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Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 
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Resumo: 

Nos últimos anos, houve uma crescente importância da questão da educação na luta 

política do MST. Conhecido por ser um movimento pela reforma agrária, a partir do 

final da década de 1990, e início da década de 2000 o movimento começou a se 

preocupar em criar uma pedagogia do campo, que passou a estar inserida de maneira 

relevante em seu projeto. Segundo o movimento, a educação é um instrumento de 

luta, pelo qual os sujeitos adquirem conhecimento sobre sua história e sobre a luta de 

seu povo, com a finalidade de pensar tanto a questão da terra quanto um projeto de 

transformação da sociedade. Dessa forma, o intuito desta pesquisa, de caráter 

bibliográfico e documental, é compreender porque a educação adquiriu tamanha 

importância no projeto político e societal do movimento, e como o MST vem buscando 

construir um projeto pedagógico condizente com as necessidades cotidianas dos 

assentados, tanto nas escolas dos assentamentos como na formação de militantes, 

com a finalidade de inserir em seu projeto político a questão da educação como fonte 

de luta dentro do movimento.  
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Abstract: 

In recent years, there has been a growing importance of the issue of education in the 

political struggle of the MST. Known to be a movement for land reform, from the late 

1990s and early 2000s the movement began to worry about creating a pedagogy of the 

field, which came to be inserted in a relevant way in your project. According to the 

movement, education is an instrument of struggle, in which the subjects acquire 

knowledge about its history and about the struggle of his people, in order to think both 

the land issue as a transformation project of society. Thus, the aim of this research, 

bibliographic and documentary character, is to understand why education has acquired 

such importance in the political and societal project of the movement, and as the MST 

is seeking to build a consistent educational project with the daily needs of the settlers, 

both in schools of settlements in the training of militants, in order to insert into their 

political project the issue of education as a source of struggle within the movement. 
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Introdução 

O presente artigo é resultado da primeira parte da pesquisa de mestrado 

intitulada “Educação e Luta Política no Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terra: formação de intelectuais orgânicos e guerra de posição na educação do 

campo”. As considerações feitas neste texto buscam compreender a relação entre 

educação e luta política na formação dos sujeitos do campo e o envolvimento destes, 

por meio da educação e da formação, com as ações e mobilizações políticas 

pretendidas com o projeto do MST. Tanto na luta pela Reforma Agrária, quanto numa 

relação de embate ao sistema econômico atual e a perspectiva da redução das 

desigualdades, busca-se uma mudança social. 

A partir de uma análise histórica foi possível compreender como a luta pela 

educação tornou-se tão importante e essencial para o MST, tanto quanto as 

mobilizações pela distribuição de terras, pela Reforma Agrária e contra o latifúndio 

improdutivo, inicialmente suas bandeiras de luta. No cenário atual a educação, a 

formação para a militância e as escolas do campo enfrentam novos desafios, e por 

isso buscou-se analisar um período de tempo até os dias atuais para compreender a 

mudança nas relações educacionais ao longo dos anos.  

Nos últimos anos esse debate sobre a educação e sobre o acesso e a garantia 

deste direito, esteve presente nas discussões dentro do movimento, e analisada de 

forma sistemática para atender às demandas dos sujeitos do campo. O acesso à 

educação e a maneira como ela é transmitida, ou mediada, revelam sua importância 

não só como uma fonte de conhecimento, mas também como núcleo importante de 

formação e transformação da consciência dos sujeitos em relação ao universo social, 

político e econômico em que estão envolvidos. 

As últimas duas décadas foram muito importantes na construção de um modelo 

educacional que fosse compatível com as diferentes realidades dos sujeitos. Essa 

questão começa a tomar forma e direcionar ações sistemáticas dentro dos 

movimentos sociais do campo, como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terra (MST), objeto e fonte de estudos desta pesquisa. 

Nota-se que a questão educacional começa a ter um papel de destaque nas 

pautas do MST a partir da década de 1990 e se fortaleceu em meados dos anos 2000, 
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surgindo a partir daí a preocupação com um modelo educacional e pedagógico que 

dialogasse com a proposta de seu projeto político. Em decorrência disso, a questão 

central deste artigo é compreender por que a educação adquiriu tamanha importância 

no projeto político e societal do movimento, e se esta aponta para um novo patamar da 

luta política e das ações do movimento, tanto em prol da luta pela reforma agrária 

quanto pelas pautas mais atuais, como o embate frente ao agronegócio. 

Para isso, é importante investigar se o MST vem buscando construir um projeto 

pedagógico condizente com as necessidades dos acampados/assentados, tanto nas 

escolas do campo quanto na formação para a militância. E, dessa forma, perceber 

como a educação torna-se uma ferramenta importante para as ações políticas 

articuladas e planejadas dentro do movimento. 

A partir desses questionamentos e da intenção de buscar essa relação entre a 

educação e o projeto político do movimento, a metodologia dessa primeira etapa da 

pesquisa consistiu no levantamento bibliográfico sobre educação, movimentos sociais 

e a relação com uma análise marxista da educação. E, em seguida, a análise de 

documentos, cadernos de formação e educação do Movimento dos Trabalhadores 

Rurais Sem Terra (MST), com o intuito de observar possíveis relações entre a 

bibliografia e a análise documental de acordo com o que foi coletado também em 

algumas observações em campo. 

Segundo estas primeiras análises realizadas com material coletado nas 

observações e conversas informais, no que se refere ao discurso das lideranças e 

assentados2, em consonância com a análise dos cadernos de formação e de 

educação, evidencia-se que o MST considera que a educação é um instrumento de 

luta, pelo qual os sujeitos adquirem conhecimento sobre sua história e sobre a luta de 

seu povo, com a finalidade de pensar tanto a questão da terra quanto um projeto de 

transformação da sociedade.  

                                                           
2 Foram realizadas observações em campo e conversas informais ponderando sobre o assunto que 

relataram a maneira como o movimento compreende atualmente a questão da educação dentro das 
relações entre assentados, sobre as questões relativas à terra e sobre as ações coletivas que realizaram 
durante o período em que começa a se pensar um novo projeto educacional que faz parte da realidade do 
movimento e suas afirmações sobre como delimitam seu projeto educacional, que será explorado ao 
longo do texto. 
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O levantamento bibliográfico realizado, que dialoga com a bibliografia do 

próprio movimento a respeito da educação e formação3, permitiu averiguar que, ao 

inserir em seu projeto político a questão da educação como fonte de luta dentro do 

movimento, evidenciando a relação entre a educação e a luta política colocou em 

diálogo os conceitos de intelectual orgânico, guerra de posição, hegemonia, entre 

outros, de Antonio Gramsci. Estes podem ser ferramentas teóricas fundamentais para 

interpretar o projeto educacional do MST, assim como a preocupação com uma 

formação humana e onilateral4 que busca o movimento, revelando a importância que a 

luta pela educação, pelas escolas do campo e pela formação para a militância, 

adquiriu desde a década de 1990. 

Em síntese, as questões a serem respondidas nesta etapa da pesquisa foram: 

é possível afirmar que o projeto pedagógico do MST se insere na necessidade 

diagnosticada pelo movimento, de formação de quadros para o seu projeto de 

transformação social? O movimento tem conseguido conciliar a luta pela educação do 

campo com a luta pela Reforma Agrária? É possível afirmar que a educação vem se 

tornando relevante para o movimento por que coloca a luta política em um novo 

patamar? Essas questões serão articuladas tanto na pesquisa teórica, quanto na 

pesquisa de natureza empírica. 

 Da mobilização ao projeto de educação: um breve histórico 

“Mas apesar de tudo isso /O latifúndio é feito inço 
que precisa acabar/ Romper as cercas da 

ignorância, que produz a intolerância/ Terra é de 
quem plantar”. 

Canção da Terra – Pedro Munhoz 

O Brasil, desde o fim das oligarquias, mesmo com a instauração da República, 

carregava historicamente todo um sistema de concentração de terras, herança do 

império português. No início da década de 50, com o início do período da 

industrialização e das mudanças econômicas no país, o cenário parecia ser propício à 

distribuição de terras, e a um programa de reforma agrária concreto. No entanto, nem 

                                                           
3 Vide Bibliografia do caderno de Educação nº 8 (MST, 1996) 
4 A educação Onilateral é um conceito elaborado por Marx e Engels, e consiste na ideia de que o ser 

humano deve ter uma aprendizagem que combine trabalho produtivo e educação, ou seja, que este 
aprenda as técnicas de sua função no trabalho somado à formação intelectual do indivíduo.   
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mesmo essas transformações políticas e econômicas que apontavam para o 

desenvolvimento industrial conseguiram afrontar a alta concentração de terras.  

Há uma nítida transição nos cenários políticos e econômicos no Brasil, que 

passou de um país agrário e exportador para um país urbano e industrializado (SILVA, 

2006). O processo de mecanização da agricultura e as mudanças no meio rural, com 

um mercado emergente urbano, acabaram por expropriar os trabalhadores da terra, 

forçando o êxodo rural. Com essa migração campo-cidade, aqueles que 

permaneceram no campo encontraram uma maneira de garantir seus direitos e de 

permanecerem no campo através da resistência. 

Os anos que se seguiram apenas fortaleceram a ideia de um capital 

concentrado nas mãos de pequenos produtores, que possuíam alta concentração de 

terras, por todo o interior do país. Esse cenário poderia vir a mudar quando da eleição 

de João Goulart em 1964, um governo que apontava moldar o desenvolvimento do 

país em outros pilares. Contudo, essa tentativa foi frustrada com o golpe militar no 

mesmo ano, e a partir daí anunciava-se um período de grande endurecimento para as 

questões sociais e alavancava uma economia cada vez mais conservadora e 

centralizadora. 

Diante desse cenário político, no final da década de 1970, com o início da 

década seguinte algumas famílias de camponeses, trabalhadores da terra, 

encontravam-se em situações alarmantes de desemprego, falta de moradia, frente ao 

aumento significativo do investimento na agricultura de exportação e queda da 

produção da agricultura familiar. Com isso, alguns grupos iniciaram algumas ações, 

com uma dinâmica própria de ocupação de terras improdutivas, os primeiros passos 

foram dados no estado do Rio Grande do Sul quando algumas famílias ocuparam a 

fazenda Macali5, em 1979. (BRANDFORD; ROCHA, 2004) 

Dos anos que se seguiram, os números de ações foram crescendo até que em 

1984, em Cascavel no Paraná, foi realizado o primeiro encontro dos trabalhadores 

rurais, camponeses, agricultores que se encontravam nessa discussão sobre a terra e 

ouviam falar das mobilizações nos estados do sul do país. Desse encontro foi decidido 

                                                           
5 O episódio da ocupação da fazenda Macali foi marcado por extrema violência policial e intervenção do 

Estado, contudo, apesar do clima de hostilidade, as famílias conseguiram permissão para ficar na 
fazenda. Esses dados constam no livro “Rompendo a cerca: a história do MST” de 2002. 
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que dali sairia um movimento dos trabalhadores do campo de mobilização nacional, 

denominado Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. 

Após três dias de intenso debate, estabeleceram-se os princípios do 

novo movimento: ser conduzido pelos próprios trabalhadores sem 

terra, independentemente da Igreja, dos sindicatos e dos partidos 

políticos; ser aberto a toda a família; e ser um movimento de massa. 

E forma definidos quatro objetivos: lutar pela reforma agrária; lutar por 

uma sociedade justa, fraternal e pelo fim do capitalismo; incluir os 

trabalhadores rurais, arrendatários, meeiros e pequenos agricultores 

na categoria de trabalhador sem terra; e garantir que a terra seja de 

quem nela trabalha e dela viva. (BRANDFORD, ROCHA, 2002 p.42) 

Contudo, conforme o passar dos anos, algumas outras questões fundamentais 

foram surgindo, tanto para o processo de organização do movimento e suas ações 

coletivas, quanto à questão dos direitos concedidos a todos os cidadãos pela 

Constituição de 1988. Dentre estes direitos assegurados, a questão do acesso à 

educação e a importância desta começaram a tomar espaço nas discussões dentro do 

movimento, entre lideranças, acampados e assentados.  

A educação dentro da proposta dos assentamentos passou por vários 

momentos de transição e constante discussão. A princípio esta questão foi levantada 

porque parte dos integrantes do movimento eram analfabetos, isso integrado ao fato 

de que as crianças enfrentavam os problemas na escola, sofriam violência e muitas 

vezes acabavam não frequentando as escolas mais próximas, ou mesmo pelo fato de 

não existir escolas no entorno dos acampamentos e assentamentos. Assim como, 

alguns que viviam de forma itinerante e não conseguiam frequentar as escolas 

tradicionais. 

A necessidade de se compreender o sentido que os sujeitos do campo, os 

camponeses, conferem à realidade em que vivem já fora destacado por Damasceno 

(1990; 1993). A autora compreende a educação como uma prática histórica e social, 

vinculada às condições subjetivas e matérias de existência de cada grupo social, 

assim como sua cultura e representações de mundo. Damasceno formula uma 

compreensão sobre educação enquanto uma prática social, devido aos seus estudos e 

à vivência sobre a realidade concreta, em sua pesquisa com educação comunitária.  
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Frente aos problemas enfrentados com a escolarização, o movimento percebeu 

a importância da educação não só como um direito de todo cidadão e negado às 

populações rurais, mas como uma importante fonte de transmissão de conhecimentos, 

e técnicas, que poderiam auxiliar na formação de uma consciência coletiva sobre as 

lutas e as demandas que surgiriam ao longo do caminho. Por isso, a luta por uma 

educação voltada para a população do campo tornou-se parte da proposta do 

movimento e parte da identidade dos sem terra. A educação começa, então, a fazer 

parte do processo de fortalecimento e organicidade do movimento. 

Como diria José de Souza Martins (1994) a demanda por escolas do campo 

era quase tão radical quanto a decisão pela ocupação de terras, pois numa sociedade 

cujo modelo de desenvolvimento não requeria formação nas áreas rurais, a educação 

era um direito negado ao sujeito sem terra. 

 No fim da década de 1990, quando esta questão começou a criar mais corpo 

nas pautas do movimento, os primeiros congressos sobre a educação do campo 

passam a acontecer. O desafio pelo direito à educação tornou-se uma luta tão 

importante quanto a luta pela terra. Foi quando, em 1997, foi realizado o 1º Encontro 

Nacional dos Educadores da Reforma Agrária (ENERA). Nesse momento, que 

demandava um debate sobre a luta pela terra, o principal conflito era o combate ao 

latifúndio improdutivo, do que decorria a necessidade, face às contradições, de se 

pensar na relação entre a resistência e o papel da educação.  

Em 1997, aconteceu o 1ª Encontro Nacional de Educadores e 

Educadoras da Reforma Agrária, que reuniu educadores, 

especialistas e trabalhadores sem-terra para formular um plano de 

alfabetização no campo. Após o encontro, foi firmado um convênio 

com universidades, governo federal para a criação do Programa 

Nacional de Educação na Reforma Agrária, que promoveu projetos 

de alfabetização nos assentamentos e acampamentos. (MST, 2009) 

 Nesse primeiro encontro foram levantadas questões para se pensar uma 

educação do campo, que envolvesse a luta pela terra e os constantes conflitos sociais 

no campo. Para isso, teria que se pensar em uma educação voltada ao mundo do 

trabalho no campo e à vivência destes indivíduos. Esse encontro foi realizado em 

Brasília, promovido pelo MST em parceria com entidades como: UnB, Unesco, Unicef 
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e CNBB. Com a força dos movimentos sociais do campo, pela iniciativa do MST e com 

o apoio dessas entidades, foi conquistado o PRONERA (Programa Nacional de 

Educação na Reforma Agrária). No entanto, contraditoriamente, observa-se que esse 

programa está compreendido como uma política do Instituto Nacional de Colonização 

e Reforma Agrária – INCRA e não do Ministério da Educação - MEC o que pode 

acarretar no desprendimento do vínculo, existente entre o trabalho no campo e a 

educação, expresso na associação dessas duas lutas. (RIBEIRO, 2013)  

Esse programa propõe e apoia projetos de educação voltados para 

o desenvolvimento das áreas de reforma agrária.  O público alvo é composto por 

jovens e adultos de assentamentos criados pelo INCRA, em parceria com os 

movimentos sociais e as universidades, em busca da democratização do 

conhecimento no campo. Através do programa, jovens e adultos de assentamentos 

podem ter acesso a cursos de educação básica (alfabetização, ensinos fundamental e 

médio), cursos técnicos profissionalizantes e cursos de ensino superior e 

especialização. (MDA/INCRA, 2004) 

 No reflexo dos constantes desafios que a educação do campo teria que 

enfrentar, mesmo com o apoio do governo e do envolvimento dos movimentos sociais 

do campo para se pensar numa educação para a reforma agrária, havia uma 

preocupação em se definir que tipo de escola seria essa. Junto a isso os conflitos 

sociais e as ações do movimento para permanecerem no campo, por um projeto de 

Reforma Agrária e as mobilizações de resistência, foram questões que propunham o 

MST, e outros movimentos camponeses reunidos no 1º Encontro Nacional de 

Educadoras e Educadores da Reforma Agrária (1997) para pensar que educação seria 

esta e se ela ultrapassaria o modelo escolar para uma formação mais ampla. 

 

Educação do campo: a constituição do processo de formação humana 

“Ensinar não é produzir conhecimento, mas 
criar possibilidades para sua própria produção 

ou sua construção”. 

Paulo Freire 
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Nesse contexto de intensos debates, inicia-se no MST um esforço para 

direcionar a educação para um sentido mais amplo, para um processo de formação 

humana dos indivíduos, com o intuito de construir referências culturais, sociais e 

políticas para que os sujeitos sejam capazes de intervir em sua realidade social e ter o 

poder de transformá-la. 

Essa discussão sobre uma proposta de educação integral destinada aos 

sujeitos do campo pode ser vista se constituindo em um tempo outro, em que Marx e 

Engels (1987), em O Manifesto do Partido Comunista, propunham uma educação 

voltada para os filhos da classe trabalhadora. Num contexto histórico diferente, e 

apesar de ser um manuscrito escrito e destinado aos trabalhadores com os fins 

políticos e revolucionários, denotavam, além de outras necessidades daquele 

momento histórico, a necessidade de uma educação que levaria os indivíduos à uma 

formação integral, onilateral, associando educação e produção material – ideia 

também articulada por Antonio Gramsci (1968) nos princípios da escola unitária. Há de 

se pensar na inseparabilidade entre educação e política, entre teoria e prática como 

princípio educativo. 

Voltada a esse modelo de educação que surge Conferência Nacional Por uma 

educação Básica do Campo (1998) apresentando em sua agenda política uma 

proposta de educação que visava implementar um projeto de desenvolvimento para 

inclusão dos sujeitos do campo, vista como um direito, até então negado a estes. 

Sendo que o papel da educação, embora a priori tivesse um foco específico nas 

questões educacionais e escolares, acabou trazendo um debate mais amplo como, 

por exemplo, pensar e realizar uma educação vinculada às estratégias de 

desenvolvimento para o país. 

Num agregado de vários movimentos sociais do campo, principalmente o MST, 

que serviram de elementos para dar unidade ao se discutir a educação, foi elaborada 

nesse primeiro encontro um documento sobre a conjuntura brasileira, os processos 

sociais e como a educação estava inserida nesse contexto histórico. E o desafio dessa 

primeira conferência foi pensar numa educação pautada pelos sujeitos do campo, 

suas necessidades e os desafios a se enfrentar. 
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E, por consequência disso, a discussão sobre educação no movimento não se 

fecha no aspecto da escolarização, mas amplia-se o conceito de educação básica 

para incorporar as inúmeras experiências significativas da educação não formal, de 

outras práticas educativas, principalmente àquelas ligadas aos grupos existentes no 

meio rural. 

Desse modo, é possível notar que educação para o movimento não acontece 

apenas pela escolarização, ou transmissão de conhecimentos aplicados, específicos. 

A prática educacional do movimento obedece aos seguimentos escolares, como: 

educação infantil, ensino fundamental I e II, ensino médio, ensino profissionalizante, 

ensino superior, etc. No entanto, considera-se a educação também como uma das 

dimensões da formação humana dos indivíduos, em que estes estejam em 

consonância com o projeto político do movimento, e com a construção prática e 

cotidiana que tem como fim uma sociedade mais justa para todos. (MST, 1996) 

 Por esse motivo, as discussões para se pensar num modelo ideal para as 

escolas do campo e a formação dos indivíduos do movimento começam a tomar 

forma. Mesmo sabendo que a escolarização não engloba toda a prática educacional, é 

imprescindível reconhecê-la como um direito fundamental a ser garantido para todos 

os indivíduos. E o ponto principal desta Conferência foi pensar e planejar uma 

educação que atenda às demandas do meio rural e que ensine as crianças, os jovens 

e os adultos a se compreenderem enquanto sujeitos do campo, e ainda mais, como 

sujeitos de sua própria história.  

 O Texto Base da Conferência Nacional Por uma Educação Básica do Campo 

(1998) indica que: 

A escola pode ser parte importante das estratégias de 

desenvolvimento rural, mas para isso precisa desenvolver um projeto 

educativo contextualizado, que trabalhe a produção do conhecimento 

desde questões relevantes para a intervenção social nesta realidade. 

[...] A educação por si só não resolve por si só os problemas do país, 

nem tão pouco promove a inclusão social. Ela pode ser um elemento 

muito importante, se combinada com um conjunto de ações políticas, 

econômicas e culturais, que mexam diretamente no modelo 

econômico. (MST, 1998 p. 35). 
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Entretanto, com o processo de desenvolvimento capitalista há uma nova 

concepção de luta no campo que indica um viés de luta contra o agronegócio e a favor 

da guinada da agroecologia. Com o avanço do capitalismo no campo, o MST passa a 

identificar que não somente o latifúndio tradicional, mas também as grandes empresas 

transnacionais que sustentam o agronegócio, que modificam a estrutura da exploração 

do trabalhador rural e tendem à concentração de terras, também devem ser 

combatidas. (HILSENBECK FILHO, 2013) 

Como afirmou Maria Cristina Vargas, liderança nacional no setor de educação 

do MST, na palestra “Educação do campo, história, desafios e perspectivas atuais” no 

III Seminário GEPEC – UFSCar em 20156, no processo educacional e nas concepções 

do movimento, essas questões começam a ser levadas em conta, pois com o avanço 

do capitalismo no campo é necessário se repensar uma nova resolução sobre a 

necessidade das escolas do campo. Um exemplo interessante a ser trazido nessa 

questão é que com certa “naturalização” do veneno na alimentação e o uso intensivo 

de agrotóxicos, se o MST busca uma nova saída pela agroecologia, novos materiais 

pedagógicos deverão ser produzidos e novas especulações sobre o modelo 

educacional surgem.  

Passados quase 20 anos da primeira experiência sobre educação do campo, o 

1º ENERA, os desafios continuaram no 2° encontro (no ano de 2015)) e se acentuam. 

O contexto atual é ainda muito mais complexo, por conta do avanço e hegemonia do 

agronegócio, que disputa os territórios materiais e imateriais com os sujeitos que 

vivem e reproduzem a vida no campo. E nesse segundo ENERA também estava 

colocado um contexto de avanço do capital pela educação pública, por conta das 

privatizações e outras ações que denotam um acirramento da luta de classes. E nesse 

contexto consistia o desafio de construir uma unidade em torno da educação pública e 

popular, e de reafirmar um projeto de desenvolvimento para o país que venha a 

superar o atual estágio de desigualdade que se encontra o Brasil. (MST, 2015) 

O desafio das escolas do campo 

                                                           
6 O III Seminário GEPEC – UFSCar aconteceu entre os dias 27 e 30 de outubro de 2015 na Universidade 

Federal de São Carlos trazendo como tema a educação no campo, movimentos sociais e perspectivas 
pedagógicas para o campo. 
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“Para os sem terra, a verdadeira educação não 
ensina somente a ler e escrever, mas também 

incute a coragem para rebelar-se.” 

Sue Brandford e Jan Rocha – Rompendo a Cerca 
a história do MST 

O processo de desenvolvimento das relações dos sujeitos do campo com a 

escolarização passou por um processo de intensa discussão sobre como e qual seria 

o modelo escolar ideal. Ao assimilar a escolarização como direito adquirido 

constitucionalmente a todos os cidadãos, as primeiras escolas rurais se 

caracterizaram por uma aproximação com a educação urbana, ou seja, os primeiros 

professores das escolas, mesmo nos assentamentos do MST, eram professores 

vindos das cidades ou das imediações, mas não eram militantes ou pessoas ligadas 

ao movimento. 

 Com o passar do tempo, a necessidade de uma escola que abrigasse não só 

as condições rurais de existência, mas que mantivesse uma relação direta com o 

movimento a militância, era diagnosticada. Para tanto o processo que envolvia 

educação no campo como direito, passou a ser repensada e substituída por uma 

educação do campo. Educação essa como processo que englobasse todas as práticas 

diárias dos assentados, desde suas demandas pela terra, o modelo de plantação e 

cultivo, assim como os objetivos de uma sociedade melhor. 

 Segundo Arroyo, Caldart e Molina (1998), a educação do campo deve prestar 

atenção às raízes dos sujeitos do campo, e perceber os processos de interação e 

transformação, sendo assim a escola é um espaço privilegiado para se manter viva a 

memória, valorizar os saberes e promover a expressão cultural onde está inserida. 

Desse modo os autores defendem uma formação de educadores específica para os 

sujeitos do campo. 

A educação do campo deve formar e titular seus próprios 

educadores, articulando-os em torno de uma proposta de 

desenvolvimento do campo e de um projeto político pedagógico 

específico para as suas escolas (ARROYO; CALDART; MOLINA, 

1998 p. 162-163) 

Esse novo modelo ideal de escola deixa para trás o modelo tradicional de 

educação, baseado na pedagogia tradicional, para formular uma pedagogia própria, 
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que abarcasse não só o processo de alfabetização ou transmissão de conhecimentos, 

mas também uma escola que relacionasse os indivíduos aos propósitos e pautas do 

movimento, assim como a relação com o meio rural. 

Para que isso fosse possível, foram elaboradas algumas concepções a serem 

seguidas na formação das escolas do campo e dentro do movimento social como um 

todo. Nos documentos oficiais do movimento, mais especificamente no Caderno de 

Educação n.º 8 (MST, 1996), existem alguns princípios que encabeçam uma educação 

do campo. Separados entre princípios filosóficos e pedagógicos.  

Os princípios filosóficos são: 1. educação para a transformação social; 2. 

educação para o trabalho e a cooperação; 3. educação voltada para as várias 

dimensões da pessoa humana; 4. educação com e para valores humanistas e 

socialistas; 5. educação como um processo permanente de formação/transformação. 

Os princípios pedagógicos compreendem: 1. relação entre prática e teoria; 2. 

combinação metodológica entre processos de ensino e de capacitação;  3. a realidade 

como base da produção de conhecimento; 4. conteúdos formativos socialmente úteis; 

5. educação para o trabalho e pelo trabalho; 6. vínculo orgânico entre processos 

educativos e processos políticos; 7. vínculo orgânico entre processos educativos e 

processos econômicos; 8. vínculo orgânico entre educação e cultura; 9. gestão 

democrática;  10. auto-organização dos estudantes; 11. criação de coletivos 

pedagógicos e formação permanente dos educadores; 12. atitudes e habilidades de 

pesquisa; 13. combinação entre processos pedagógicos coletivos e individuais. 

Desse modo, o que está circunscrito na formulação de um modelo educacional 

que englobe todos esses princípios, é que essa educação do campo necessita 

assumir não só a identidade do camponês trabalhador rural, mas a identidade do 

movimento sem terra, num contexto que se efetive concretamente um projeto de 

desenvolvimento para o campo. Isto é, uma escola vinculada aos desejos e 

necessidades dos assentados, que tome como parâmetro a existência desse sujeito 

como humano capaz de pensar suas ações enquanto sujeito no mundo e ser capaz de 

transformar ou lutar para que se transforme aquilo que lhe incomoda.  

O movimento “Por uma educação do campo”, encabeçado pelo MST, traz 

então, o propósito de educar uma fração da classe trabalhadora que habita e vive no 
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campo, por meio de conteúdos específicos para o meio rural. Trazendo, dessa 

maneira, uma pedagogia que tem por objetivo fixar o sujeito no campo. (BEZERRA 

NETO; BEZERRA, 2011) 

Com isso, a viabilização dessas escolas dos assentamentos (e acampamentos 

chamadas de escolas itinerantes7), que conjuga um ensino diferente das escolas 

tradicionais da cidade, ligadas à história da luta pela terra e às necessidades do 

mundo rural, depende de uma organização interna do MST e da possibilidade e 

disponibilidade dos militantes capazes de atuar neste segmento. Essa proposta 

educativa, que reflete a vida, a história e a luta dos trabalhadores rurais, tem o desafio 

de romper com uma determinada cultura e visão de mundo dominante, o que constitui 

um grande desafio para o MST. 

De acordo com essa concepção escolar é possível observar que, com o passar 

dos anos a estrutura educacional e escolar do MST, que propõe desenvolver um 

projeto educacional articulado à conjuntura atual do país, passa a reconhecer em seus 

processos outras questões a serem discutidas e outros pontos de embate. Assim 

como moldam sua estrutura de conhecimento a partir das transformações com as 

quais tem que lidar para pensar em suas futuras ações. 

Com isso, a educação do campo assume, seja pelos educadores, lideranças ou 

participantes do movimento, o papel de conscientizar para transformar, isto é, 

vinculam o processo do saber, do conhecimento com a atuação política. A 

continuidade do processo de luta exige tanto conhecimento para os assuntos práticos 

do dia-a-dia, quanto conhecimento sobre a conjuntura social, político e econômica. O 

que remonta à formação de indivíduos intimamente ligados ao projeto político e 

social que almeja o MST. (BENJAMIN, 2010) 

Porém, para que se consiga organizar uma escola que vincule os saberes 

práticos e essenciais para o indivíduo (leitura, escrita, conhecimentos básicos) à luta 

                                                           
7 A Escola Itinerante nos acampamentos está organizada em etapas, que correspondem ao ensino 
fundamental do 1º ao 5º ano, com conteúdos e objetivos próprios a cada etapa. Estes são construídos no 
decorrer do processo pedagógico da escola, levando em consideração os conhecimentos produzidos 
historicamente pela humanidade e estão sempre contextualizados com as prioridades do movimento, ou 
seja, a proposta traz a inclusão de conhecimentos socialmente úteis que dão sentido concreto para a vida 
e para as futuras ações das crianças. Conforme apreensão e a sistematização de conhecimentos do 
processo de cada educando, no momento em que esta conseguir construir as referências 
correspondentes a cada etapa, ela passará para a etapa seguinte, podendo ocorrer em qualquer época 
do ano. 
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política do movimento, há que se pensar num processo pedagógico-educacional que 

abarque todas essas questões. Por isso, tanto nas escolas do campo quanto nas 

ações do movimento existe uma pedagogia, ou seja, uma maneira de ensinar, de 

transmitir e mediar conhecimentos dos mais variados possíveis, que também se torna 

uma estratégia para a formação dos indivíduos, dos sujeitos que compõem o 

movimento. Porém, o grande desafio é o jeito de fazer educação numa escola inserida 

na dinâmica de um movimento social.  

Por esse motivo, a proposta de educação do campo é baseada na Pedagogia 

do Movimento, e tem essa nomenclatura devida tanto ao fato de estar inserida dentro 

de um movimento social, como pelo propósito de extrair as matrizes pedagógicas 

básicas e colocá-las em movimento. Sendo assim, trata-se de uma escola preocupada 

com a formação humana e com o movimento da história, assumindo uma 

característica de reflexão sobre a formação de uma identidade coletiva.  

Educação e Luta Política 

“Cantamos pela infância e por que tudo /e por que 
algum futuro e por que o povo / cantamos por que 
os sobreviventes / e nossos mortos querem que 

cantemos” 

Mario Benedetti – Por que Cantamos 

Até aqui pôde ser observado que desde o início das discussões sobre a 

educação surgidas na década de 1990 até os dias atuais, muitas mudanças 

aconteceram, inclusive nas pautas de luta do movimento. As estratégias da educação, 

tanto nas escolas quanto fora delas, tem por objetivo a reforma agrária, mas não só 

mais ela. A formação da militância passa a corroborar com outros aspectos da luta 

camponesa como, por exemplo, o caminho para a agroecologia (estilo de produção 

agrária que não polui e tem como caráter a sustentabilidade). 

Numa ação contra hegemônica em que a educação assume o papel de formar 

para a luta e contra os sistemas e modelos de produção atual, a formação de 

indivíduos orgânicos ao movimento é um dos aspectos mais importantes dentro do 

cenário atual. Pois a formação destes impulsiona mudanças na estrutura e na 

superestrutura da sociedade atual, já que tanto as relações de produção quanto nas 

relações ideológico-culturais a ação se torna concreta quando os indivíduos conhecem 
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a articulação da sociedade em que estão inseridos e também a direção que pretendem 

seguir e os objetivos que querem alcançar. 

De fato, com isso a educação se torna de suma importância na vida social dos 

indivíduos, militantes, sujeitos do campo, pois busca não só ser a garantia de um 

direito adquirido. Mas sim, uma educação entendida também como processo de 

interpretação da realidade para poder transformá-la.  

É importante frisar que, a formação desses agentes da transformação ocorre 

com a formação de intelectuais orgânicos a esse grupo social. Ou seja, o intelectual 

orgânico é aquele indivíduo que surge dentro de uma classe ou grupo social que dá 

homogeneidade ao grupo, ou no caso o movimento social que representa, no campo 

econômico, social e político.  

Cada grupo social, nascendo no terreno originário de uma função 

essencial no mundo da produção econômica, cria para si, ao mesmo 

tempo, de modo orgânico, uma ou mais camadas de intelectuais que 

lhe dão homogeneidade e consciência da própria função, não apenas 

no campo econômico, mas também no social e no político. 

(GRAMSCI, 1968, p. 3). 

Esses indivíduos são formados dentro do movimento e, conforme adquirem 

consciência sobre todo o processo que envolve sua luta, estão mais perto de 

conseguir alcançar os objetivos propostos. A educação é um processo de 

conhecimento que ocorre na formação humana do sujeito inserido no movimento, pois 

conhecendo sua história, a história da sociedade, entendendo o porquê de sua luta e 

as maneiras pelas quais buscam transformar a realidade em que vivem, estes sujeitos 

passam a representar organicamente o movimento do qual fazem parte. 

A educação para o MST tem a tarefa de construir um movimento em que os 

sujeitos assumam uma reflexão permanente sobre suas práticas, as práticas do 

movimento, formando um elo de uma longa tradição de lutas sociais que se apoiam no 

passado e no presente visando um novo futuro. Caracterizando uma ação coletiva, 

que reforça a luta dos indivíduos e a formação de sujeitos que poderão agir na 

superestrutura da sociedade.  
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Nesse sentido pode-se afirmar que os intelectuais são agentes dessa 

Superestrutura8, pois sua função neste contexto, como intelectuais do Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra, é também de reelaborar ou elaborar uma nova 

ideologia, transformando-a em uma nova concepção da vida humana, uma nova 

Hegemonia. Concepção esta que afirma uma sociedade mais justa para todos os 

indivíduos, pois o horizonte que define o caráter da educação no MST é o de um 

processo pedagógico que assume um caráter político visando a construção de uma 

nova ordem social. 

O conceito de hegemonia, segundo Gramsci (2012) consiste na relação de 

domínio de uma classe social sobre o conjunto da sociedade e está relacionado ao 

poder do Estado e ao poder econômico. Uma ação que vise modificar o caráter desse 

modelo ou sistema produtivo, rompendo com a hegemonia das classes dominantes, é 

também uma ação que requer um trabalho de conscientização mais profundo. Sendo a 

escola um aparelho de difusão de ideias e valores, a educação tem papel fundamental 

na transformação dos sujeitos. 

Pois, ao mesmo passo em que as escolas tradicionais são fontes do 

conhecimento e ideais capitalistas, as escolas do campo podem assumir o papel de 

formar indivíduos do e para o movimento. Ou seja, indivíduos que conhecem sua 

função e seu papel enquanto militantes e que lutam pelas causas e pelo movimento. 

Com isso, a educação do campo assume, seja pelos educadores, lideranças ou 

participantes do movimento, o papel de conscientizar para transformar, isto é, 

vinculam o processo do saber, do conhecimento com a atuação política. A 

continuidade do processo de luta exige tanto conhecimento para os assuntos práticos 

do dia-a-dia, quanto conhecimento sobre a conjuntura social, político e econômica. O 

que remonta à formação de indivíduos intimamente ligados ao projeto político e social 

que almeja o MST. 

Nessa concepção de educação como mediadora entre o conhecimento e a 

formação da consciência, o ato de educar para a transformação social teria o caráter 

de guerra de posição. Guerra de posição, segundo Gramsci (2012), significa, pois, 

                                                           
8 Superestrutura é o conceito apresentado nas obras de Antonio Gramsci que compreende as relações 
ideológico-culturais, ideias, costumes e relações da vida humana, que dialoga com o conceito de 
Estrutura que diz respeito às relações sociais de produção. 
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uma tática para a conquista integral dos aparelhos sociais de dominação e direção 

moral-intelectual da sociedade, ou seja, a conquista de instituições políticas, 

educadoras e ético-culturais, com o intuito de transformar a consciência, produzindo 

um novo consenso sob uma nova direção ético-política. 

Na medida em que a base da educação do MST se encontra na formação de 

indivíduos conhecedores da história do movimento e das lutas políticas de seu povo, é 

possível refletir que a educação juntamente com as outras forças políticas e lutas do 

movimento formam os intelectuais orgânicos.  

Tanto nas escolas do campo quanto nas ações do movimento existe uma 

pedagogia, ou seja, uma maneira de ensinar, de transmitir conhecimentos dos mais 

variados possíveis, que também se torna uma estratégia para a formação dos 

indivíduos, dos sujeitos que compõem o movimento. Porém, o grande desafio é o jeito 

de fazer educação numa escola inserida na dinâmica de um movimento social.  

Por esse motivo, a proposta de educação do campo é baseada na Pedagogia 

do Movimento, e tem essa nomenclatura devida tanto ao fato de estar inserida dentro 

de um movimento social, como pelo propósito de extrair as matrizes pedagógicas 

básicas e colocá-las em movimento. Sendo assim, trata-se de uma escola preocupada 

com a formação humana e com o movimento da história, assumindo uma 

característica de reflexão sobre a formação de uma identidade do sujeito do campo.  

No entanto, a proposta da educação do campo só é possível se pensar em 

uma nova dinâmica social e cultural mais ampla, já que o movimento (e também os 

educadores) compreende um momento oportuno, histórico e propício para se repensar 

a educação, por que o campo passava (e ainda passa) por debates, lutas, 

organizações e debates extremamente dinâmicos. Por isso a preocupação em formar 

sujeitos (mulheres, crianças, lideranças) inseridos em valores e relações apreendidas 

na dinâmica social do campo. (ARROYO, FERNANDES 1999) 

A educação se inicia com o enraizamento dos participantes em uma 

coletividade e é através do processo de formação que essas matrizes pedagógicas 

são extraídas para a construção de uma escola preocupada com a formação humana 

e o movimento da história. No entanto, a pedagogia que forma esses sujeitos sociais 

não acontece somente por meio da escola, mas os processos educativos que 
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sustentam, e dão força para as ações coletivas, é muito maior e envolve a vivência 

como um todo. 

Por esse motivo todas as teorias pedagógicas e educacionais utilizadas nesse 

processo estão em movimento constante para que o ideal organizador da proposta da 

educação do campo esteja presente, tanto na escolarização e na transmissão do 

conhecimento por parte do educador, quanto em outras ações cotidianas de 

aprendizado. Ideal este que consiste na formação de uma consciência que leve o 

assentado ao debate da reforma agrária, sobre todas as questões de luta social e por 

uma transformação social. (CALDART, 1999) 

 

À guisa das conclusões 

De acordo com as questões levantadas nessa pesquisa, a princípio, é possível 

identificar que a educação, a escolarização e o processo pedagógico com o qual o 

MST trabalha, concebem fortes elementos para se pensar por que a educação se 

torna um elemento tão importante para dar prosseguimento ao projeto societal o qual o 

movimento almeja alcançar. 

 O levantamento bibliográfico e documental, associado às primeiras 

observações em campo, permite compreender que há uma busca por parte do 

movimento em conciliar a formação, tanto de quadros quanto nas escolas do campo, 

com a pauta da Reforma Agrária e, além disso, no atual momento também leva os 

assentados a refletirem sobre o agronegócio, em prol da agroecologia. Numa relação 

pedagógica de ensino contínuo a luz dos novos problemas e impasses que vão 

surgindo conforme o passar dos anos. 

Com isso é possível observar que os militantes perseguem o caminho de uma 

educação que leve os indivíduos, sujeitos sem terra, a conhecer, reconhecer e 

planejar novas ações que os levem a um novo patamar não só da consciência, mas da 

luta política. Ou seja, pensar numa educação como processo de interpretação de sua 

realidade e assim poder modificar suas relações, sejam elas econômicas, políticas, 

culturais ou sociais. 
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 Dessa forma, a educação assume papel central na luta diária dos indivíduos, 

dando-lhes oportunidade de conhecimento e possibilidade de ação. A formação de 

intelectuais orgânicos e a guerra de posição como tática para o despertar da 

consciência destes sujeitos, são elementos que unificam a luta e corroboram para a 

continuidade das ações. E num projeto que assume pautas como: reforma agrária, luta 

contra o agronegócio, o fim do latifúndio improdutivo e educação para todos os 

membros do movimento, tem consistência para colocar a luta política em outro 

patamar. Para transformar e atingir o objetivo fim de uma sociedade mais justa é 

preciso, primeiramente, formar sujeitos e torná-los conscientes de todos os processos 

sociais que envolvem sua caminhada. 

 

Referências Bibliográficas 

ARROYO, M. FERNANDES, B. M. A educação básica e o movimento social do campo 
– Brasília, DF: Articulação Nacional por uma Educação Básica do Campo, 1999. 
 
 
ARROYO; M.; CALDAR, R. MOLINA, M. (Org.). I Conferência Nacional por um 
Educação Básica do Campo. Documentos finais. Luziânia, Go, 27 a 31 jul. 1998. 
 
 
BENJAMIN, C. “Projeto Popular para o Brasil: na construção do Brasil que queremos”. 
In: II Assembleia Popular Nacional. Luziânia, 25 a 28 de Maio, 2010. 
 
 
BEZERRA NETO, L; BEZERRA, Maria C. S. “Educação do campo: referenciais 
teóricos em discussão” In: BEZERRA NETO, L; BEZERRA, M. (Orgs.) Educação para 
o campo em discussão: subsídios para o Programa Escola Ativa. São José: Premier, 
2011 pp. 101-120. 
 
 
BRANDFORD, S. e ROCHA, J. Rompendo a cerca a história do MST [tradução 
Rubens Galves Merino]. 1 ed. São Paulo: Casa Amarela, 2004 
 
 
CALDART, R. S. “A escola do campo em movimento”. In: Currículo Sem Fronteiras, 
Porto Alegre/RS, 2003  v.3, n 1, pp 60-81. 
 
 
CALDART, R. S. “Convivência e Coletividade” In: Escola em Movimento. Instituto de 
Educação Josué de Castro. São Paulo: Expressão Popular, 2013 p. 335-370. 

49



REVISTA pensata | V.5 N.1                                                           MARÇO DE 2016 

 
CALDART, R. S. Pedagogia do Movimento Sem Terra: escola é mais do que escola. 
Petrópolis: Vozes, 2004. 
 
 
CALDART, R. S. e BENJAMIN, Cesar Q. “Projeto popular e escolas do campo”. In: 
Educação do campo: Por uma educação básica do campo. Brasília: Articulação 
Nacional “Por Uma Educação Do Campo” 1999. 
 
 
DAMASCENO, M. “A construção do saber social pelo camponês na sua prática 
produtiva e política”. In: THERRIEN, J. DAMASCENO, M. (orgs.). Educação e escola 
no campo. São Paulo: Papirus, 1993 p.53-74. 1990. 
 
 
_____________. Pedagogia do engajamento: trabalho, prática educativa e consciência 
do campesinato. Fortaleza: Edições UFC/Stylus Comunicações, 1990. 
 
 
DEL ROIO, M. Gramsci e a educação do educador. São Paulo, Cad. Cedes Campinas, 
vol. 26, n 70, pág. 311 – 328, set/dez. 2006. 
 
 
HILSENBECK FILHO, A. M. O MST no fio da navalha – dilemas, desafios e 
potencialidades da luta de classes. Campinas, SP: [sn] 2013. 
 
 
FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido. 56ª Edição. Rio de Janeiro,. Paz e Terra, 2014. 
 
 
GRAMSCI, A. Os intelectuais e a organização da Cultura. Ed. Civilização Brasileira, 
Rio de Janeiro, 1968. Cap. I pp. 3-23; Cap. II pp.117-157 
 
 
GRAMSCI, A. Os Cadernos do Cárcere – Maquiavel: Notas sobre o Estado e a 
Política. Ed. Civilização Brasileira, Rio de Janeiro, 2012. Vol. 3. Caderno 13, pp. 11 – 
111. 
 
 
MARTINS, J. S. O poder do atraso. São Paulo, Ed. Hucitec, 1994. 
 
 
MARX, Karl. ENGELS, Friedrich. Manifesto do Partido Comunista. São Paulo: Global 
Editora, 1987. 
 
 
MARX, Karl. ENGELS, Friedrich. Textos sobre Educação e Ensino. São Paulo, Editora 
Centauro, 2004. 
 
 

50



REVISTA pensata | V.5 N.1                                                           MARÇO DE 2016 

 
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO – MDA & INSTITUTO NACIONAL 
DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA. Programa Nacional de 
Educação na Reforma Agrária – Manual de Operações, Brasília, abril 2004. 
 
 
MOVIMENTO DOS TRABALHORES RURAIS SEM TERRA - MST. 2° Enera reúne 
mais de 1500 educadoras e educadores do campo em Goiás, 2015. Disponível em: 
<http://www.mst.org.br/2015/09/21/abertura-2-enenra-construimos-a-ideia-de-que-a-
libertacao-depende-do-povo-controlar-em-primeiro-lugar-o-conhecimento.html> 
Acesso em: 14 de Janeiro de 2016. 
 
 
MOVIMENTO DOS TRABALHORES RURAIS SEM TERRA - MST. Conferência 
Nacional Por uma educação básica do campo – texto base. Brasília, julho 1998. 
 
 
MOVIMENTO DOS TRABALHORES RURAIS SEM TERRA - MST. “Princípios da 
educação no MST”. In: Caderno de Educação nº8. São Paulo, 1996. 
 
 
MOVIMENTO DOS TRABALHORES RURAIS SEM TERRA -MST. “Educação: uma 
bandeira histórica do MST”, 2009. Disponível em: 
<http://antigo.mst.org.br/node/1050>. Acesso em: 12 de Janeiro de 2016. 
 
 
PISTRAK, E. Fundamentos da Escola do Trabalho. São Paulo, Brasiliense, 1981. 
 
 
RIBEIRO, M. Movimento camponês, trabalho e educação: liberdade, autonomia e 
emancipação: princípios fins de formação humana. 2ª ed. – São Paulo: Expressão 
Popular, 2013. 
 
 
STÉDILE, J. P. “A questão agrária e o socialismo”. In: STÉDILE, João Pedro (Coord.). 
A questão agrária hoje. Porto Alegre, Ed. da UFRGS, 2002. p. 306-322.  
 
 
SILVA, W. R. da. Reflexões em torno do urbano no Brasil. In: SPOSITO, M. E. B.;  
 
 
WHITACKER, A. M. (Org). Cidade e campo. São Paulo: Expressão Popular, 2006. 
247p. p.65- 80 
 

51

http://www.mst.org.br/2015/09/21/abertura-2-enenra-construimos-a-ideia-de-que-a-libertacao-depende-do-povo-controlar-em-primeiro-lugar-o-conhecimento.html
http://www.mst.org.br/2015/09/21/abertura-2-enenra-construimos-a-ideia-de-que-a-libertacao-depende-do-povo-controlar-em-primeiro-lugar-o-conhecimento.html
http://antigo.mst.org.br/node/1050

