERRA, 2010, p. 138).

Para tanto, foi criado campanhas com o objetivo de incentivar novos colonos para as terras paranaenses, além da pro-
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messa de não abandonar nenhum estrangeiro ou oriundo de outro
estado que viesse para o Paraná. Com isso, como forma de amparo, cria-se escolas rurais para superar a deficiência de ensino:
Visando superar a deficiência do ensino, Lupion assinou
convênios com prefeituras do interior para a construção de
cerca de 500 escolas primárias de modo a incrustar o problema
na consciência do povo, resultando em inúmeras solicitações
de edificação e iniciativas de amparo e proteção das populações
locais às instalações (IPARDES, 2006, p. 88).

Os discursos governamentais apontaram ainda a execução de outras metas como medidas de formação de professores:
Precisamos formar o mestre de cada região em sua própria
região [sic] - redução da evasão escolar, fundação de Associação
de Amigos das Escolas, criação de Cursos Normais regionais e
das “Missões Culturais”, já referidas, que visam [...] destruir a
ignorância (IPARDES, 2006, p. 88).

No final da década de 1950, houve ainda preocupação
a nível Estadual de baixar os índices de analfabetos no campo,
criando-se campanhas para tal fim: “Além das questões referentes
à rede de ensino, o analfabetismo é uma preocupação de governo”.
Ao perceber uma estreita relação entre o analfabetismo e
marginalidade, essa é tratada como um problema de educação.
Cria-se, então, uma campanha denominada Mobilização Estadual
Contra o Analfabetismo (MECA) (IPARDES, 2006, p. 98).
O Governo de Moysés Wille Lupion incentivou o campo paranaense, principalmente na cultura cafeeira, propondo
medidas de combate às pragas, e outras para a prevenção da
lavoura contra a geada que prejudicava e desestimulava o agricultor por ser o inverno rigoroso em todo o Estado.
Foi com muitas medidas dos governantes paranaenses
para conter os povos do campo, sujeitos subjugados pela cidade,
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que esses não se submeteram a tais imposições dos aparelhos
ideológicos estatais, promovendo revoltas como a do Norte
pioneiro paranaense na região de Porecatu
[...] no final dos anos 1940, eclode no Norte Velho a chamada
“Guerra de Porecatú”, envolvendo posseiros e fazendeiros e no
final dos anos 1950, no Sudoeste, o “Levante dos Posseiros”,
envolvendo posseiros e colonizadores, em ambos os casos com
um grande número de baixas principalmente entre os posseiros.
[...] Somente quando as frentes se encontram, no início dos
anos 1960, é que a “paz agrária” volta a reinar no Paraná. Mas
não por muito tempo (SERRA, 2004, p. 138).

O conflito em Porecatu ocorreu na margem esquerda
do rio Paranapanema, que divide o Estado de São Paulo do
Estado do Paraná, residente o conflito no município de Porecatu,
norte do Paraná, devido a uma disputa de terras: “Originouse de um processo de litígios sangrentos entre os posseiros e
latifundiários, que disputavam vastas áreas de novas fronteiras
agrícolas do Norte do Paraná, penetradas por imigrantes gaúchos
e nordestinos” (MORAIS, 2006, p. 25).
O levante teve notória importância a partir dos anos 50.
Para combater os latifundiários, tem-se a ideia de montar uma
guerrilha com apoio do Partido Comunista Brasileiro:
Jacinto, um artesão rural e imigrante nordestino, que acompanhou de perto os mais importantes conflitos da área, dirigiu o levante armado dos camponeses de Porecatu e organizou um forte movimento de apoio guerrilheiro no outro
lado do rio Paranapanema. Antigos núcleos do Partido Comunista, localizados em Londrina, Apucarana (PR), Assis,
Presidente Prudente, Martinópolis, Presidente Bernardes
(SP), passaram a alimentar os guerrilheiros com armas, munições, medicamentos e dinheiro. A guerrilha de Porecatu,
depois de dois meses de impetuosa atuação, dissolveu-se por
ingerência do Comitê Regional do Partido Comunista, que
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constatou não haver condições históricas para a sobrevivência do movimento armado (MORAIS, 2006, p. 25).

Outro conflito por disputa de terras no Estado do Paraná
no extremo Oeste e Sudoeste, motivado pelas Companhias Colonizadoras, tendo seu início na segunda gestão do Governo de Moysés
Lupion, por volta de 1956, resolvido muitos anos depois, em 1962,
no governo de Ney Braga, com o apoio do governo federal:
Portanto, se os governos Bento e Lupion não conseguiram
solucionar a questão dos conflitos de terras, cabe resolvê-la.
Assim, Ney [Braga] e [Paulo] Pimentel apontam como caminho
para isso a via legal. Isto é, a legalização da situação das terras
já ocupadas, geralmente localizadas no Oeste e Sudoeste,
regiões de maior conflito. Propõe, também, a revisão de títulos
expedidos pela administração anterior (IPARDES, 2006, p. 96).

O conflito também teve sua motivação as terras: “os
posseiros queriam a expulsão das colonizadoras que fomentavam
o banditismo, para viver e trabalhar em paz” (HELLER; DUARTE,
2000, p. 40). Para esse fim, criaram um governo paralelo e fizeram
justiça com as suas mãos: “em setembro e outubro de 1957, em
Pato Branco, Francisco Beltrão, Capanema, Dois Vizinhos e
Barracão. Cerca de seis mil posseiros resolveram fazer justiça
com as próprias mãos, destituindo e prendendo as autoridades”
(HELLER; DUARTE, 2000, p. 34-35).
Moysés Lupion mandou, pelo prestígio, para resolver a
questão de terras, o seu chefe de Polícia Pinheiro Júnior, que foi
preso e liberto continuando os conflitos de terra na região sudoeste
do Estado do Paraná. Devido a isso:
Pinheiro Júnior retornou a Curitiba e a comissão de cidadãos
continuou administrando a cidade e decidindo tudo sem
contestações, além de se deslocar aos municípios vizinhos
para acalmar os ânimos exaltados dos posseiros em Barracão,
Capanema e Pato Branco (HELLER; DUARTE, 2000, p. 36).
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O conflito foi solucionado no Governo de Ney Braga que
[...] no dia 15 de março de 1962 recepcionou o presidente
João Goulart em Pato Branco e aplaudiu a criação do GETSOP (Grupo Executivo para as Terras do Sudoeste do Paraná) que formalizava a usurpação de uma parte do nosso
território. [...] Segundo os jornais da época, Jango e Ney
desfilaram em carro aberto pelas ruas de Pato Branco sendo
aplaudidos por milhares de colonos. [...] No dia 15 de março foi feito o depósito de duzentos milhões de cruzeiros e
constituída a comissão para a desapropriação de Missões e
Chopim (HELLER; DUARTE, 2000, p. 47-48).

Depois de resolvido o conflito no Sudoeste do Estado,
promoveram-se discussões na Assembleia Legislativa paranaense,
devido a uma lei que determinava consenso dos legisladores na
desapropriação de terras em qualquer região do Estado, nenhum
momento cogitado pelos governantes estaduais e federais. E, ainda,
colocou-se em debate, na Assembleia Legislativa, uma quantidade da
terra, criada pelo governo federal, denominada de faixa da fronteira.
Faixa entre o Estado do Paraná e o Estado de Santa Catarina, que
pertenceria a união, para tentar controlar conflitos nessa região.
A desapropriação das terras da Companhia de Terras
no Sudoeste do Estado foi única e: “uma bem sucedida experiência de reforma agrária que, se não fosse interrompido o
processo democrático em 1964, serviria de modelo para outros
estados” (HELLER; DUARTE, 2000, p. 49).

Considerações sobre a educação rural brasileira
Percebe-se que ocorre um pré-conceito com a Educação
no Campo Brasileiro a partir dos anos 30. Muitos autores
destacam os anos vinte como uma revolução agrícola, com o
“ruralismo pedagógico” e se esquecem de que nos anos 30, 40, 50

200

e 60, apesar de se ter convivido com um modelo hierarquizado de
Educação, os movimentos sociais tiveram papel preponderante,
exigindo mudanças no sistema econômico e político do país e,
consequentemente, nos aparelhos estatais, como a Educação.
As Ligas Camponesas foram exemplo dos movimentos
que lutaram por mudanças e não acomodaram o campo brasileiro. Elas reivindicavam direito à Escola, direito à terra, à dignidade. Nesse processo, mereceu destaque a Liga da Galiléia, em
Pernambuco, no nordeste do país.
Em vários momentos da História, recente do país, principalmente na década de 1950, os trabalhadores não estavam sozinhos, sendo auxiliados por iniciativas urbanas. O campo era
apoiado pelo Partido Comunista Brasileiro e sindicatos rurais organizados pelo Estado. Porém não se deve desprezar a contribuição desses movimentos para um novo Modelo de Escola.
Podemos afirmar que, nos anos seguintes a 1964, foram um prejuízo para a educação e para o campo, igualmente
para o urbano. Como um todo pela Ditadura Militar, parou o
processo de Reforma Agrária e fecharam as Ligas Camponesas por essas serem polidas demais.
As Ligas permearam por vários Estados, perdendo
força pelas brigas internas. A ULTAB (sindicatos) teve uma
melhor organização que as ligas, porém não resistiu ao governo militar e, em 1964, foi incorporada como um aparelho do
Estado: “Nem as ligas nem a ULTAB tinham um programa definido e não tinham ideias sobre a reforma agrária que reivindicavam para o Brasil” (IANNI, 2005, p. 142).
Considera-se que: “o Estado, como é o caso de todo
dispositivo de poder, é a condensação material de uma relação”
(POULANTZAS, 200, p. 146). Tendo em vista esse conceito,
percebe-se que a luta dentro de seus aparelhos é desigual: “Ela
resulta também de sua estrutura de condensação de uma relação
de forças, logo do lugar preponderante em seu seio da classe ou
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fração hegemônica sobre as outras classes e frações do bloco no
poder” (POULANTZAS, 2000, p. 139).
As relações entre a classe dominante e dominada, e
tantas outras que são subdivisões destas, não ocorrem da mesma
forma. O partido de esquerda, no caso brasileiro o PCB, esteve em
evidência no pós-guerra, porém isso não significa que ele teve o
poder de um aparelho ou de todo o Estado.
O Estado tem a capacidade de absorver os conflitos
ocasionados pela diversidade das classes que a compõem e,
muitas vezes, aproxima-se de forças que detêm o poder econômico, no caso a burguesia:
Mesmo no caso de uma mudança da relação de forças e da
modificação do poder de Estado em favor das classes populares,
o Estado tende, a curto prazo ou longo prazo, a restabelecer
sob nova forma, algumas vezes, a relação de forças em favor da
burguesia (POULANTZAS, 2000, p. 145-146).

Porém, apesar do Estado ter a capacidade de absorção
de conflitos, muitos outros ainda deverão ocorrer por melhores condições dentro de seus aparelhos. Não eram e nem são
conflitos apenas por um pedaço de terra, são por melhores
condições de vida e trabalho. Não se pede apenas o “pão”, mas
tudo que se gera da necessidade.
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Ciclos de formação humana: a experiência
de implementar a pedagogia do movimento
nas escolas públicas dos assentamentos e
acampamentos do MST
Ana Cristina Hammel41
Ritamar Andreetta42

O presente texto é resultado de reflexões advindas de nossa
práxis como educadoras e investigadoras do contexto em que nos
inserimos, por isso, fruto de nossa luta diária por uma escola pública do campo43, de qualidade social e acesso universal, bem como
41

42
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Estadual Iraci Salete Strozak desde a sua fundação, contribuindo com o
desenvolvimento das propostas de educação do campo nessa escola e nas
escolas itinerantes do Paraná. Contato: ritamarandreetta@yahoo.com.br.
A Educação do Campo tem como foco principal a formação humana
vinculada a uma concepção do campo e luta por políticas públicas que
garantam o acesso universal à educação. Faz-se necessário esclarecer que
a definição de escola do campo só tem sentido quando pensada a partir
dos povos do campo (PPP, 2008). Segundo Caldart (2004, p. 26), “uma
educação que seja no e do campo. No: pois os camponeses têm direito a
educação no lugar onde vive; Do: pois a educação deve ser pensada desde
o lugar e com a participação, vínculo com a cultura e as necessidades
humanas e sociais deste povo”.

pela produção do conhecimento desde a prática social. Tratamos
especificamente aqui da nossa experiência no Colégio Estadual Iraci Salete Strozak, localizado no assentamento Marcos Freire, em Rio
Bonito do Iguaçu, Paraná, onde analisamos a implantação da Proposta de Ciclos de Formação no período de 2008 a 2010.
A seguir, apresentamos um breve histórico, localizando
o processo de luta para gerar o debate acerca da implantação
da organização curricular em Ciclos de Formação Humana,
apontando os limites e as possibilidades identificadas até aqui.
O contexto de escola no acampamento, ou no recém
assentamento, possibilita pensar a escola como um espaço
humanizador, capaz de formar sujeitos para intervir na sociedade.
Pela característica do Colégio Estadual Iraci Salete Strozak44, pela
desvalorização da educação durante o Governo Lerner no Paraná,
e pelo descontentamento de alguns educadores frente à política
educacional fundamentada no neoliberalismo, surgiu o processo
de implantação dos Ciclos de Formação Humana. A própria
história da escola corresponde a um ciclo marcado por muitas
itinerâncias e pela luta em prol do direito de estudar numa época
de desestruturação e terceirização da educação pública.
A escola, como citado anteriormente, iniciou com a
ocupação desse espaço, conhecido, hoje, como assentamento
Ireno Alves dos Santos, em barracos de lona preta para garantir
a educação das crianças, adolescentes, jovens e adultos que ali
se encontravam45. Com a conquista da terra e a distribuição
44

45

O Colégio Estadual Iraci Salete Strozak é fruto das conquistas do MST na
região Centro-Oeste do Paraná. Surgiu da luta dos recém assentados pela
garantia ao acesso à escolarização. Ainda em 1997, num primeiro momento,
foram organizadas instalações provisórias para o seu funcionamento e das
demais escolas. Antigos barracões da fazenda, antes utilizados para guardar
máquinas serviam como salas de aulas, barracos de lona foram transformados
em escolas, aulas ocorreram dentro de ônibus escolares e embaixo de
árvores. Em certos casos foi necessário fazer mobilizações e ocupar espaços
públicos, como a sede da prefeitura municipal, para que fosse viabilizado o
funcionamento das escolas do assentamento que surgia.
Outras informações consultar Rodrigues (1999).
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das famílias nos lotes surgiu a escola Iraci Salete Strozak nas
ruínas da antiga vila residencial da Eletrosul. Pais, educandos e
professores construíram essa escola não apenas no espaço físico,
mas também na sua pedagogia e fazer social.
A realidade apontava para a necessidade de outro projeto educativo, pois a escola ofertada à classe trabalhadora, especialmente à camponesa, cumpria o papel de subordinar aos
interesses econômicos vigentes e ao papel estabelecido a essa
classe na ordem do mercado vigente. Rodrigues (2003) afirmava que esta escola é “[...]vazia e até deformadora, convivendo
com o conformismo e refletindo o caráter excludente do desenvolvimento capitalista, permitindo que as leis selvagens deste
sistema a regulem (RODRIGUES, 2003, p. 91)”.
Pensar essas questões significou repensar o fazer pedagógico, entender que se aprende não apenas na sala de aula com
quadro e giz, até porque esses eram escassos. Nasceu assim outro
processo de ouvir os sujeitos, de conhecer a realidade e planejar
nos coletivos dos educadores. Identificar até que ponto a pedagogia nascida do movimento social, nesse caso o MST, contribuía
para a educação do povo Sem Terra foi o desafio lançado. Um esforço coletivo para inventar uma nova escola, em novo território,
recém conquistado. Estava lançada a tarefa de sacudir as estruturas e amarras das tradições e reinventar a escola pública.
Em 2000, as quatro escolas de 5ª a 8ª séries dos Assentamentos Ireno Alves dos Santos e Marcos Freire, com orientação do
Pedagogo Marcos Gehrke, reuniram-se para a elaboração de uma
proposta de ensino com foco principal no ser humano, tendo por
referência Paulo Freire, a Educação Popular e o Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra.
Com a criação da Coordenação da Educação do Campo em 2003, cujo objetivo era atender à diversidade presente no
Estado, o coletivo da escola encaminhou então a proposta de implantação da Escola Itinerante, que se fundamentava na organi-

207

zação curricular em Ciclos de Formação. A SEED já possuía, em
seu sistema de ensino, a organização curricular pelo Ciclo Básico
de Alfabetização (CBA) para o 1º e 2º ciclo, o que correspondia às
séries iniciais do Ensino Fundamental da atualidade. Sob a orientação da SEED, assumimos na organização da Escola Itinerante o
CBA, porém a prática realizada ocorria em outra perspectiva, entendendo os educandos também como sujeitos da sua formação.
Segundo os dirigentes do movimento havia uma relação amistosa entre o Movimento dos Sem Terra e o atual Governador do
Estado, Roberto Requião, que afirmava seu compromisso com
o MST, manifestando-se favorável ao Projeto de Educação do
Campo que vinha sendo discutido no Estado, o que possibilitava a criação da Escola Itinerante [...]. A conquista da Coordenação do Campo dentro da SEED fortaleceu e ajudou assegurar
o processo que legalizou a Escola Itinerante (CADERNOS DA
ESCOLA ITINERANTE, 2008, p. 14).

Com o processo da Escola Itinerante46, fomos desafiados
mais uma vez a repensar a prática pedagógica, uma vez que
essa escola exigia, tal como a escola Iraci, outro olhar para o
currículo. Observando os dados presentes nos relatórios finais
da época (2003/2004), o número de educandos aumentou
consideravelmente: de 396 em 2003, para 2.107 educandos em
2004, o que significou um crescimento de mais de 500% na
demanda da escola. Além disso, o modelo de escola, presente
46

Escola Itinerante surgiu no Rio Grande do Sul como conquista do MST,
para que as crianças, jovens e adultos acampados pudessem ter o direito ao
estudo garantido, ainda que numa situação de ocupação da terra. No Paraná,
ela foi implantada em 2003, após pressão do MST junto à Coordenação de
Educação do Campo, da Secretaria de Estado da Educação. Engelman (2006,
p. 28) assim a define: “Uma escola que funciona dentro dos acampamentos
do MST [...] e caminham junto com os acampados, na luta pela terra, nas
mudanças de acampamentos e trágicos despejos. A organização depende
das condições de cada comunidade. Algumas salas são feitas de lona, outras
construídas de taquara e algumas de madeira”.
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na sociedade capitalista47, não respondia às necessidades da
escola do campo e muito menos da escola Itinerante, fato que
observamos nos altos índices de reprovação e evasão que a
escola obteve. Segundo dados registrados na escola, a média de
desistência e reprovação foi superior a 20%.
Com a reformulação do Projeto Político Pedagógico
(PPP), em 2005, iniciamos a discussão, com todo o coletivo escolar, sobre qual sociedade, escola, educandos e educadores tínhamos e queríamos. Isso gerou um debate dos princípios políticos
e educativos que deveriam orientar nossa prática, considerando,
sobretudo, os dados apontados acima.
Buscando uma forma de fazer escola que suprisse as
reais necessidades de nossos educandos, iniciamos a discussão
sobre o Ciclo de Formação.
O Ciclo de Formação constitui numa nova concepção de escola, na medida em que encara a aprendizagem como direito de
cidadania propõe o agrupamento dos estudantes onde as crianças e adolescentes reunidos pelas suas fases de formação [...].
As professoras e professores formam o coletivo por ciclos, sendo que a responsabilidade pela aprendizagem é compartilhada
[...]. O conteúdo escolar é organizado a partir da pesquisa sócio-antropológica realizada na comunidade [...]. A partir dessa
47

No Brasil constata-se que a escola é um espaço historicamente determinado
pela orientação liberal capitalista. Apresenta-se historicamente excludente
no que se refere ao seu trabalho específico de apropriação de conhecimento
e acesso de todos os alunos que a frequentam a um ensino e escolarização. As
mudanças observadas no mundo atual a encontram ainda desvinculada da
vida contemporânea, não respondendo ao direito de todos à escolarização, às
exigências da evolução da ciência, do mercado de trabalho e da diversidade
presente nos grupos sociais a que atende. Há uma precarização nas formas
de contrato e estudo e a escola por si só não responde às necessidades de
formação do ser humano, sendo responsabilizada por questões sociais e
culturais geradas pela globalização. Espera-se que mude seu currículo, sua
Proposta Pedagógica neste cenário de recessão financeira e sem a necessária
reorientação da formação dos professores, considerados responsáveis diretos
pelo ensino e formação dos alunos.
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pesquisa reúnem-se representantes discentes e da comunidade
para discutir com os professores o eixo central dos conhecimentos a serem trabalhados na escola (KRUG, 2006, p. 17).

Nesse fazer diferente, a escola já vinha experimentando
algumas tentativas, como: o Conselho de Classe Participativo,
como espaço-tempo de efetivar o que chamamos de avaliação dialógica e processual, de chamada para o compromisso com o estudo
e a formação e não simplesmente para obter notas. Ele é também
um espaço de divisão do poder da instituição escolar, avaliamse cada sujeito e cada instância da escola, envolvidos no processo
educativo, constitui-se de três momentos básicos: autoavaliação,
avaliação do coletivo escolar e o conselho (encontro dos sujeitos).
A Matriz Curricular com equiparação de número de aulas; o Parecer Descritivo; o Espanhol como a Língua Estrangeira Moderna;
a Filosofia desde a 5ª série; e o Projeto Viver em Harmonia.
O Projeto Cultural Viver em Harmonia é desenvolvido
na escola desde 2000, tem como lema: Desenvolver o educando
em todos os seus aspectos. O amplo acesso ao mundo cultural
artístico, leia-se educação musical e artes cênicas, no Projeto é
livre e gratuito, obedecendo às avaliações para o seu ingresso
e os horários pré-estabelecidos.
A possibilidade de reformulação do PPP nos fez pensar a
educação em todos os ciclos da vida: Infância, Adolescência, Juventude e Adultos. Entender como cada um desses sujeitos aprenderia significa discutir outro currículo para a Educação Básica.
O currículo por ciclos vem para renovar os métodos de
organização e de ensino que antes justificava a função social
da escola pela intervenção educativa legitimada nos conteúdos
hierarquicamente organizados. Os ciclos exigem de nós
educadores um novo olhar sobre o sujeito que aprende e
nos desafiam para novas concepções e métodos de avaliação
como, por exemplo, a promoção e não o fracasso dos sujeitos
(CADERNO DA ESCOLA ITINERANTE, 2008, p. 27).
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É difícil pensar e fazer o novo sem correr o risco que a
mudança exige, assim é mais fácil a comodidade da aula pronta,
do livro didático, de culpar o outro, sem assumir de fato sua
função dentro da escola.
Ensinar exige a convicção de que a mudança é possível. É
o saber da história como possibilidade e não como determinação. O mundo não é. O mundo está sendo [...], meu
papel no mundo não é só o de quem constata o que ocorre,
mas também o de quem intervém como sujeitos de ocorrências (FREIRE, 2003, p. 77).

A primeira resistência foi a falta de perspectiva e a
descrença dos educadores, tomada pelo discurso pessimista
de que a mudança não era possível. Acostumados à política da
SEED do Paraná (1998-2000) que tinha como encaminhamento
a construção de um Projeto Pedagógico em gabinete, único para
o Estado, os educadores encontravam resistência no debate e na
construção coletiva, porém, identificavam os limites vivenciados
pela educação e responsabilizavam a equipe pedagógica para
encontrar saída. Outro limite era a forma de contratação de
professores, pois o contrato temporário e a distribuição anual
de aulas geravam uma grande rotatividade na escola. Todo
início de ano letivo o quadro de educadores e funcionários se
renovava. A nova equipe desconhecia a caminhada da escola na
construção da proposta. Muitos não se identificavam com ela,
não assumindo de fato o compromisso com o projeto.
Atualmente, a nova perspectiva da SEED vem de acordo
com a prática que a escola já apresentava, legitimando o processo
coletivo de resolver os limites observados. Porém, mantém a lotação
precarizada dos educadores nas escolas, apesar da realização de
dois concursos públicos, os quadros de professores nas escolas do
campo, no Colégio Iraci e Escolas Itinerantes, continuam sendo
preenchidos com contratados temporariamente.
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A pesquisadora Marli Rodrigues, ao analisar a proposta
educativa do MST, já apontava questões relevantes sobre a
importância da docência para uma mudança educativa efetiva.
Várias foram as lições aprendidas no desenvolvimento desses
caminhos que também me atravessaram e me ampliaram. Uma
delas, sem dúvida, é que para que se possa viabilizar uma proposta alternativa e inovadora de escola como quer o MST, é
necessária a participação consciente e ativa dos/as professores/
as. E isto requer mais do que capacitação técnica. Exige comprometimento político para a construção prática da proposta.
Apesar da manifesta postura humana e social crítica dos educadores e seu engajamento na realidade local, esse aperfeiçoamento não poderá ser obtido com ações isoladas e tímidas,
mas sim, com um processo permanente de estudo, incentivo
e acompanhamento em que se conjuguem práticas, reflexões,
participações culturais, estudo sistemático e esforços sempre
avaliados compartilhadamente (RODRIGUES, 2003, p. 105).

Assim, nasceu a discussão e implementação do Projeto
Político Pedagógico fundamentado nos Ciclos de Formação,
experiência já realizada em alguns lugares como Porto Alegre e
Belo Horizonte. Considerando todos os limites e possibilidades
que o período nos apontava (mudança de governo, estruturas
físicas e pedagógicas), ao final de 2006, encaminhamos a proposta
ao Núcleo Regional de Educação de Laranjeiras do Sul. Como
não existia essa discussão no Estado, foi criada, nesse núcleo, uma
comissão de avaliação para análise do projeto.
Na espera desse parecer do Núcleo, vivemos o ano de 2007
sem a clareza de implantarmos o projeto. Algumas ações acabaram
sendo realizadas como: a organização das 5ª e 6ª séries por idade;
o agrupamento das aulas e o acompanhamento destas turmas. Somente ao final desse ano é que tivemos um parecer favorável, sendo solicitado, então, que construíssemos uma síntese das principais
mudanças que ocorreriam com o novo projeto e o que era necessário para que fosse implantado, a qual foi encaminhada para a SEED.
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Por diversas vezes, tivemos que comparecer em reuniões para melhores explicações. Em maio de 2008, agendada
pelo Setor de Educação do MST, toda equipe pedagógica e alguns professores foram convocados para uma reunião técnica
com a SEED, em Curitiba, sendo possível esclarecer melhor o
que significava o ciclo, a partir da vivência em Porto Alegre, com
Andréia Krug48. Também apresentamos o nosso projeto, sobre o
qual houve vários questionamentos e esclarecimentos e, orientados pela equipe técnica da SEED, revimos o Regimento Escolar
que estava sendo reestruturado, legitimando este Projeto.
A adoção desses princípios desencadeou medidas que visavam à elaboração de um projeto coletivo para a rede municipal, debatido em um Congresso Constituinte, com a participação de delegados de todas as escolas da Rede e de representantes da SMED, sendo elaborado o projeto da Escola
Cidadã (HIDALGO, 2008, p. 201).

Na citação acima, identificamos o caráter popular e
democrático da participação de todo o coletivo escolar, sejam
educadores, educandos, pais e/ou dirigentes da rede na construção do projeto Educativo da Escola Cidadã. O histórico da
construção do PPP em Ciclos de Formação Humana, no Colégio
Iraci Strozak, como afirmado anteriormente, foi marcado pela
representatividade e pela rotatividade, os anos de espera para a
aprovação, a não consonância entre Secretaria Estadual e Escola.
A grande rotatividade não permitia que todo o coletivo estivesse
seguro para a implantação integral.
A equipe que esteve em mais momentos nesse processo
definiu, então, que a implantação seria gradativa a partir do ano
de 2008. Somados a isso, iniciariam-se cursos, em parceria com a
48

Andréa Krug, pesquisadora sobre ciclo de formação, acompanhou e escreveu
sobre a experiência de Porto Alegre. Hoje mantém um grupo de pesquisa
sobre as experiências de ciclos de formação pelo país.
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UNICENTRO, REGAR e APP49, de Formação dos Educadores, com
o objetivo de preparar e dar elementos, sobretudo da Escola Base,
de como trabalhar na perspectiva do Ciclo de Formação Humana.
Mas, afinal, qual é o diferencial deste projeto? Os dados
relatados acima são diferenciais consideráveis se comparados à
Escola Cidadã? No que implica ter sido um projeto surgido e
formulado no chão da escola e não reconhecido pelos órgãos
executores? O parágrafo acima nos responde quanto à formação
continuada, não garantida e garimpada nas universidades
e sindicatos. Além disso, a estrutura oferecida pela SEED
continuava a mesma, mudamos a forma de relação com o
conhecimento, porém esbarramos na lotação dos educadores,
na estrutura física e pedagógica e, sobretudo, na garantia das
demandas que o Ciclo exigiu, tendo a escola que se adaptar
àquilo que já era oferecido na rede.
A adesão aos Ciclos mudou a forma de compreender o
educando, pois passa a entendê-lo a partir de seu desenvolvimento,
em seus ciclos de vida; a relação com o conhecimento, com o ensinar e aprender muda, em cada uma dessas dimensões “Eu ensino,
mas também aprendo” (FREIRE, 2000). A consideração da cultura,
da arte e da sabedoria camponesa; a forma de distribuir as aulas, o
educador assumiu o ciclo todo, podendo compreendê-lo e buscar
intervir com mais propriedade; a avaliação assumiu um novo caráter, não a de punição ou a atribuição de valores, mas do diagnóstico
e intervenção e especialmente o rompimento da seriação.
Constatamos que a participação cidadã não é um sonho teórico.
Ela acontece não só na sala de aula, mas em todos os lugares onde
a aprendizagem se constrói. Após a análise do dossiê, a família
tem a oportunidade de posicionar-se sobre a escola manifestan49

APP- Sindicato de Laranjeiras do Sul, Universidade Estadual do CentroOeste – UNICENTRO, e REGAR possibilitaram através de uma parceria
com a Escola Iraci Salete o curso de formação, que foi certificado pela
UNICENTRO.
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do suas impressões a respeito de como perceber a aprendizagem
de seu filho. A Escola também acredita que o aprender é um processo que não acontece num bimestre, ou num trimestre, ou num
ano fixo. Cada criança tem um tempo de aprender que é seu, e
este tempo deve ser respeitado (SMED, 1996).

Os estudos de Ângela Hidalgo (2008) discutem sobre
a experiência da Gestão e do Currículo na Cidade de Porto
Alegre, RS, trazendo a perspectiva de Cidade Educadora,
Escola Cidadã. Chama-nos a atenção, no texto, a organização
do conhecimento em Complexos Temáticos, trazendo o caráter
social do saber escolar e a concepção dialética.
No projeto da Escola Iraci, verificamos uma escola
lutando para implementar um projeto numa rede de ensino que
tinha consolidada a seriação, a meritocracia, que tinha nas notas
escolares o maior incentivo para o estudo.
A metodologia adotada pela escola previa a adoção da
pesquisa participante, numa tentativa de aproximar o conteúdo do
contexto social que os estudantes viviam. Porém, novamente, aqui,
tivemos na rejeição dos educadores à proposta o principal limite.
Dentro desta organicidade os Ciclos de Formação Humana
colocam-se em movimento, articulando a Pesquisa da Realidade, os Eixos da Educação do Campo, as Disciplinas e/ou
Áreas do Conhecimento e os Conhecimentos Escolares (conteúdos), isso tudo como forma de garantir o conhecimento
a serviço da formação humana. A partir da pesquisa participante, todo planejamento do trabalho pedagógico da escola
organiza-se em três grandes momentos: Estudo da Realidade
(ER), Organização do Conhecimento (OC) e Aplicação do
Conhecimento (AC) (PPP, 2009, p. 50).

As falas das professoras, relatadas no livro de Hidalgo,
aproximam-nos da experiência do Colégio Iraci. Segue o relato:
“a gente tinha realmente feito todo o complexo temático, tudo ali
lindo, as questões, a problematização, tudo isso os objetivos, só
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que não acontecia na prática, o que tô falando é da prática de sala
de aula”. E segue “A gente viu que, bom este complexo foi enorme
[...] lindo, maravilhoso, aí a dificuldade foi descer até o mundinho
da sala de aula [...] ficou lá na parede, no mural” (2008, p. 209).
Muitas vezes, as relações construídas com a realidade, por
meio do Inventário da Realidade, ficam apenas no planejamento,
na parede da sala dos professores. Acostumados ao conteúdo pelo
conteúdo os professores não utilizam as relações que constroem
em seus planos de aulas.
A tabela abaixo é um comparativo entre a lógica da Escola
Seriada e dos Ciclos:
Seriação

Ciclo de formaçao
humana

Tempo Escolar

Unificação do tempo (inFragmentado na seriação (1ª sé- fância, pré-adolescência,
rie, 2ª série, ..., 5ª série, 6ª série, ...) adolescência, juventude,
adulto e velhice)

Matriz Curricular

Prevalência de uma disciplina Equidade do número de
sobre outra (disciplinas de Por- aulas por disciplina (netuguês e Matemática com um nhuma disciplina é mais
maior número de aulas)
importante que a outra)

Avaliação

Diagnóstica, processual,
Classificatória,
meritocrática, emancipatória. Acompacompetição individual, nota nhamento ao longo do
como recompensa do esforço; ciclo, agrupamentos, reReprovação sem aprendizagem ferências e pareceres descritivos

(continua...)
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(... conclusão).
Conselho de Classe Participativo, realizado pelo
Conselho de classe realizado so- coletivo escolar, avalia-se
mente pelos professores e a ava- além de desenvolvimento
Conselho de Classe
liação é feita somente pelo resul- e aprendizagem dos edutado da nota final
candos todo o processo de
ensino desde o transporte
até a gestão escolar

Classe Intermediária nas
Áreas do Conhecimento (Área da Linguagem;
Área das Ciências Humanas e Sociais e Área das
Sala de apoio de Língua Portu- Ciências da Natureza) ao
guesa e Matemática, na 5ª série; final de cada ciclo;
Recuperação de EsNas demais turmas responsabi- Reagrupamentos por potudos
lidade individual de cada pro- tencialidades ou necessidades ao longo dos ciclos;
fessor
Pasta de acompanhamento;
Recuperação passa a ser
responsabilidade de todos
os educadores do ciclo e
da Equipe Pedagógica

Entre os limites identificados e apontados acima, destacam-se ainda a dificuldade em compreender a Educação do
Campo e o Ciclo de Formação Humana, tanto por parte da SEED
quanto dos educadores da escola. A escola do campo deve corresponder à necessidade de formação integral dos povos do campo.
Para tal, precisa garantir o acesso a todos os níveis e modalidades
de ensino (Educação Infantil, Ensino Fundamental, Médio e Profissionalizante, Educação de Jovens e Adultos e Educação Especial), de acordo com o artigo 6º das Diretrizes Operacionais para a
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Educação Básica nas Escolas do Campo, e não apenas se restringir,
como usualmente, aos anos Iniciais do Ensino Fundamental.
A LDB, em seu artigo 28, estabelece as seguintes normas
para a educação do campo:
Na oferta da educação básica para a população rural, os sistemas
de ensino proverão as adaptações necessárias à sua adequação,
às peculiaridades da vida rural e de cada região, especialmente:
I- conteúdos curriculares e metodologia apropriada às reais
necessidades e interesses dos alunos da zona rural;
II- organização escolar própria, incluindo a adequação do
calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições
climáticas;
III- adequação à natureza do trabalho na zona rural
(BRASIL, 1996).

Os Ciclos são as possibilidades de debater além da lógica
linear, e devem ser compreendidos como articuladores do dinâmico e complexo processo de desenvolvimento e de aprendizagem
dos sujeitos. Não podem apenas legitimar a mudança da realidade
formal escolar, mas também oferecer a possibilidade de superá-la
em todas as suas configurações tradicionais de ensino, como, por
exemplo, o próprio processo de avaliação que é previsto, muitas
vezes, pelas desigualdades no desenvolvimento e na aprendizagem
entre os sujeitos. Sabemos que, dessa forma, ainda estamos estagnados naquela conservadora natureza de transferir nos sujeitos os
conteúdos hierarquicamente organizados.
Esse novo modo de pensar exige definição de princípios, metas, conhecimentos próprios, de acordo com as idades,
principalmente aos grupos de idade-ciclo. Se estivermos numa
lógica de seriação, podemos enquadrar o processo de ensino em
sequências anuais, semestrais ou ainda, bimestrais. Contrariamente ao que ocorre nos Ciclos, os tempos têm outra dinâmica,
mais extensa e ressignificada a partir das temporalidades ou da
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condição humana do interagir sócio-antropológico (os tempos
da vida). Os ciclos da vida são processuais, pois não cessam na
prescrição ou no conceito final sobre as vivências conquistadas.
Estamos propondo a organização em Ciclos de Formação
Humana, pois através deles e, com eles, pretende-se colocar a
ação educativa da escola em movimento. Conforme PPP (2009),
ciclo é movimento, não nos deixa parados, é processo, é relação, é
agrupar e reagrupar-se para aprender e ensinar (PPP, 2009, p. 36).
A experiência relatada acima reafirma a importância do
debate sobre a gestão da escola pública, desde quem as define e
como são executadas. O Ciclo de Formação Humana é a forma
que os Sem Terra encontram para colocar em prática os princípios
filosóficos e pedagógicos construídos na luta desse povo, buscando
romper com a lógica reducionista, presente na proposta destinada
às escolas até então. Apesar de todos os avanços propostos, a
efetivação é comprometida pela falta de compromisso dos órgãos
executores que não garantem as condições necessárias, ou ainda,
uma leitura mais apurada nos revelaria que esse projeto ameaça a
estrutura da escola capitalista, reafirmada, mesmo que de forma
velada pela política educativa estadual.
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Uma reflexão sobre o ensino de arte na
educação do campo
Luana Pires Weissböck50

A educação do campo tem sido alvo de muitas discussões. No entanto, dificilmente se encontram publicações sobre
o ensino de arte na educação do campo. O objetivo deste texto
foi realizar uma reflexão acerca do ensino de arte nas escolas
do campo, localizadas no município de Rio Bonito do Iguaçu,
Paraná, tendo como suporte empírico os Projetos Político-Pedagógicos (PPP’s) de cinco escolas desse município. Esses documentos foram analisados especificamente no que tange ao
conteúdo Artes ou Educação Artística, conforme a designação
encontrada, e também outros projetos encontrados nos documentos que, mesmo com outros objetivos que não propriamente o ensino de artes como área de conhecimento, apropriavamse de linguagens artísticas. A leitura dos PPP`s foi realizada
tendo como parâmetro as Diretrizes Curriculares do Estado do
Paraná para o Ensino de Artes (PARANÁ, 2008).
A questão que se buscava responder a partir dessas leituras
era se as escolas do campo realizavam uma prática de ensino de artes diferenciada, ou seja, que tivesse como ponto de partida a realidade do campo. No entanto, nessa fase da pesquisa, chega-se apenas
à análise documental, e esse objetivo mais empírico, da análise das
práticas, poderá ser alvo de posteriores pesquisas. Apesar desse li50
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mite, o capítulo contribui pelo fato de que o que é exposto no PPP
da escola representa de certa forma sua proposta para o ensino de
Artes e, portanto, o que aqui está expresso como resultado já representa uma boa parte do caminho para esta pesquisa.
A leitura dos PPP`s, inicialmente, oferece uma indicação nada positiva com relação à expectativa de um ensino de
artes diferenciado. De fato, o que se encontra nos documentos
condiz com o exposto nas Diretrizes, mas não se aproxima da
realidade específica do campo.
Este texto está dividido em três partes: a primeira propõe
uma breve reflexão sobre o ensino de Arte no Brasil e as leis que o
amparam, bem como a Diretriz Curricular Nacional e Parâmetro
Curricular para o ensino de Arte. A segunda parte do texto
destina-se a analisar as Diretrizes Curriculares da Educação Básica
do Paraná para o ensino de Arte. E a terceira destina-se a análise
dos PPP’s das escolas do campo para o ensino de Arte. Os PPP`s
analisados são de escolas da Educação do Campo, localizadas no
município de Rio Bonito do Iguaçu/Paraná.

Algumas reflexões sobre o ensino da arte
Este tópico será composto por um sucinto relato sobre
as tendências tradicional, espontaneísta e tecnicista do ensino de
Artes no Brasil, com uma breve introdução histórica da legislação
do ensino de Arte - a partir da reformulação da Lei n. 5692/71
(BRASIL, 1971), passando pela LDB 9394/96 (BRASIL, 1996),
a Diretriz Curricular Nacional e os Parâmetros Curriculares
Nacionais do Ensino de Arte. Finalmente, buscar-se-á promover
uma reflexão a respeito dos cursos de formação de professores de
arte e o ensino de Arte no Brasil.
No período republicano, o ensino de Arte foi marcado
por uma concepção tradicional, a qual priorizava a repetição,
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a cópia, o desenvolvimento de habilidades e reprodução dos
conteúdos. Em oposição a essa concepção tradicional, por volta
da década de 1950, no Brasil, o que predominou foi a tendência
da Escola Nova, com propostas espontaneístas, que valorizavam
a livre expressão e a criatividade. Concomitantemente, essa
tendência influenciava um movimento denominado Escolinhas
de Arte que, segundo Barbosa (2008), totalizavam 32 unidades,
em sua maioria particulares e ofereciam “[...] cursos de artes
para crianças e adolescentes e cursos de arte-educação para
professores e artistas” (BARBOSA, 2008, p. 170).
A partir da Lei n. 5692/71, que reformou o ensino
de 1º e 2º graus, o ensino de Arte tornou-se uma matéria
obrigatória nas escolas. Devido ao caráter tecnicista dessa lei,
a disciplina de Educação Artística estava centrada em técnicas
e habilidades no sentido do “saber fazer” preponderante na
reforma que atendia à demanda da formação da mão-de-obra
para a indústria, ou seja, o ensino era mecânico e tradicional,
pois a base da proposta pedagógica era o Behaviorismo.
Quanto à formação de professores, nesse período, o
governo federal implantou um currículo que habilitava em dois
anos professores que poderiam atuar em música, teatro, dança e
desenho geométrico, desde a 1ª até a 8ª série e, em alguns casos,
no 2° grau. Rosa (2005) comenta que os cursos de licenciatura em
Educação Artística só passaram a existir nas universidades após a
Lei n. 5.692/71, momento em que o ensino de Artes transformouse um componente curricular obrigatório nas escolas.
Com a implementação da Lei n. 5.692/71, o ensino de Arte
resumia-se ao atendimento da demanda industrial, portanto, as artes plásticas destinavam-se a técnicas manuais e o ensino de música à realização de hinos pátrios. Ao longo do texto, a autora relata
que, em 1990, existiam 78 cursos universitários para a formação de
professores de arte, sendo, em sua maioria, cursos de curta duração
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que visavam formar professores polivalentes que não perduraram
por muito tempo. Seu aniquilamento, porém, não contribuiu para a
resolução dos problemas já instaurados, como por exemplo, a “[...]
separação entre disciplina de conteúdo e disciplinas pedagógicas”
(ROSA, 2005 apud PEREIRA, 1998, p. 20).
Já a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Lei 9394/96,
que foi aprovada no dia 20 de dezembro do ano de 1996, em seu
Artigo 26, inciso 2°, determina que: “§ 2º. O ensino da arte constituirá componente curricular obrigatório, nos diversos níveis da
educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural
dos alunos” (BRASIL, 1996). Tal determinação expressa na lei, supostamente, colocou um fim na discussão do caráter obrigatório
do ensino de Artes que até então existia. A denominação Educação Artística passou a ser substituída por Ensino de Artes, o que
de fato a legitimou enquanto área de conhecimento e não mais um
mero fazer tecnicista e/ou espontaneísta.
Por sua vez, as Diretrizes Curriculares Nacionais DCN’s que, segundo Menezes (2002, s/p), “[...] são normas
obrigatórias para a Educação Básica que orientam o planejamento curricular das escolas e sistemas de ensino, fixadas pelo
Conselho Nacional de Educação”, proporcionam uma discussão
em torno da autonomia das instituições de ensino para que elas
possam montar seus próprios currículos e definir, de acordo
com as áreas de conhecimento, os conteúdos que acreditam ser
necessários e, ainda, articulados com o desenvolvimento das
competências e habilidades especificadas nas Diretrizes Curriculares. Conclui que “[...] a escola deve trabalhar esse conteúdo
nos contextos que lhe parecerem necessários, considerando o
tipo de pessoas que atende a região em que está inserida e outros aspectos locais relevantes” (MENEZES, 2002, s/p).
Daí a necessidade de entender os contextos presentes na
educação do campo e de como os conteúdos, no caso as Artes, são
referenciados a essa realidade que é o objetivo deste trabalho.
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No contexto da LDB 9394/96, ganha relevância outro
documento: os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino
de Arte (PCN’s), que significou a legitimação do ensino de Arte
como área de conhecimento e a obrigatoriedade de se promover o
diálogo entre as quatro linguagens artísticas: teatro, dança, música
e artes visuais. Foi a partir dos PCN’s–Arte que os professores
passaram a trabalhar o eixo de aprendizagem em arte: fazer,
apreciar e contextualizar. Esse assunto será tratado mais adiante.
De acordo com as leis, a diretriz acima citada e a
contribuição dos PCN’s – Arte, que amparam o ensino de Artes
na Educação Básica, propõe-se uma reflexão a partir de teóricos
que discutem a importância dessa disciplina no âmbito escolar.
Barbosa (2008), por exemplo, argumenta que o poder público ao
invés de se preocupar como a arte é ensinada deveria
[...] propiciar meios para que os professores desenvolvam a
capacidade de compreender, conceber e fruir Arte. Sem a experiência do prazer da Arte, por parte de professores e alunos,
nenhuma teoria de Arte-Educação será reconstrutora (BARBOSA, 2008, p. 14).

Acredita-se que para os professores de Arte que têm
consciência da importância dessa disciplina no currículo, o
mínimo que lhes deve ser exigido para exercer tal função é o
repertório nas várias linguagens artísticas. Um meio para que
isso ocorra é a formação continuada, haja vista que a formação
inicial dos educadores em geral, assim como as possibilidades
materiais da vida dos professores, não permitem esse acúmulo
cultural e artístico. Um exemplo disso é a deficiência no trabalho
com a linguagem teatral por um professor que não frequenta
teatros. E essa premissa é válida para todas as linguagens artísticas
pois “[...] só um saber consciente e informado torna possível a
aprendizagem em Arte” (BARBOSA, 2008, p. 17).
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A autora promove uma reflexão acerca das mudanças nos
últimos vinte anos no ensino de Arte-Educação juntamente com a
colaboração de quinze autores, entre eles, destacam-se Irene Tourinho, Lucimar Bello e Mirian Celeste Martins (BARBOSA, 2008),
cujas contribuições serão utilizadas ao longo deste texto.
Ana Mae Barbosa aponta as principais mudanças
históricas no ensino de Arte. Inicialmente, percebe-se que
o termo livre expressão em arte foi substituído por livre
interpretação da obra de arte, partindo do pressuposto de que “[...]
todos podemos compreender e usufruir da Arte” (BARBOSA,
2008, p. 17). Com isso, percebe-se “[...] maior compromisso
com a cultura e com a história” (BARBOSA, 2008, p. 17). Num
segundo momento, a autora enfatiza a importância de dar
“[...] ênfase na inter-relação entre o fazer, a leitura da obra de
Arte (apreciação interpretativa) e a contextualização histórica,
social, antropológica e/ou estética da obra” (BARBOSA, 2008,
p. 17). Ainda sobre o mesmo assunto Rosa (2005) afirma que:
Na tentativa de superar uma educação em artes desprovida
de um conteúdo significativo para a formação escolar surgiram, na década de 80, propostas de ensino como a denominada “Proposta Triangular” e a “Estética do Cotidiano”
(ROSA, 2005, p. 17).

Essa iniciativa concretizou-se no Brasil pelo trabalho de
Ana Mae Barbosa, sob influência de Elliot Eisner e Brent Wilson,
que desenvolveu o eixo de aprendizagem em arte: produção/fazer,
apreciação/análise e contextualização. Esse método procura construir um repertório e os elementos necessários para que o aluno se
expresse esteticamente numa perspectiva não mais de livre-expressão, mas, sim, de forma consolidada e fundamentada. A mesma autora destaca a importância da apreciação e compreensão das obras
de arte, ou como atualmente é denominado, os processos de criação. Em suma, Rosa (2005, p. 52) destaca que a Proposta Triangular
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[...] preocupa-se com a formação estética e artística, com
base na produção já existente, utilizando-se dos meios
tecnológicos à disposição da tarefa pedagógica. Cabe-lhe o
grande desafio de, por um lado, não formar uma concepção
elitista de cultura e por outro, não tolher o desenvolvimento
da autonomia do educando.

Já a proposta de “Estética do Cotidiano”, que tem como
principais autores Edmund Feldman, Rudolf Steiner e Goethe,
propõe “[...] um olhar sobre a realidade diária dos indivíduos com
ênfase para a observação dos aspectos estéticos mais próximos aos
indivíduos, o entorno, a natureza, as tendências multiculturais”
(ROSA, 2005, p. 52). No Brasil, essa proposta é divulgada por
Ivone Richter, da Universidade Federal de Santa Maria e Marcos
Villella Pereira, da Universidade Federal de Pelotas. Barbosa
(2008) também complementa este pensamento ao afirmar que:
Arte-Educação baseada na comunidade é uma tendência contemporânea que tem apresentado resultados muito positivos
em projetos de educação para a reconstrução social, quando
não isolam a cultura local, mas a discutem em relação com outras culturas (BARBOSA, 2008, p. 20).

A autora expõe o termo interculturalismo, isto é, a
interação entre diferentes culturas. E, nesse sentido, complementa
seu pensamento, ao afirmar que cabe à instituição de ensino
fornecer “[...] um conhecimento sobre cultura local, a cultura
de vários grupos que caracterizam a noção e a cultura de outras
nações” (BARBOSA, 2008, p. 19). A autora aponta o predomínio
da cultura erudita no ensino, no entanto, quando se refere à
produção cultural das classes menos favorecidas, afirma que a
“[...] inter-relação entre os códigos culturais das diferentes classes
sociais e o entendimento do mundo depende de uma ampla visão
que integre o erudito e o popular” (BARBOSA, 2008, p. 20).
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Fernando Hernandéz aponta outra tendência no Brasil, denominada Compreensão da Cultura Visual. Esta, por sua
vez, enfatiza a necessidade da compreensão do contexto cultural, e considera contextos anteriores, mas principalmente as
suas produções contemporâneas e a compreensão. “Considera
a importância de aproximar os estudantes não só das características formais dos objetos artísticos, como também de contexto, buscando um olhar crítico, acerca do próprio percurso
em construção” (ROSA, 2005, p. 55).
O ensino de arte atualmente não pretende instigar no
aluno uma simplória sensibilidade por meio da Arte, mas sim “[...]
desenvolver a capacidade crítica, permitindo ao indivíduo analisar
a realidade percebida e desenvolver a criatividade de maneira a
mudar a realidade que foi analisada” (BARBOSA, 2008, p. 18).
Quanto ao conceito de criatividade, Ana Mae Barbosa
afirma que ele também se ampliou, pois anteriormente percebiase uma valorização da originalidade. Hoje, ao contrário, partese da desconstrução para “[...] construir, selecionar, reelaborar,
partir do conhecido e modificá-lo de acordo com o contexto e
a necessidade” (BARBOSA, 2008, p. 18). Deve-se compreender
que esses são os procedimentos necessários para o desenvolvimento do ver, fazer e contextualizar Arte. Barbosa afirma que
“[...] não se trata mais de perguntar o que o artista quis dizer
em sua obra, mas o que a obra nos diz, aqui e agora em nosso
contexto, e o que disse em outros contextos históricos a outros
leitores” (BARBOSA, 2008, p. 18-19).
Tourinho (2008) argumenta que o trabalho do professor
de arte deve se estabelecer sob uma perspectiva relacional e
contextual, pois “[...] alunos, professores e artistas são identidades
que se constroem nas relações de um contexto” (idem, p. 33).
Sobre tal perspectiva relacional, Bourriaud (2009) argumenta
que “[...] hoje a prática artística aparece como um campo fértil de
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experimentações sociais [...] arte é uma atividade que consiste em
produzir relações com o mundo com o auxílio de signos, formas,
gestos ou objetos” (BOURRIAUD, 2009, p. 13 e p. 147).
O ensino de arte no Brasil remete a um corpo coberto
por “cicatrizes”, marcas como práticas de desenhos geométricos,
propostas espontaneístas, um ensino preocupado somente em desenvolver potencialidades manuais, uma disciplina que luta por
uma legitimação e importância dentro do âmbito escolar, competindo com outras áreas de interesse e com cursos de formação
de docentes que não se preocupam com a qualidade da formação
acadêmica desses profissionais, como o caso dos cursos de licenciatura curta. Apesar dessa ideia ainda prevalecer, atualmente no
senso comum, os arte educadores têm se empenhado muito em
transformar essa antiga prática em algo realmente humanizador,
inovador e condizente com a realidade, ou seja, uma aula de arte
que “[...] possa ser momento de compreensão da arte produzida
em nosso tempo, e da sociedade que influenciou a construção desta produção artística” (ROSA, 2005, p. 39).

As Diretrizes Curriculares da Educação Básica do Paraná para o
ensino de arte
Este tópico pretende analisar as Diretrizes Curriculares
da Educação Básica – Arte, proposta pela Secretaria de Estado
da Educação do Paraná. Esse documento no formato digital contém cento e quatro páginas e é divido em duas partes: a primeira
denomina-se “A educação básica e a opção pelo currículo disciplinar”, subdivido em quatro partes que tratam dos seguintes
pontos: os sujeitos da educação básica, fundamentos teóricos,
dimensões do conhecimento e avaliação. A segunda parte, intitulada “Diretrizes curriculares da disciplina de arte” está subdividida em cinco partes, com os seguintes pontos: dimensão
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histórica do ensino de arte, fundamentos teóricos e metodológicos, conteúdos estruturantes, encaminhamento metodológico
e avaliação. Anexos constam os conteúdos básicos da disciplina
de Arte para o ensino fundamental e médio, contemplando as
linguagens de dança, teatro, música e artes visuais.
Inicialmente, o documento traz um importante dado na
dimensão histórica do ensino da arte: a dicotomia nas instituições
de ensino público, isto é, “Belas Artes e música para a formação
estética e o de artes manuais e industriais” (PARANÁ, 2008, p. 39).
Outro ponto fundamental que até hoje influencia o ensino de Arte
nas escolas é o resíduo da reforma educacional positivista em 1890,
que colocou o ensino de artes em segundo plano, reduzindo-o
a técnicas e artes manuais. Citadas no início deste capítulo, as
escolinhas extracurriculares de arte, as quais se apoiavam na
pedagogia da Escola Nova e defendiam um ensino de arte centrada
na livre expressividade do indivíduo e no espontaneísmo.
Os fundamentos teóricos e metodológicos tratam da forma como a arte é entendida no cotidiano escolar e os problemas
que existem ao conceituá-la. Historicamente, o senso comum trata a arte a partir de três diferentes princípios: arte como mímesis
e representação, arte como expressão e arte como técnica. Brevemente, expõe-se o pensamento dessas três concepções.
Mímesis, segundo Platão, é imitação, sendo a arte
apenas uma cópia. Para esse filósofo grego, a obra de arte como
mímesis é aquela que atinge uma cópia, a mais semelhante
possível do real. Já para Aristóteles a representação é uma
outra forma de mímesis, ou seja, uma reprodução intencional.
A partir desse pensamento, pode-se inferir um exemplo bem
prático que tem ocorrido há anos nas aulas de desenho e
pintura: a atividade de releitura de uma obra de arte famosa. A
professora expõe a imagem aos alunos no quadro e solicita que
todos façam uma “releitura”, ou seja, uma cópia intencional.
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Como método de avaliação a/o professora/professor a realiza
por meio da “estética do gosto pessoal”, ou seja, a mais “bonita”
é aquela cópia mais semelhante à original.
O impacto desse pensamento nas práticas pedagógicas
fica evidente em atividades de repetição de formas, em que o
valor da arte está na realidade ali representada ou na mensagem
que ela transmite, e ainda em propostas de cópias o mais fiel
possível de artistas famosos. A partir do momento em que se
enfatiza aos alunos que o certo é copiar e reproduzir realidades
pré-estabelecidas, não se estaria suprimindo sua capacidade de
criação, de comunicação e ressignificação?
A arte como expressão se dá no período romântico ao
longo do século XVIII. Esse ponto de vista marca uma nova
compreensão sobre Arte.
No ideal romântico da Arte prevalece o subjetivismo e a
liberdade de temas e composições inspirados em sentimentos
e estados da alma. Em suas bases, evidenciou uma rejeição às
contradições da sociedade capitalista e à miséria gerada em sua
fase de consolidação, expressa pelos sentimentos e emoções
pessoais do artista (PARANÁ, 2008, p. 50).

A cópia perde seu valor e passa “[...] a ser considerada
obra de arte toda expressão concretizada em formas visível/
audível/dramática ou em movimentos de sentimentos e
emoções” (PARANÁ, 2008, p. 49). Esse momento é marcado
por práticas espontaneístas.
No ensino, esse pensamento deu-se na Escola Nova
que por sua vez estava centrada no aluno que era visto como
um ser detentor de dons natos. Metodologicamente, as
práticas de ensino eram espontaneístas, pois valorizavam a
imaginação e a autonomia do aluno.
Atualmente, podem-se observar essas práticas de
ensino quando, por exemplo, nas aulas de Artes, o/a professor/a
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faz comentários do gênero “este artista era considerado
um gênio e por isso utiliza da cor preta em usa obra, a fim
de revelar a angústia e a solidão que sentia”. Nas Diretrizes,
encontra-se a afirmação de que nesse período “[...] tudo está
centrado no indivíduo, como se pudesse ser ahistórico, como
se fosse possível existir isolamento do seu contexto histórico”
(PARANÁ, 2008, p. 51). A partir do momento em que se
centraliza uma experiência estética, somente em sentimentos
e emoções dos alunos, não se estaria negando a arte enquanto
área de conhecimento e regredindo à práticas espontaneístas?
Por fim, na arte enquanto técnica ou formalismo, a
ênfase está na forma pela forma. Quando se fala em técnica,
numa perspectiva educacional, de início, lembramo-nos das
práticas escolares tecnicistas da década de 1970. As Diretrizes
apontam que nesse período enfatizavam a forma pela forma, o
importante era a técnica e o produto final. “O fundamental é
como se apresenta, se estrutura e se organiza e não o que a obra
representa ou expressa” (PARANÁ, 2008, p. 51). Essa prática
que enfatiza a técnica pela técnica não transforma as aulas de
Artes em oficinas de artesanato? A técnica, como um fim em
si mesma, proporciona produtos com fins decorativos? Isto não
descaracteriza a perspectiva das Diretrizes paranaenses que
pretendem humanizar os sentidos, partindo do pressuposto de
que a Arte é uma área de conhecimento?
Entende-se nas diretrizes que a arte deve ser compreendida enquanto uma práxis criadora e, ainda, aponta as concepções
supracitadas como limitadas, uma vez que consideram apenas
uma dimensão da formação humana.
[...] a Arte comporta cada uma das posições apresentadas:
simultaneamente representa a realidade, expressa visões de
mundo pelo filtro do artista (mas não apenas suas emoções e
sentimentos pessoais) e retrata aspectos políticos, ideológicos e
socioculturais (PARANÁ, 2008, p. 52).
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Portanto, cabe aos profissionais do ensino da Arte
avaliar criticamente as concepções que norteiam as práticas
pedagógicas, a fim de perceber suas vantagens e limitações,
pois “[...] pretende-se que os alunos adquiram conhecimentos
sobre a diversidade de pensamento e de criação artística para
expandir sua capacidade de criação e desenvolver o pensamento
crítico” (PARANÁ, 2008, p. 52).
As Diretrizes abordam a Arte a partir do conhecimento
estético e da produção artística. O primeiro “[...] constitui
um processo de reflexão a respeito do fenômeno artístico e
da sensibilidade humana, em consonância com os diferentes
momentos históricos e formações sociais em que se manifestam”
(PARANÁ, 2008, p. 52). O segundo, “[...] está relacionado
aos processos do fazer e da criação” (idem). Considera-se, no
processo criativo, a técnica utilizada, ou seja, a forma como os
materiais e os elementos são utilizados, o contexto histórico,
político, social, científico e cultural em que se insere, o nível
de interatividade com o público e as estratégias utilizadas pelo
artista para dar visibilidade às suas produções.
Metodologicamente “[...] os conteúdos devem ser selecionados a partir de uma análise histórica, abordados por meio
do conhecimento estético e da produção artística de maneira
crítica” (PARANÁ, 2008, p. 54).
As Diretrizes apontam ainda que o ensino de Arte deve
ser fonte de humanização, dessa forma, a Arte é entendida como
trabalho criador, pois está presente desde os primórdios da
humanidade. “O homem transformou o mundo e a si próprio
pelo trabalho e, por ele, tornou-se capaz de abstrair, simbolizar e
criar arte” (PARANÁ, 2008, p. 54). A partir da relação entre arte,
trabalho, cultura e sociabilidade é que se passa a compreender a
arte como fonte de humanização.
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Nessas Diretrizes (2008), entende-se o conceito de cultura “[...] como toda a produção humana resultante do processo
de trabalho que envolve as dimensões artísticas, filosófica e científica do fazer e do conhecer” (PARANÁ, 2008, p. 56). A arte, nas
Diretrizes, é abordada por três concepções: arte como forma de
conhecimento, arte como ideologia e arte como trabalho criador.
A partir delas, todo o trabalho didático-pedagógico é construído.
Os objetos artísticos e os processos criativos permitem
conhecer a realidade de quem cria, do contexto histórico e social
de quem está inserido nesse todo e cria a partir dele. As Diretrizes
afirmam que: “A arte, como forma sensível, apresenta não uma
imitação da realidade, mas uma visão de mundo socialmente
construída através da maneira específica com que a percepção do
artista a apreende” (PARANÁ, 2008, p. 57).
A ideologia está presente em todas as atividades humanas e é algo inerente ao ser humano, portanto, está presente também nos processos de criação, assim como nos objetos
artísticos. As Diretrizes (2008) defendem que cabe ao professor “[...] levar ao conhecimento dos alunos as três principais
formas de como a arte é produzida e disseminada na sociedade contemporânea” (PARANÁ, 2008, p. 59). Essas três formas
apresentadas no documento são: arte erudita, popular e indústria cultural. Apesar do exposto no documento, acredita-se que
não cabe somente ao educador levar o conhecimento aos alunos, mas sim que eles vivenciem esta informação em processos
de criação, pois aquilo que o aluno ouve, esquece-se; aquilo que
ele vê, lembra; mas o que ele vivencia, aprende.
Por fim, a arte como trabalho criador parte do pressuposto de que, no processo de criação, o artista modifica a matéria, ou
seja, o indivíduo materializa suas ideias e objetiva-se no mundo. A
matéria passa a ter forma/significado e, com isso, entende-se que
o processo de criação do indivíduo, que é um ser histórico, social

236

e ideológico, impregna nessa matéria que pode ser visual, auditiva
ou dramática a sua visão de mundo e “[...] ao criar, ele se recria e se
constitui como ser humano criador, consciente, que toma posição
ante o mundo” (PARANÁ, 2008, p. 62). Conclui-se que:
A concepção de arte como fonte de humanização incorpora as três vertentes das teorias críticas em arte: arte como
forma de conhecimento, arte como ideologia e arte como
trabalho criador, por reconhecê-las como aspectos essenciais da arte na sua complexidade de produto da criação
humana (PARANÁ, 2008, p. 62).

O terceiro item apresentado nas diretrizes são os conteúdos estruturantes para o ensino de Arte: elementos formais,
composição, movimentos e períodos. “Conteúdos estruturantes são conhecimentos de grande amplitude, conceitos que se
constituem em fundamentos para a compreensão de cada uma
das áreas de Arte” (PARANÁ, 2008, p. 63). Nas Diretrizes, defende-se que cabe ao professor possibilitar o conhecimento
sistematizado das quatro linguagens artísticas, são elas: Artes
visuais, Teatro, Música e Dança. Essas, por sua vez, devem ser
trabalhadas de maneira integrada e articulada, principalmente
com as categorias tempo e espaço, pois se entende que tais categorias articulam os conteúdos estruturantes assim como detém
“[...] caráter histórico e social que enriquece a compreensão de
arte e da vida” (PARANÁ, 2008, p. 65).
Os elementos formais trabalham os recursos utilizados para compor uma obra ou um processo de criação, como,
por exemplo, na música é a altura, nas artes visuais é a textura,
no teatro é o personagem e na dança, o movimento corporal. A
composição se refere à organização dos elementos formais que
vão compor a produção artística, ou seja, “ao participar de uma
composição, cada elemento visual configura o espaço de modo
diferente e, ao caracterizá-lo, os elementos também se caracteri-
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zam” (PARANÁ, 2008, p. 65). Por exemplo, na música a melodia,
nas artes visuais o tridimensional, no teatro os jogos teatrais e
na dança os pontos de apoio. Os movimentos e períodos “se caracterizam pelo contexto histórico relacionado ao conhecimento
em Arte. Esse conteúdo revela aspectos sociais, culturais e econômicos presentes uma composição artística” (PARANÁ, 2008,
p. 66). Por exemplo, na música trabalha-se a Arte Paranaense;
nas artes visuais a arte pré-histórica; no teatro, o teatro do oprimido; e na dança, a dança contemporânea.
O encaminhamento metodológico prioriza três concepções: teorizar, sentir e perceber e trabalho criador. Estas por sua vez
devem estar presentes em todas as aulas, seja contextualizando o
conteúdo, possibilitando fruição artística e práticas. Nas Diretrizes,
compreende-se que é importante teorizar, pois é neste momento que
o aluno apreende o conhecimento produzido ao longo da história e
ainda o que se tem produzido atualmente. Ao possibilitar momento
de fruição de produções artísticas, o professor possibilita repertório nas quatro linguagens, para que, a partir delas, interpretem e
apreendam obras de arte e processos de criação. Por fim, o trabalho
artístico, ou seja, a prática, pois o “[...] processo de criação do aluno
acontece quando ele interioriza e se familiariza com os processos
artísticos e humaniza seus sentidos” (PARANÁ, 2008, p. 71).

Análise dos Projetos Políticos Pedagógicos das escolas do campo
para o ensino de arte
Esta parte do capítulo dedica-se ao estudo dos PPP’s
das escolas do campo elencadas na Introdução, com o intuito
de apontar nesses documentos o caráter impresso ao ensino de
Artes nessas escolas. O foco principal foi compreender qual a
perspectiva do ensino de Artes nas instituições de ensino, contrapondo uma concepção de Arte como área de conhecimento
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à concepção tradicional de Arte, ou sua concepção tecnicista
ou ainda a uma concepção espontaneísta.
Para alcançar esse objetivo, são analisadas as cinco
escolas do campo, individualmente, trazendo trechos dos PPP’s
em que aparece o ensino de Artes, para que a crítica seja feita
com melhor subsídio prático51.

O ensino de artes na escola A
A escola A, inicialmente, foi a extensão da escola C.
Atualmente, oferta o Ensino Infantil, Fundamental, Médio e
Normal. A organização curricular por área de conhecimento é o
principio metodológico adotado pela escola A que ainda adota
cinco Ciclos de formação humana, assim definido:
[...] os Ciclos de Formação Humana, colocam-se em movimento, articulando a Pesquisa da Realidade, os Eixos da Educação do Campo, as Disciplinas e/ou Áreas do Conhecimento
e os Conhecimentos Escolares (conteúdos), isso tudo como
forma de garantir o conhecimento a serviço da formação humana (PPP-A, 2009, p. 50).

Os eixos definidos nas Diretrizes Estaduais para a
Educação do Campo do Estado do Paraná, cultura e identidade, interdependência campo-cidade, questão agrária e desenvolvimento sustentável, organização política, movimentos
sociais e cidadania e trabalho são apresentados como problemáticas centrais a serem trabalhadas juntamente com os
conteúdos. Dessa forma, o PPP não apresenta uma proposta
específica para o ensino de Artes.
51

Nesta parte utiliza-se para cada escola uma letra maiúscula, desta forma a
crítica recai sobre uma tendência geral das escolas no ensino de Artes e não
apenas sobre uma específica, dando ao capítulo uma abrangência maior, de
alcance analítico.
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Indo ao encontro das necessidades da escola e dos alunos, no ano de 2000, desenvolveram um projeto no qual resultou
na formação de um coral. No entanto, percebe-se que o objetivo
do projeto não compreende arte como área de conhecimento,
mas tem como finalidade atender a outros interesses: “verificamos que pelo fato dos educandos terem sido há pouco tempo assentados, viviam modestamente e não tinham muitas opções de
lazer. Além disso, procuramos uma forma de atraí-los para a escola a fim de evitar evasão e repetência” (PPP-A, 2009, p. 18). Em
outro trecho, observa-se o seguinte: “Este projeto, por meio das
artes, objetiva desenvolver o espírito de convivência harmônica,
levando o educando a sentir-se parte da escola, valorizando-se e
valorizando-a, ampliando sua cultura, resgatando sua tradição e
tornando-se responsável” (PPP-A, 2009, p. 19). O projeto ainda
oferece atividades como o teatro e a percussão. Por fim observase que nessa proposta a arte é utilizada como meio para outros
fins, porém, sem dúvida, não se pode desmerecer o mérito da
proposta e seu alcance social e na vida dos alunos do projeto.

O ensino de artes na escola B
Atendendo às necessidades da região e da comunidade
a escola B teve início no ano de 1994/95, contemplando o Ensino
de 1° Grau – 5ª a 8ª série. Consta no PPP a informação de que a
grade curricular contempla sete disciplinas, dentre elas Educação
Artística. Apresenta objetivos gerais, metodologia, avaliação,
conteúdos estruturantes e correspondentes a cada série.
A antiga denominação Educação Artística, resíduo da
LDB 5692/71, e de um ensino marcado por propostas tecnicistas,
é uma das concepções adotadas no projeto político pedagógico
da Escola B. Pode-se constatar nos objetivos gerais a afirmação
de que o ensino dessa disciplina contribui para “Identificar
os fatos fundamentais da Geometria” (PPP-B, 2006, p. 34), ou
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ainda: “Desenvolver a observação e as aptidões motoras com
enriquecimento da experiência individual” (PPP-B, 2006, p.
34). Outra concepção presente no documento, e que são nítidos
resquícios da Escola Nova, é o ensino espontaneísta que valoriza
a livre expressão. Pode-se observar nas colocações, tanto nos
objetivos gerais que: “Desenvolver a imaginação criadora operando
texto – imagem, transmitindo sentimentos e emoções com
originalidade” (p. 34). Quanto à metodologia, que está enfatizada
nas artes plásticas e em diferentes métodos, o importante é “que
estimulem a criatividade individual da criança” (PPP-B, 2006,
p. 35). A avaliação mostrou-se em certa medida catequista e/ou
moralista ao se analisar a seguinte afirmação: “em se tratando da
matéria de Artes, tem-se a necessidade de se ter uma aula ativa e
criativa para “se passar alguma mensagem” (PPP-B, 2006, p. 36).
Em seguida, apresenta os conteúdos estruturantes (elementos
básicos das linguagens artísticas, produções, manifestações
artísticas e elementos contextualizadores) os quais não condizem
com os conteúdos específicos para cada série. Mostram-se, a seguir,
exemplos de alguns conteúdos trabalhados em séries específicas,
apresentados no “PPP 5ª série: “convites; desenho livre” (PPP-B,
2006, p. 38); 6ª série: “datas comemorativas; técnica de sopro;
números” (PPP-B, 2006, p. 39); 7ª série: “o que é educação artística;
releitura de obras” (PPP-B, 2006, p. 39-40); 8ª série: “releitura de
obras de arte; publicidade” (PPP-B, 2006, p. 41).

O ensino de artes na escola C
Desde 1997, a escola tem ofertado o Ensino Fundamental. A partir de 2007, atendendo à grande demanda de estudantes, conseguiu a implantação do Ensino Médio. No entanto, o seu reconhecimento, de acordo com as informações no
PPP, está em tramitação. De acordo com a proposta pedagógica
curricular para o ensino de Arte, observa-se no corpo do texto
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a perspectiva da LDB 9394/96 na qual legitima o ensino de Arte
como área de conhecimento
Arte como forma de conhecer, de humanizar e transformar
os sentidos e de produzir significados. Com relação ao ensino da Arte, os saberes específicos das diferentes linguagens
artísticas, organizadas no contexto do tempo e do espaço escolar, possibilitam a ampliação do horizonte perceptivo, do
raciocínio, da sensibilidade, do senso crítico, da criatividade,
alterando as relações que os sujeitos estabelecem com o seu
meio físico e sociocultural. Por essa razão se faz necessário
à mediação do professor sobre os conteúdos historicamente
consolidados nesta área do conhecimento, aprimorando a capacidade do educando de analisar e compreender os signos
verbais e não verbais que as Artes são constituídas nas diferentes realidades culturais (PPP-C, 2010, p. 65).

Os conteúdos a serem ensinados apresentam-se norteados pelas Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná, contemplando conteúdos estruturantes (elementos formais, composição,
movimentos e períodos), abrangendo as quatro linguagens artísticas (artes visuais, dança, música e teatro). A metodologia apresenta-se ancorada no eixo de aprendizagem de Ana Mae Barbosa
(produção, apreciação e contextualização) e articulada a projetos,
bem como na realização de um festival anual, o qual visa: “Abrir
espaços para novas possibilidades na arte, almejando novas possibilidades de vida através do fazer, do apreciar e do contextualizar,
das crianças e jovens” (PPP-C, 2010, p. 52). Esse festival possibilita
a exposição de processos criativos das turmas do colégio.

O ensino de artes na escola D
Fundada em 1999, atualmente a escola D oferta o Ensino
Fundamental e Ensino Médio, “possui atualmente um total de 18
turmas, sendo 11 de Ensino Fundamental e 7 de Ensino Médio”
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(PPP-D, 2007, p. 4). De 5ª a 8ª série, possui nove disciplinas sendo
uma delas Educação Artística. O Ensino Médio conta com doze
matérias e contempla o ensino de Artes. Não se encontra no documento nenhum trecho que justifique o uso das diferentes tendências - Educação Artística e Artes - que implicam concepções
metodológicas diferenciadas, pois a primeira parte de uma proposta tecnicista da década de 1970, e a segunda da década de 1990,
validando o ensino de Arte como área de conhecimento.
O currículo escolar contempla conteúdos como “a
agricultura familiar, a agroecologia e o desenvolvimento sustentável” (PPP-D, 2007, p. 27). Tendo como foco principal
os conteúdos anteriormente citados, encontra-se no item 4.1
“Que escola temos?” a informação de que os “conteúdos são
padronizados, numa lógica urbana e não contempla as especificidades do campo (PPP-D, 2007, p. 16). Constata-se que o
PPP não apresenta uma proposta específica ao ensino de Artes, tampouco objetivos, conteúdos, metodologias e avaliação.

O ensino de artes da escola E
Inaugurada em 1999, a escola E disponibiliza à comunidade o ensino fundamental em nove disciplinas, sendo uma
delas o ensino de Artes com duas aulas semanais de 5ª a 8ª série. Chama a atenção dois detalhes importantes no PPP: na matriz curricular, encontra-se a denominação Artes e, em seguida,
a seguinte observação: “Matriz Curricular de acordo com a Lei
9394/96” (PPP - E, 2006, p. 26), no entanto a ementa apresentase com a denominação Educação Artística. No próprio documento, é relatada a diferença entre essas diferentes concepções
de ensino, como se pode observar no trecho a seguir: “Em 1971,
pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a arte é
incluída no currículo escolar com o título de Educação Artís-
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tica, mas é considerada “atividade educativa” e não disciplina,
tratando de maneira indefinida o conhecimento” (PPP - E, 2006,
p. 29). Em seguida utilizam a seguinte citação:
Nas Diretrizes Curriculares para o ensino de Arte, esta disciplina está apoiada nas ações realizadas no decorrer desse processo
histórico recente e na busca de efetivar uma transformação no
ensino de Arte, exige “reflexões que contemplem a arte como
área de conhecimento e não meramente como meio para o destaque de dons inatos”, ou até mesmo “prática do entretenimento
e terapia” (SEED, 2006, p. 11; PPP - E, 2006, p. 29-30).

O objetivo geral, bem como a metodologia e os conteúdos, seguem o discurso das diretrizes curriculares para o ensino
de Artes do Paraná.
Partindo da concepção adotada nas Diretrizes, o tratamento
dos conteúdos deverá considerar: “as várias manifestações artísticas presentes na comunidade e na região, as várias dimensões de cultura, entendendo toda manifestação artística como
produção cultural” (SEED, 2006, p. 29; PPP - E, 2006, p. 36).

Com relação à avaliação, o PPP apresenta a seguinte
informação:
É necessário referir-se ao conhecimento específico das linguagens artísticas, tanto em seus aspectos experimentais (práticos)
quanto conceituais (teóricos), pois a avaliação consciente e fundamentada permite ao aluno posicionar-se em relação aos trabalhos artísticos estudados e produzidos (PPP - E, 2006, p. 37).

Observa-se que o discurso para o ensino de Artes presente
na proposta pedagógica não condiz com a terminologia (Educação
Artística) presente no mesmo documento, no entanto, apesar da
errônea utilização do termo, o ensino de artes na escola E é tratado
como área de conhecimento.
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Considerações finais
Em síntese, no início deste tópico foram tratadas as
principais tendências educacionais para o ensino de Artes no
Brasil, são elas: tradicional - com propostas metodológicas de
repetição e cópia; o espontaneísmo da escola nova que valorizava a livre expressão do aluno, muitas vezes, com atividades
terapêuticas e de relaxamento, utilizadas após matérias consideradas importantes e difíceis como a matemática; a Educação
Artística com uma concepção tecnicista, centrada em técnicas
e habilidades, a fim de atender às necessidades de mão-de-obra
para a indústria, trabalhando conteúdos como a geometria e
o desenho técnico; e por fim, enquanto área de conhecimento
conforme a atual proposta das Diretrizes Curriculares da Educação Básica do Paraná para o Ensino de Artes, ou seja, conteúdos, saberes específicos a serem trabalhados das quatro linguagens artísticas (teatro, dança, música e artes visuais) e não
como um meio para ensinar outros conteúdos de outras áreas
de conhecimento ou ainda para fins de entretenimento ou terapia, com isso, compreende-se o ensino de Artes como uma
práxis criadora e como fonte de humanização dos sentidos.
Constata-se que, de cinco escolas apenas, uma não
possui uma proposta específica para o ensino de Artes; uma
ainda mantém a antiga denominação de Educação Artística,
bem como sua concepção, sua metodologia e conteúdos,
sendo que três já adotaram a nomenclatura Artes, bem como
sua concepção de ensino, ou seja, Artes como uma área de
conhecimento; duas possuem projetos de Arte realizados
anualmente e/ou em turno oposto com finalidades diferentes;
apenas duas adotam as Diretrizes Curriculares da Educação
Básica do Paraná para o ensino de Artes; e, por fim, nenhuma
das cinco escolas propõe explicitamente um diálogo entre as
DCE/PR - Artes com as Diretrizes de Educação do Campo.
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Esta pesquisa contribuiu para reflexão sobre as propostas
de ensino de Arte na Educação do campo e problematização
das questões com objetivos, conteúdos, metodologias, avaliação,
antigas e atuais concepções que norteiam a prática pedagógica.
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Ensino de química na educação do campo
Eveline Gheller dos Santos52
Alessandro de Melo53

A proposta de ensino de Química que pretendemos desenvolver neste capítulo baseia-se nos princípios de uma pedagogia
que se referencia pelo esforço de vincular organicamente o ensino à
realidade, procurando, com isso, que a educação escolar responda
aos desafios propostos pela prática social. Tal desafio não é o mesmo
proposto por uma tradição funcionalista, de adaptação do sujeito à
realidade social, mas sim a da tradição marxista da Pedagogia Histórico-Crítica, para a qual a educação é uma mediação para a transformação social. Compreender a realidade por meio dos conteúdos
científicos significa, desse ponto de vista, possibilitar uma melhor
compreensão dos mecanismos que fazem funcionar a sociedade em
geral, bem como seus mecanismos naturais, físicos, químicos etc.
Podemos perceber que muitas questões sociais se vinculam
aos conhecimentos das áreas denominadas de “ciências da natureza” ou mesmo das “ciências exatas”, na qual se encontra a Química.
São exemplos dessas questões a ecologia, o desenvolvimento sustentável, o uso do solo, da água, a questão dos agrotóxicos na agricultura, os alimentos transgênicos, a questão do DNA, células-tronco
etc. Esses e outros temas são cruciais nas discussões públicas atualmente, e muitas delas, para serem compreendidas e acompanhadas
com segurança exigem o domínio dessas áreas do conhecimento.
É nesse sentido que a Química é fundamental no que se
refere à educação do campo, nessa perspectiva aqui defendida, e
que será melhor exposta em outra parte do capítulo.
52
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Tomando esses princípios, o ensino de Química deve
se colocar como mais um elemento que se soma na construção
de sujeitos sociais mais conscientes das questões já citadas de
e outras. No caso específico da educação do campo, a Química
tem uma entrada privilegiada, já que muitos temas vinculados
à terra, à agricultura, à pecuária, à pesca etc., envolvem conhecimentos químicos, os quais a escola pode transmitir, respeitando os limites impostos pela capacidade de aprofundamento
de cada série/idade dos educandos. De qualquer forma, partese do pressuposto de que é possível uma transmissão competente desses conteúdos, de forma a que a escola se torne uma
instituição que possa desvelar a realidade, e não apenas aquela
já tão conhecida como “reprodutora” da realidade.
Este capítulo será dividido em quatro partes. Na primeira, trataremos sucintamente dos fundamentos pedagógicos que
orientam a proposta de ensino de Química aqui defendida, ou
seja, da Pedagogia Histórico-Crítica. Na segunda, vincularemos
a esses pressupostos pedagógicas uma visão também crítica de
educação do campo, comprometida com a transmissão de conhecimentos vinculados à realidade, não somente para adaptação, mas para mediar futuras e possíveis transformações. Na terceira parte serão abordadas algumas ideias acerca do ensino de
Química presentes na literatura da área e, finalmente, na última
parte do capítulo, será apresentada uma proposta de ensino de
Química com o conteúdo Poluição das Águas.

Fundamentos pedagógicos que orientam a proposta
A Pedagogia Histórico-Crítica, nascida no início dos
anos 80, parte do pressuposto de que, na sociedade capitalista,
os conhecimentos científicos são os mais elaborados para a
compreensão dos fenômenos sociais, naturais etc. Dessa forma,
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a classe trabalhadora deve se apropriar desses conhecimentos,
já que essa posse é uma importante mediação para conhecer e
transformar o mundo, embora somente conhecimento não leva à
transformação, como já afirmou Gramsci (1989).
Como boa parte da classe trabalhadora historicamente
foi apartada da possibilidade de se apropriar desses conhecimentos, que sempre serviram para a sua dominação, a escola pública
é ainda a única instituição social, dentro dos limites capitalistas,
que pode realizar a socialização desses conhecimentos, pois é por
ela que passam, hoje, praticamente todos os membros da classe
trabalhadora. Frequentando por 12 anos, no decurso da educação
básica, os bancos escolares, é possível pensar que haja nesse trabalho pedagógico realizado a transmissão desses conhecimentos.
Claro está que, atualmente, a escola vivencia problemas
de variadas ordens, inclusive como resultado mesmo das contradições sociais no âmbito econômico, social e cultural. Tais
condições são adversas, inclusive, ao estudo propriamente dito,
à leitura, e também à atuação docente nos moldes tradicionais,
do tipo “lousa quadro de giz e giz”, dotados, pelo senso comum
pedagógico, de um inerente atraso perante as novidades informáticas com que vivenciam nossos alunos.
Voltando aos princípios da Pedagogia Histórico-Crítica,
não se pode deixar de mencionar o já clássico texto de Dermeval
Saviani, fundador dessa corrente pedagógica, em que expressa, de
forma sintética, os objetivos do trabalho educativo:
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. Assim, o objeto da educação diz respeito, de um lado,
à identificação dos elementos culturais que precisam ser assimilados pelos indivíduos da espécie humana para que eles
se tornem humanos e, de outro lado e concomitantemente,
à descoberta das formas mais adequadas para atingir esse
objetivo (SAVIANI, 1995, p. 17).
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Para o que interessa aos objetivos deste texto, importa
destacar os elementos culturais a serem assimilados pelos
indivíduos, e, portanto, transmitidos pela escola, de forma a que
as novas gerações possam se apropriar do que é o resultado dos
esforços humanos no sentido de humanizar-se, ou seja, de seus
produtos, objetivados nos elementos da cultura e da ciência, entre
outros. Para a escola, nessa concepção, importa a transmissão/
assimilação dos conhecimentos científicos, justamente por serem
eles os mais avançados para responder aos desafios da sociedade
capitalista, podendo, dessa forma, contribuir como mediadores
para a transformação social da classe trabalhadora. Sobre isso
contribui Gasparin (2007, p. 120)
A escola, por meio de seu currículo, representa socialmente
a dimensão científica do conhecimento, ou seja, os conceitos
científicos. Eles expressam o conjunto de conhecimentos socialmente produzidos e historicamente acumulados, dotados
de universalidade e objetividade que permitem sua transmissão
e reapropriação; e foram também estruturados com métodos,
teorias e linguagens próprias, que visam compreender e, possivelmente, orientar a natureza e as atividades humanas.

Para a execução prática desta teoria, Gasparin, inspirado em Saviani, produziu uma proposta que seja um guia metodológico, não dogmático, claro, para a atuação dos professores.
São cinco os passos adotados pela Pedagogia Histórico-Crítica:
síncrese (prática social inicial); problematização; instrumentalização; catarse (síntese); prática social final. Ambos serão
apresentados e discutidos na sequência.
Primeiramente, temos a síncrese, em que o foco está
voltado para a prática social inicial. Neste momento, faz-se uma
leitura da realidade social e momento histórico atual em que o
aluno se insere, observando a relevância de sua prática social
com os conteúdos a serem ensinados.
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Segundo Gasparin (2007), nessa primeira fase do aprendizado, o professor deve ouvir dos alunos o que eles sabem sobre o
conteúdo proposto, quais os conhecimentos espontâneos que eles
trazem consigo acerca do conteúdo a ser trabalhado, o que eles
pretendem aprender a mais sobre esse conteúdo, quais são seus
questionamentos. Dessa maneira, o professor consegue saber o nível de conhecimento em que o aluno se encontra com relação ao
conteúdo a ser estudado, facilitando assim, a condução do processo de transmissão dos conhecimentos científicos.
A problematização é a fase que surge das necessidades
encontradas por professores e alunos ao fazerem a leitura
da realidade social na fase anterior. Ambos devem discutir e
analisar quais questões sociais orientarão o processo de ensinoaprendizagem, quais possuem maior relevância, quais devem ser
pautadas, qual a relação delas com os conteúdos do currículo
proposto pela escola. Essa relação com o currículo da escola é algo
que dificulta o estudo das questões propostas pela prática social,
pois geralmente o problema levantado na prática social não se
relaciona com o currículo proposto pela escola.
Podemos observar a importância da problematização em
Gasparin (2007, p. 37):
A problematização tem como finalidade selecionar as
principais interrogações levantadas na prática social a respeito
de determinado conteúdo. Essas questões, em consonância
com os objetivos de ensino, orientam todo o trabalho a ser
desenvolvido pelo professor e pelos alunos.

Agora, o professor mediará o processo da ascensão dos
conhecimentos cotidianos dos alunos aos conhecimentos científicos. A instrumentalização é a fase na qual o aluno orientado e
auxiliado pelo professor analisa, contrasta seus saberes cotidianos
com os conteúdos científicos, quando ele começa a apropriar-se
do conhecimento mais elaborado que vai além dos conceitos es-
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pontâneos de seu dia-a-dia, momento dele abstrair e começar a
construir mentalmente os conceitos empíricos.
A mediação realiza-se de fora para dentro quando o professor,
atuando como agente cultural externo possibilita aos educandos o contato com a realidade científica. Ele atua como mediador, resumindo, valorizando, interpretando a informação a
transmitir. Sua ação desenrola-se na zona de desenvolvimento
imediato, através da explicitação do conteúdo científico, de perguntas sugestivas, de indicações sobre como o aluno deve iniciar e desenvolver a tarefa, do diálogo, de experiências vividas
juntos, da colaboração. É sempre uma atividade orientada, cuja
finalidade é forçar o surgimento de funções ainda não totalmente desenvolvidas (GASPARIN, 2007, p. 108).

A catarse é o momento em que o aluno demonstra o que
aprendeu, seus conhecimentos adquiridos ao longo do processo,
se conseguiu obter uma efetiva apropriação dos conhecimentos
científicos partindo de seus conhecimentos cotidianos, é a hora
em que ele demonstra se obteve respostas para as questões
levantadas na fase da problematização, resumindo, é uma síntese
que o aluno constrói sobre tudo o que ele aprendeu do conteúdo, a
sistematização de seu saber foi alcançada. O trecho a seguir define
bem o que o educando deve ter apropriado para si até o momento.
O educando mostra que de um sincretismo inicial sobre a
realidade social do conteúdo trabalhado, conclui agora com
uma síntese, que é o momento em que ele estrutura, em nova
forma, seu pensamento sobre as questões que conduziram seu
processo de aprendizagem. É o momento em que indica quanto
incorporou dos conteúdos trabalhados; qual seu novo nível de
aprendizagem (GASPARIN, 2007, p. 130).

Na prática social final, o aluno passa a ter condições de
olhar a sua realidade de forma mais crítica, que é um meio de
transformá-la, solucionando os problemas que identificavamse nela, contudo com uma visão modificada, mais elaborada, ele
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possui mais argumentos ao se posicionar em relação a algo. É
agora que o aluno colocará em prática o que viu teoricamente com
o professor, podendo aplicar em seu cotidiano sozinho o que antes
realizava somente com o auxílio do professor.
A escola, afinal, deve ensinar conteúdos úteis para
a vida do aluno, conteúdos que tenham real significação e
importância para além da escola. Um conteúdo necessário
apenas para se fazer uma prova, sem sentido com sua prática
social, não pode ser considerado um conteúdo relevante. “[...]
não basta ter aprendido um conteúdo para uma prova, mas
um conteúdo em função de uma necessidade social, de uma
transformação social”. (GASPARIN, 2007, p. 139).
Nesse sentido, pensamos que significativo e importante
são conteúdos que podem auxiliar os educandos a compreenderem melhor a si mesmos, como indivíduos, à realidade mais próxima e à da sociedade em geral, como verdadeiros instrumentos
de desvendar tais realidades. Por isso, uma prática pedagógica
decorativa, livresca ou puramente escolástica não vem ao encontro de uma educação emancipatória, pois não se vincula nem aos
indivíduos nem à realidade.

Concepção crítica de educação do campo
A educação é responsável pela formação do ser humano,
de sua humanização, emancipação e de seus processos produtivos,
portanto ela tem o dever de formar sujeitos críticos ao mundo que
os rodeia. E a Educação do Campo, o que é? Como surgiu? Para
quem é? Que concepção de educação estamos falando? Há muitos
questionamentos em torno desse assunto, assunto que se pode
dizer ser relativamente novo, é estudado há cerca de vinte anos
e tem sido impulsionado pelos movimentos sociais, pelas Casas
Familiares Rurais, escolas itinerantes em regiões de acampamento
e encontros regionais/nacionais de Educação do Campo.
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“A perspectiva da Educação do Campo se articula a um
projeto político e econômico de desenvolvimento local e sustentável, a partir da perspectiva dos interesses dos povos que nele
vivem” (DIRETRIZES CURRICULARES DA EDUCAÇÃO DO
CAMPO, 2006, p. 22). De acordo com Caldart (2009), ela ganha
relevância na luta dos movimentos sociais do campo, principalmente do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-terra),
inconformados com a exclusão e precariedade do ensino. Reivindicando o direito de poder frequentar uma escola no lugar onde
habitam, que possua valores e princípios comuns ao movimento,
valorizando a cultura e a identidade dos povos do campo. Tem
como raiz a política educacional vigente em nosso país, buscando transformações na maneira de se ensinar, não se trata de uma
nova proposta de educação, mas sim de um entrelaçamento de
diferentes modelos pedagógicos adotados que possibilite aos povos do campo ter acesso a um ensino de qualidade e que atenda às
suas especificidades. Luta-se enfim, para que haja a consolidação
de uma Política Pública para a Educação do Campo.
Busca-se uma educação que seja crítica, cuja característica
central é a problematização dos conhecimentos. Problematizar implica discutir os conteúdos de forma a gerar indagações e não de forma enciclopédica e mecânica. Para tanto,
na educação do campo, o tema questão agrária é essencial
para compreender os determinantes que levaram a educação
do campo a estar historicamente marginalizada nas políticas
educacionais (DIRETRIZES CURRICULARES DA EDUCAÇÃO DO CAMPO, 2006, p. 26).

O aluno do campo deve ter acesso a um ensino que lhe
proporcione adquirir tanto os conhecimentos imprescindíveis
das diretrizes curriculares básicas comuns a todo o Estado,
como a conhecimentos que contribuam e relacionem-se á
sua vida no campo. Assim, ele consegue assimilar conteúdos
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que aprende na escola com o seu dia-a-dia, apropriando-se
de um conhecimento que lhe fará diferença, possibilitando
transformações e melhorias no meio em que vive.
Os conhecimentos citados anteriormente devem ser
“formados” nos alunos a partir dos saberes que os alunos já
trazem consigo (para tanto se deve levar em conta o meio em
que o aluno está inserido, o campo), suas experiências já vividas
devem ser o ponto de partida para o aprendizado e não o ponto
de chegada, pois nenhum aluno vai para a escola sem saber nada,
ele já possui saberes, mesmo que de seu cotidiano. Como afirma
Schnetzler e Aragão (1995), não se pode considerá-lo como
uma “tábula rasa” que está apta apenas a receber informações. A
contextualização torna-se, assim, uma ferramenta imprescindível
no processo ensino-aprendizagem. O professor pode citar um fato
do dia-a-dia do aluno e a partir de então ambos, professor e aluno
devem relacioná-lo a algum conhecimento da área da Química.
Um exemplo a ser usado é o agrotóxico utilizado nas plantações,
quais os compostos são utilizados em sua fabricação, como ele é
produzido, seus benefícios e prejuízos ao meio ambiente. Esse tipo
de encaminhamento pedagógico fará com que o aluno questione e
tenha mais interesse pela matéria, torne-se mais crítico do mundo
que o cerca, podendo assim, transformá-lo em um mundo melhor.
Cabe ao professor criar situações de aprendizagem de modo
que o aluno pense mais criticamente sobre o mundo, sobre
as razões dos problemas ambientais. Essa análise proporcionará uma visão mais abrangente dos diversos motivos que
levaram, por exemplo, a substituição da madeira pelo plástico. (PARANÁ, 2008, p. 54)

A teoria e a prática devem caminhar juntas, para que
se possa facilitar a aprendizagem do aluno e que ele se aproprie
efetivamente dos conhecimentos, que podem, muitas vezes, ser
úteis ao cotidiano. Conforme consta nas Diretrizes para o en-
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sino de Química na educação básica (PARANÁ, 2008), quando
o aluno aprende os conceitos de isótopos, isóbaros e isótonos,
geralmente não sabe sua utilização na prática que, por exemplo, produziram avanços de conhecimentos que impactaram a
agricultura. Um exemplo disso, observa-se no trecho a seguir:
“[...] quanto sabe ler o seu mundo, um aluno do meio rural que
conhece o que são isótonos, mas que não sabe usar uma adubação alternativa ou corrigir a acidez do solo?” (CHASSOT, 1995,
p. 130 apud PARANÁ, 2008, p. 60).
Portanto, deve ser repensada a maneira como fórmulas
e conceitos químicos são ensinados, eles devem ter real significância e importância, para que então o aluno consiga entendê-los
realmente e utilize seus conhecimentos adquiridos através deles
em seu próprio benefício, em sua vida.
A experimentação também é algo de grande importância para o ensino de Química na Educação do Campo devido a
seu papel investigativo. Segundo essas Diretrizes, geralmente, essa
matéria é vista de maneira fragmentada, com ensino tradicionalista e enciclopédico, através de meras memorizações, o que dificulta a apropriação efetiva do conteúdo por parte do aluno, fazendo
com que ele tenha certa aversão e desinteresse pela matéria. Não
necessariamente a escola deve possuir um laboratório bem equipado e com muitos aparatos para que a experimentação ocorra,
pois há várias possibilidades de experimentos com o que se tem
no próprio campo e na casa do aluno.
O que não pode ser deixado de lado é o papel da experimentação na apropriação do conhecimento pelos educandos, de forma mais dinâmica e instigadora. Cabe ao professor
cuidar de instigar a dúvida em sala de aula, e a exposição entre os educandos sobre o conhecimento químico, de modo a
incentivar tanto o questionamento quanto a comunicação dos
conhecimentos adquiridos.
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A avaliação do processo ensino-aprendizagem, pelos
princípios expostos acima, não deve ser algo mecânico e castrador, bem como punitiva. Uma boa avaliação tem como princípio
o educando e seu conhecimento, e isso ao longo do processo educativo escolar, de maneira continuada e não somente por meio de
provas e trabalhos para obtenção de notas:
o professor deve usar instrumentos que possibilitem várias
formas de expressão dos alunos, como: leitura e interpretação
de textos, produção de textos, leitura e interpretação da Tabela
Periódica, pesquisas bibliográficas, relatórios de aulas em
laboratório, apresentação de seminários, entre outros. Esses
instrumentos devem ser selecionados de acordo com cada
conteúdo e objetivo de ensino (PARANÁ, 2008, p. 70).

Faz-se necessário, portanto, que os professores da Educação do Campo se reúnam por área de conhecimento, façam
debates, para discutir maneiras de relacionar os conteúdos estruturantes (matéria e sua natureza; biogeoquímica; química
sintética) das Diretrizes Curriculares de Química (PARANÁ,
2008), com os eixos temáticos das Diretrizes Curriculares da
Educação do Campo (2006) (Trabalho: divisão social e territorial; Cultura e identidade; Interdependência campo-cidade,
questão agrária e desenvolvimento sustentável; Organização
política, movimentos sociais e cidadania).
Esse cruzamento de dados, que foi uma das atividades levadas a efeito ao longo do curso de formação continuada a que se vinculam os trabalhos expostos neste livro, pode
ser uma ferramenta interessante para traçar projetos conjuntos
de ensino interdisciplinares, por área de conhecimento, bem
como na própria disciplina de Química, isso porque, ao cruzar
as demandas de ambos documentos orientadores, o ensino de
Química para a educação do campo passa a ser mais efetivo,
dado que, nesse momento, os professores tratarão as questões
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específicas do campo, partindo das realidades ali encontradas,
e de como os conteúdos de Química podem ser instrumentais
para desvelar tais realidades, como já mencionamos quando
tratamos da Pedagogia Histórico-Crítica.

Proposta de um ensino de química para o campo
A pesquisa no ensino de Química vem crescendo cada
vez mais nos últimos anos, crescimento observado devido à
dificuldade no aprendizado por parte dos alunos e desinteresse
pela matéria, advindos da rejeição que eles possuem pela
disciplina, pelo fato de que não conseguem identificar o vínculo
do que se aprende na escola com sua realidade e a importância
de se conhecer a química em benefício de sua prática social.
Como afirma Schnetzler (2002), é fundamental para o
aluno ter um ensino de Química de boa qualidade, para que ele
compreenda melhor a sociedade atual em que o desenvolvimento é impulsionado pela produção científica e tecnológica, logo a
“alfabetização científica” torna-se imprescindível. O aluno deve
se conscientizar de como a história do homem está inter-relacionada com a história da Química, como o homem foi evoluindo
até os dias atuais, fazendo uso dos conhecimentos químicos (BEJARANO; CARVALHO, 2000). Um indivíduo que possui uma
boa base sobre a Química, será um cidadão muito mais capaz
e consciente de seus atos, sendo mais crítico quanto a questões
como poluição, desmatamento, meio ambiente, desenvolvimento sustentável, etc., fatores que influenciam muito o progresso e
desenvolvimento de uma sociedade melhor.
Uma das grandes dificuldades também de se ensinar a
disciplina de Química é a existência de professores desmotivados
com sua profissão, sendo um dos principais motivos disso, a falta de participação e interesse dos alunos, que são desencadeados
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pelo ensino tradicionalista que observamos nas escolas, que valoriza apenas memorizações de fórmulas, reações, conceitos, regras,
ou seja, conteúdos maçantes que devem ser reproduzidos pelos
alunos nas provas para obtenção de nota. É preciso parar de se
ensinar os estudantes apenas para a aprovação nos vestibulares,
como fazem muitas escolas. Para reverter essa situação, é necessário repensarmos a maneira de se ensinar, a abordagem metodológica deve partir da prática social do aluno, utilizando métodos que
aumentem o seu interesse pelo conhecimento.
Para se ter um ensino de Química que gere interesse nos
alunos, primeiramente, deve-se identificar para que aluno se está ensinando, ou seja, qual o âmbito social em que ele está inserido, qual a
sua realidade, a fim de mostrar a ele como utilizar-se do que se aprende na escola em benefício do seu dia-a-dia, qual a importância de se
apropriar dos conhecimentos da Química.
A contextualização dos conteúdos com a prática social
dos estudantes é uma ferramenta importantíssima para ensiná
-los, é preciso partir do cotidiano. Para tanto, deve-se partir de
um fato que esteja presente na realidade, algo que já tenham presenciado, então, ambos, professor (como mediador do processo) e
alunos, poderão relacioná-los a determinado conceito ou matéria
da área da Química, construindo, assim, o conhecimento. Facilitando, então, a apropriação por parte dos alunos do conteúdo a ser
estudado, fazendo com que deixem de ser apenas conteúdos vagos
que não lhe fazem sentido, mas que passem muitas vezes de uma
visão de senso comum para um conhecimento ressignificado, um
conhecimento científico, como afirma Rosella e Caluzi (2004), de
uma visão sincrética para uma visão sintética. O uso de analogias
de fácil compreensão, durante o processo de contextualização, é
uma maneira de se facilitar a apropriação do conteúdo escolar.
Utilizar-se de modelos e até mesmo construí-los juntamente com os alunos, torna-se algo significativo e facilitador do
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processo de ensino-aprendizagem da Química. A experimentação
é algo também de suma importância nesse processo, pois ao se
reproduzir na prática, ao estar em contato com algo palpável que
se vê teoricamente, facilita a construção do saber.
Para melhorar o ensino, é necessário capacitar melhor
os profissionais, sendo a formação continuada algo de grande
valia para o processo. Por meio de discussões com outros professores, principalmente, de sua área, ele poderá discutir sobre
métodos de ensino-aprendizagem e de maneiras de como se
utilizar das ferramentas já citadas anteriormente (como contextualização, experimentação, etc) para conseguir ensinar de
maneira eficaz o aluno e lhe oferecer um ensino de qualidade.

Proposta de ensino de um conteúdo de química
Nesta parte do capítulo, propomos o ensino do conteúdo
Poluição das Águas, baseando-se na Pedagogia Histórico-Crítica. Partindo-se da prática social do aluno do campo, devemos
buscar saber o que eles entendem por poluição das águas, quais
os conhecimentos que eles já possuem, o que eles pretendem saber sobre esse conteúdo, como ele interfere em seu dia-a-dia,
para que o professor saiba de onde e como deve abordar o tema.
Na Problematização, deve-se juntamente com os educandos selecionar quais questões da prática social devem ser
retomadas e levadas em consideração, qual a relevância dessas
questões com o conteúdo programático proposto pela escola,
por exemplo: O que se pode fazer para evitar a poluição dos
rios? Quais substâncias são contaminantes? Como reverter/solucionar o processo da poluição?
Agora, na Instrumentalização, o professor mediará o
aluno no processo de aprendizagem do conhecimento científico, orientando-o a como relacionar os fatos vivenciados no co-
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tidiano com os conhecimentos científicos. Nessa fase, pode-se
questionar e buscar explicar porque há espécies de seres vivos
que sobrevivem a uma determinada quantidade de poluentes
em rios e outras não; por que alguns corantes despejados em
rios por indústrias podem ser, ou não, poluentes e quais substâncias podem variar a cor do rio, quais os processos utilizados
na despoluição das águas, etc.
Na Catarse, o aluno demonstrará tudo o que aprendeu sobre o conteúdo Poluição das Águas, podendo identificar quais as
características de um rio poluído, como evitar a poluição das águas,
ou seja, em qualquer aspecto do conteúdo ensinado que tenha sido
relevante o aluno deve poder fazer uso do mesmo.
Finalmente, na Prática Social Final do conteúdo o aluno,
que agora possui um conhecimento mais elaborado sobre o conteúdo da Poluição das Águas, retornará a sua realidade, podendo
utilizar os conhecimentos adquiridos na escola para solucionar
esse problema, podendo assim, modificar e melhorar o meio. Agora ele sabe, por exemplo, que não se deve jogar nem lavar embalagens de fertilizantes agrícolas nos rios.

Considerações finais
Este capítulo se vincula, como outros deste livro, com a
preocupação de alimentar a prática pedagógica dos professores
da educação do campo, na disciplina de Química especialmente.
O caminho percorrido aqui é o de incentivar uma prática pedagógica emancipatória a partir dos conteúdos científicos da Química, bem como por meio de conteúdos de outras disciplinas.
O método adotado pela Pedagogia Histórico-Crítica, sem
dúvida, é o mais avançado disponível no campo pedagógico brasileiro, por abranger a didática em suas determinações educativas e sociais e não tomando-a como mera técnica de ensinar. Tornar o aluno
ativo na apropriação de conhecimentos, nessa perspectiva, é tornar o
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aluno consciente de que os conhecimentos são meios de desvendar
o mundo. E, para isso, a escola deve contribuir sobremaneira, pois é
nela que as crianças e adolescentes passam boa parte de suas vidas. No
entanto, se a prática pedagógica não tomar esse objetivo como princípio, passará a reproduzir relações que perpetuam a “minoridade do
povo” (FAORO, 2001), ou seja, sua ignorância das estruturas de funcionamento da sociedade, criando, com isso, ilusões a esse respeito.
O conteúdo aqui proposto, da poluição das águas, é apenas uma entre tantas possibilidades, presentes nas Diretrizes Curriculares da Química e das outras disciplinas. A apresentação desse conteúdo aqui foi apenas preliminar e precisaria ser aprofundada pelos professores, com a construção de materiais específicos,
textos que tratem de forma crítica esse tema.
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