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Apresentação

Lira ItabiranaLira Itabirana

O Rio? É doce.
A Vale? Amarga.

Ai, antes fosse
Mais leve a carga.

Entre estatais
E multinacionais,

Quantos ais!
A dívida interna.
A dívida externa
A dívida eterna.

Quantas toneladas exportamos
De ferro?

Quantas lágrimas disfarçamos
Sem berro?

Carlos Drummond de Andrade

O biênio 2015–16 não foi nada bom para o povo bra-
sileiro, pois, em diferentes dimensões, sofreu variadas perdas.
Foi nesse período que tivemos uma das piores taxas de de-
semprego, foi nele que se consolidou o Golpe Parlamentar e
foi nele que ocorreu o desastre da Samarco/Vale/BHP, dentre
outros. 

Analisando o contexto atual da luta de classes, pode-
mos afirmar que as derrotas que a classe trabalhadora sofreu
são homéricas, com consequências históricas que serão supe-
radas num contexto de acirramento das contradições da or-
dem do capital. Fica evidente que as conquistas no âmbito do
capitalismo são frágeis e podem sofrer retrocessos. É no âm-
bito da luta contra o modo de produção capitalista que pode-
remos  consolidar  uma  situação  em que  as  pessoas  sejam
mais importantes que os lucros das grandes corporações. 
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No texto de Cássia Luz1, de onde tiramos o poema de
Drummond de Andrade, fica claro o enredo do rompimento
da barragem. A Samarco, que tem nas suas costas duas gran-
des Corporações – a Vale e a BHP, certamente sairá dessa
tragédia socioambiental  por cima. Mas a irresponsabilidade
social empresarial das corporações deixará marcas seculares e
amargas no povo mineiro, capixaba e no ecossistema do Rio
Doce. Para o povo e o ecossistema sobraram perdas irreversí-
veis. Para o capital, como sempre, sobrou o lucro.

A outra tragédia social foi a política de conciliação de
classes defendida pelo PT utilizada em três mandatos e meio.
Ela  terminou com esse partido sendo jogado para  fora  da
lona da política ou – se preferirem – com a aristocracia operá-
ria sendo atirada do 30º andar da política. Fato ilustrativo são
as eleições realizadas no processo de elaboração desse livro,
em que o PT não conseguiu eleger nenhum dos sete candida-
tos que disputaram as prefeituras no segundo turno2. 

Temos agora uma nova fase nossa democracia bur-
guesa, só comandada por frações do capital. Florestan Fer-
nandes dizia que nossa democracia é frágil e restrita. Com o
golpe, agora ela foi suspensa. A coalizão partidária comanda-
da pelo PT fez inúmeras reformas para o capital, nunca os ca-
pitalistas ganharam tanto. Para estes, o PT não fez tudo o que
devia, era preciso mais. O PT não era firme em relação a re-
forma da previdência, da educação, da CLT, titubeava em re-
lação ao Pré–Sal e outros aspectos do ajuste neoliberal, dizi-
am e dizem os capitalistas e as personificações do capital.

Uma mistura de incapacidade e arrogância não per-
mitiu verificar que a marolinha anunciada por Lula poderia
ganhar força e se tornar um tsunami. Não tendo se preparado
para  tal  imprevisto,  o  lulismo está  sendo varrido  da cena.
Para piorar a tragédia, em 2016 cerca de 2 milhões de traba-

1 Cassia Luz “Quantas toneladas exportamos de ferro? Quantas lágrimas
disfarçamos sem berro?” In: Canuto, A. e outros. Conflitos no Campo Bra-
sil 2015. Goiânia: CPT, 2016. 
2 Em comparação as eleições de 2012 em que o PT conquistou 630 prefei-
turas em 2016 perdeu 59, 4% dessas prefeituras, ficando com 256 prefeitu-
ra. 



9

lhadores foram jogados na avenida do desemprego, dando
origem a mais um ciclo de retrocesso social. 

O dia 17 de abril de 2016, o dia da “Hipocrisia”, será
tristemente lembrando na história do Brasil. Foi ali que parla-
mentares – em nome de netos, de Deus, da família, deram o
2º passo para ejetar o lulismo da presidência. Muitos acha-
vam que era possível reverter o golpe, mas este já estava con-
solidado. Ele foi tramado nas conspiratas realizadas em São
Paulo, teve como executor o insuspeito Eduardo Cunha, foi
inflamado pela mídia conservadora e ovacionado pelos “co-
xinhas” que saíram as ruas. 

O golpe foi denunciado por inúmeras frações da soci-
edade brasileira,  passando por artistas, intelectuais e movi-
mentos sociais. Emergiu a figura de José Eduardo Cardozo,
brilhante orador, que denunciou a trama. No dia da votação
no senado, Requião afirmou com entonação: 

“Desde os primeiros segundos desta sessão, os líderes
dos partidos que se transmudaram em governo des-
classificam  as  intervenções  da  Oposição  por  serem,
como dizem, suspeitas,  já que “dilmistas”  ou “petis-
tas”. A liderança do PSDB rebaixa as argumentações
dos que se opõem ao impeachment como se fôssemos
criminosos,  como  se  as  nossas  palavras  estivessem
contaminadas.  Como tem sido noticiado com desta-
que nos últimos dias, o principal executivo do Grupo
Odebrecht,  Marcelo  Odebrecht,  acusa  35  senadores
como beneficiários do caixa dois da empresa. Trinta e
cinco senadores! E olha que estou falando apenas da
lista Odebrecht, não adicionei a ela outras listas, com
outros nomes.  Ainda assim, se apenas os citados por
Marcelo Odebrecht fossem, por suspeição, impedidos
de votar no impeachment  da presidente Dilma,  não
haveria  votos  suficientes  para  aprová–lo.  Somos  81
senadores, menos os 35 da lista da construtora, tería-
mos apenas 47 senadores aptos a votar. A verdade,
senhoras  e  senhores  senadores,  a  verdade  pura  e
dura, cristalina e solar é que nada mais é sólido, nada
mais é confiável. A Lava Jato produziu uma terra po-
lítica arrasada. Não há partido que escape sem nódo-
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as.  Nem partidos  e nem o governo interino,  já que
toda a santíssima trindade que o expressa, e até mes-
mo o presidente que o comanda, estão não apenas na
lista da Odebrecht e como também em tantas outras
listas  e denúncias.  Serra,  Padilha,  Moreira  e Temer.
Todos os quatro e mais quatro, e mais quatro e mais
quatro.  Quarenta,  quem  sabe.  Diante  disso,  diante
dessa realidade tão escancarada como assistir passiva-
mente ao escárnio, a hipocrisia de um discurso mora-
lista? Ainda mais quando sabemos que 17 governado-
res praticaram as tais pedaladas, e nenhum deles se-
quer foi  denunciado? O próprio relator  praticou tais
atos como governador e resguarda–se dizendo–se au-
torizado pelo Tribunal de Contas do Estado. Que es-
pécie de poder legislante e autorizatório tem um Tri-
bunal Estadual de Contas? Que os 35 senadores da
lista  de  Marcelo  Odebrecht  renunciem  o  direito  ao
voto ou sejam impedidos de votar. Do contrário, a voz
do senador Romero Jucá nas degravações das conver-
sas com Sérgio Machado soa verdadeira e deixa clara
a natureza do impeachment: deter as investigações da
Lava Jato. Ao mesmo tempo, repto, confronto os se-
nadores que foram ministros da presidente Dilma, es-
pecialmente os de meu partido. Não posso entender
que na mudança dos ventos os senhores também mu-
dem de opinião e abandonem um governo ao qual
serviram com dedicação. Ainda mais que os senhores
são testemunhas privilegiadas do caráter, da seriedade
e  da  lisura  da  senhora  presidente.  Ou  os  senhores
consideram que isso não tem nada a ver, que as quali-
dades morais e éticas da presidente não contam e o
que conta é balanço das forças políticas, o pêndulo da
conjuntura? Bom, se assim for, vamos desmascarar de
vez a fraude das pedaladas. Que elas não sirvam de
bengala. Sei –e quem não sabe!– que muitas vezes to-
mar  determinadas  posições  custa  caro,  paga–se  um
alto preço. O que importa se o preço a pagar não é a
nossa alma, o nosso caráter, a nossa decência, a nossa
integridade? Nadar contra a corrente exige, sobretudo,
coragem e  retidão.  Senhoras  e  senhores  senadores.
Não venho aqui gritar “Fora Temer” ou “Volte Queri-



11

da” porque devemos ir além, ultrapassar essa dicoto-
mia. Quero ver derrubado esse processo pelo que ele
tem de golpista, de nocivo, de ilegal, de fraudulento.
Quero que a presidente Dilma volte e que ela, com a
legitimidade de seu mandato, convoque os brasileiros
a opinar: que os brasileiros, em plebiscito, decidam se
é o caso –ou não– de interromper o mandato dela,
optando –ou não– pela convocação de novas eleições.
Se o impeachment, tendo com o fundamento acusa-
ções  ineptas,  é  um gravíssimo atentado à Constitui-
ção, a permanência da presidente Dilma até o final de
seu mandato não contribui para a superação da crise
que mantém o país em suspenso há tanto tempo. De
volta ao Planalto, vejo a presidente comandando um
governo de transição até a posse do ou da mandatária
eleito ou eleita no pleito antecipado. Um governo de
transição  composto  por  brasileiros  comprometidos
com o desenvolvimento nacional, com a soberania na-
cional, com os trabalhadores; com fortíssimos e priori-
taríssimos  investimentos  em saúde,  educação,  segu-
rança,  saneamento,  infraestrutura.  Com a retomada
da industrialização, com a defesa do petróleo. Um go-
verno que se oponha a esse ultramercadismo que fra-
cassou no mundo todo e que tenta se refugiar em nos-
so país para a felicidade e o proveito do capital finan-
ceiro global.  Não há outra saída.  Novas eleições  ou
morte. Morte da Constituição. Morte da soberania na-
cional.  Morte dos direitos trabalhistas.  Morte da uni-
versalização da saúde pública. Morte da educação pú-
blica. Entrega do petróleo. Primarização ad aeternum
de nossa economia. Morte das bolsas compensatórias
e das cotas. Morte de qualquer projeto nacional que
nos torne um país desenvolvido, altaneiro, justo, igua-
litário e feliz. É como eu voto. Voto pelo Brasil e voto
com minha biografia. Não me interessa o quanto isso
custa. E justifico o meu voto com um roteiro de com-
portamento”. 
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José Luis Del Roio3 afirmou na Folha de São Paulo
que as reformas que vêm sendo implementadas pela coalizão
golpista vão restituir o Brasil escravocrata. Ele finaliza a entre-
vista dizendo que em contextos de regressão histórica os sin-
dicatos tendem a se juntar para retardar ou impedir o retro-
cesso da já frágil legislação trabalhista. Entretanto, observa-
mos que as organizações sindicais pouco se atreveram a mo-
bilizar os trabalhadores contra as medidas do capital, resulta-
do da desarticulação promovida pela era petista no Governo
na esquerda brasileira. Várias organizações de esquerda retar-
daram sua crítica e consequentemente suas intervenções por
acreditarem que havia possibilidades de conquistas a partir
do Governo, e algumas declinaram completamente diante do
lulismo e hoje não tem capilaridade nenhuma na sua base.
Por isso, observamos uma completa descrença entre os traba-
lhadores em relação aos instrumentais: sindicatos, partidos e
movimentos sociais.

Nós, como parte da esquerda brasileira gritamos gol-
pe, saímos às ruas para denunciar a ruptura da legalidade de-
mocrática, mas nosso grito não foi suficiente para derrotar a
coalizão midiática–política–judiciária, legitimada pelos “coxi-
nhas” que incendiaram as avenidas do país. 

Se a Reforma Agrária estava na geladeira das políticas
sociais nos Governos Lula, ela foi para o freezer com a subida
de Dilma. Praticamente paralisando a criação de novos as-
sentamentos, o Governo Dilma pode ser caracterizado pela
ausência de uma política de reforma agrária e da criação das
condições gerais de produção nos assentamentos.

Já com o governo ilegítimo de Temer, o processo da
luta por Reforma Agrária é afetado por outras medidas provi-
sórias  tais  como a titularização da  terra;  a  legalização dos
compradores de lotes; reformulação na política de aquisição
de terras por empresas estrangeiras; a paralisação nas desa-
propriações e etc., medidas que trazem riscos para a sobera-
nia da agricultura do país, reafirmando o caráter colonial da

3 Entrevista  com José  Luis  Del  Roio – Folha de São Paulo – setembro
2016.
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nossa economia: produção de commodities para abastecer as
demandas internacionais. 

Com a legitimação do presidente golpista– Michel Te-
mer – o Brasil se torna uma verdadeira democracia totalitária
no plano político e vai se tornar uma plena ditadura da mer-
cadoria, com este novo ciclo de mercantilização de bens e
serviços. Tudo leva a crer que com as PECs aprovadas, o rei-
no da mercadoria avançará significativamente: a escola esta-
tal e a saúde estatal estão sendo desmontadas, forçando cada
vez mais a compra e venda do produto educação e do produ-
to saúde. 

A Comissão Pastoral da Terra (CPT) também subiu o
tom diante do golpe parlamentar. No seu relatório de “Confli-
tos no Campo Brasil 2015”, além de condenar o golpe, verifi-
ca–se  que tivemos  50 mortes  de  lideranças  no campo,  ou
seja, uma morte por semana. Sem falar nas queimas de roça
de lideranças, tentativas de assassinato, e todas as formas de
assédio a padres de esquerda, membros de movimentos soci-
ais, etc. Não seria este um país violento?

O Brasil se tornou um bom exemplo de Estado de ex-
ceção permanente, onde qualquer um que fuja ao lema da
ordem  e  do  progresso  será  condenado  ou  estigmatizado.
Lembremos que Joaquim Nabuco – abolicionista – era consi-
derado na sua época um “comunista”. Nos anos 1960, Anísio
Teixeira foi taxado como comunista. O PT nos anos 1980–
2000 era considerado o máximo de “esquerda” possível, sen-
do que todos à sua esquerda eram e são constantemente ridi-
cularizados. Hoje qualquer pensamento crítico é considerado
perigoso e certamente será enquadrado na Lei de Segurança
Nacional, também conhecida popularmente entre as organi-
zações de esquerda como “Lei Anti Terrorismo” (herança do
Governo Dilma que será muito bem aproveitada pelos Gol-
pistas), como parte de um pacote de medidas para criminali-
zar as lutas sociais.

Enfim,  hoje toda a esquerda é taxada de “petista”,
“comunista”, numa verdadeira caça a todo pensamento e ati-
tudes  críticas  que condenam a farsa  da nossa democracia,
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que condenam a forma como se organiza o trabalho, a ques-
tão agrária, a questão urbana, a questão da saúde ou da edu-
cação. Refletindo desde os escritos de Marx em O 18 de Bru-
mário de Luis Bonaparte “A tradição de todas as gerações
mortas pesa sobre o cérebro dos vivos como um pesadelo”. 

Quando Carlos Drummond de Andrade escreveu sua
Lira Itabirana quando a Vale do Rio Doce ainda era estatal,
por isso a rima “Entre estatais e multinacionais, quantos ais”.
Com a venda da Vale do Rio Doce – diga–se de passagem a
preço de banana – a ditadura das corporações aumentou sig-
nificativamente no Brasil. 

Mas vai ter luta, vai ter resistência! Quando fecháva-
mos a apresentação deste  livro,  milhares de estudantes  no
Paraná e de outros Estados ocupavam as escolas contra a re-
forma do Ensino Médio e a PEC do Teto.  Em São Paulo,
qualquer tentativa de ocupação é rápida e duramente repri-
mida, para que o “vírus da rebeldia” não se espalhe. Segui-
mos firmes na luta pela utopia revolucionária. Essa mesma
que nos incentiva a caminhar pelas vias do socialismo.

Neste terceiro volume do Livro Questão Agrária, Coo-
peração e Agroecologia escrevemos alguns capítulos, convi-
damos especialistas e membros de movimentos sociais para
refletir sobre estas questões e temas relacionados. O livro faz
parte de um projeto de ensino, pesquisa e extensão de uma
chamada do CNPq, com recursos do Ministério do Desenvol-
vimento Agrário (MDA), em parceria com a Secretaria Nacio-
nal  da  Juventude  (SNJ),  especialmente  para  oferecer  um
Curso Técnico em Agroecologia para jovens assentados do
Estado de São Paulo, construído em parceria com o Movi-
mento dos Trabalhadores Rurais  Sem Terra  (MST) de São
Paulo. 

Realizamos uma parceria com o Centro Paula Souza
e a Escola de Educação Popular Rosa Luxemburgo, localiza-
da no Projeto de Assentamento Rosa Luxemburgo em Agu-
dos–SP, território conquistado depois de nove anos de lutas e
resistências. O curso conta com professores  da UNESP, de
outras universidades estaduais e federais, de algumas organi-
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zações sociais, professores da ETEC de Paraguaçu Paulista,
além dos coordenadores pedagógicos e “técnicos” em Agroe-
cologia.

O livro é dividido em duas partes. Anderson Deo abre
a Parte I – “Questão Agrária, Cooperação e Agroecologia”,
com o capítulo “Autocracia burguesa e questão agrária no
Brasil”. Este pesquisador discute o caráter autocrático da for-
mação político–social burguesa, especificamente em sua rela-
ção com a questão agrária no Brasil. Ele procura demonstrar
como a forma particular de desenvolvimento do capitalismo
no país reproduziu uma forma também particular de domina-
ção, cujo caráter autocrático, de constante violência contra os
trabalhadores, reproduz–se historicamente, nos mais diversos
períodos de nossa história. Ele retoma e articula algumas con-
ceituações dos clássicos do marxismo num esforço de refle-
xão que procura  capturar  a forma pela qual  a dominação
burguesa reproduz um cenário de violência constante – física
e juridicopolítica – contra todas as formas de organização his-
toricamente constituídas que, de alguma forma, confrontaram
o domínio e a estrutura latifundiária da propriedade da terra.
Ele observa ainda que a autocracia burguesa se reveste de
ares  democráticos  na  atualidade,  atribuindo–lhe  contornos
institucionais,  mas  que  em  essência  reproduz  as  mesmas
práticas de repressão contra os trabalhadores rurais, sobretu-
do a partir de um discurso de criminalização de suas organi-
zações. 

Angelo Diogo Mazin procurou compreender como o
capital  se  materializou  na  agricultura  paulista  no  capítulo
“Agricultura e Capitalismo: A Acumulação Primitiva do Capi-
tal na Cafeicultura Paulista na Passagem do Século XIX para
o XX”. Ele analisa o papel da agricultura brasileira no proces-
so de acumulação capitalista entre o final do século XIX (es-
pecificamente a partir  de 1870)  até o início  do século XX
(1930) no Brasil, no estado de São Paulo.

“Crise do capital, neodesenvolvimentismo e a questão
agrária brasileira” foi escrito por Frederico Daia. Para ele, a
“terceira via” trilhada pelo Brasil  na última década e meia,
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sob a ideologia do neodesenvolvimentismo petista – hoje na
mais absoluta crise, política, econômica e social – significou o
abandono de qualquer perspectiva de enfrentamento dos ne-
xos que fazem da servidão do país ao capital transnacional
(financeiro) uma das mais graves contradições de sua forma-
ção  econômico–social  contemporânea.  Neste  contexto,  a
questão agrária brasileira – pedra de toque do “subdesenvol-
vimento nacional” – ao contrário de ser resolvida, associou–
se a um novo e mais explosivo conjunto de contradições soci-
ais. 

O capítulo “Apontamentos para uma interpretação es-
trutural da conflitividade no campo no Estado de São Paulo”.
Ele traz um esforço de síntese do debate coletivo da Direção
Estadual do MST de São Paulo acerca da conjuntura agrária,
com especial atenção aos conflitos do campo no estado de
São Paulo, entre os anos de 2014 e 2015. Originalmente pre-
parado  para  o  Observatório  dos  Conflitos  Rurais  em  São
Paulo, ele procura analisar, ainda, os tipos de conflito mais
recorrentes, à luz dos processos de expansão do capital no
Estado e no país, além da dinâmica política brasileira.

Lia Tiriba e Maria Clara Fischer trouxeram o debate
da produção associada, autogestão e saberes do trabalho as-
sociado no capítulo “Aprender e ensinar a autogestão: espa-
ços/tempos do trabalho de produzir a vida associativamente”.
Para elas a produção associada é – possivelmente – a princi-
pal escola para o aprendizado da autogestão do trabalho e da
vida social. Elas sublinham que, emergindo ou mantendo–se
em sociedades hegemonizadas pelo capital,  essas experiên-
cias implicam no formar–se,  individual e coletivamente, em
meio à contradição vital entre a sociabilidade do capital e ou-
tras  formas  econômico–culturais  marcadas  pela  valorização
do trabalho.

“Comuna da Terra: outra concepção de reforma agrá-
ria” foi escrito por Delwek Matheus. Ele observa um processo
de reorganização o surgimento de uma nova ruralidade, ten-
do como base o “empreendedorismo rural”, com uma peri-
gosa harmonia entre o agronegócio e a agricultura familiar.
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Nesta perspectiva “os agentes públicos atuam na dimensão
da agricultura capitalista organizada na grande empresa, pro-
movendo gestões  e  aporte  financeiro  estrutural”,  por  meio
dos Ministérios e Institutos. Delwek observa também a atua-
ção dos agentes públicos direcionada com o propósito de for-
talecer a agricultura familiar na condição de pequenos em-
preendedores, nestes casos via “territórios rurais” e “territó-
rios da cidadania”, cabendo aos ministérios e órgãos públicos
incumbidos de promover as políticas de caráter social.  Por
fim Delwek Matheus constrói uma proposta de Comuna da
Terra que tem o objetivo de colocar em prática uma nova
concepção de Assentamento, frente às necessidades que es-
tão colocadas, e com isso, ajudar a avançar a luta pela Refor-
ma Agrária Popular. 

“Gérmens de Trabalho Associado no MST– Uma re-
flexão sobre a experiência da CPA COPAVA na região sudo-
este de São Paulo” foi escrito por Selma dos Santos, que fez
uma pesquisa sobre a experiência concreta de organização
coletiva do trabalho numa Cooperativa de Produção Agrope-
cuária – CPA – trazendo os aspectos da organização social e
econômica do trabalho, os aspectos políticos e ideológicos da
consciência,  o  modo  de  vida  proporcionado  pelo  mesmo
através da cooperação, bem como os aspectos culturais da
expressão simbólica/ material do modo de vida local. Trata–
se Cooperativa de Produção Agropecuária Vó Aparecida –
COPAVA, da Agrovila III,  no assentamento Pirituba, região
Sudoeste de São Paulo.

Joice Aparecida Lopes nos brindou com o capítulo “A
experiência da Coprocam – cooperativa dos produtores cam-
pesinos – como um espaço de formação”. Ela apresenta uma
reflexão sobre o processo de formação da cooperativa dos
produtores campesinos, através de programas governamen-
tais para agricultura familiar,  em específico para as famílias
cooperadas da Coprocam do assentamento Dandara – Pro-
missão  (SP). Ela fez inicialmente um retrospecto da origem
do assentamento, e o contexto onde o mesmo surgiu. Em se-
guida trouxe a discussão sobre a formação da Coprocam e
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como ela  é  estruturada  hoje.  Da mesma forma,  apresenta
duas propostas de programas governamentais desenvolvidas
nos últimos anos pela cooperativa e como elas vêm ajudando
no processo de mobilização e formação dos cooperados no
campo do trabalho coletivo e da agroecologia. 

Kelli  Cristine de Oliveira Mafort  escreveu o capítulo
“Gênero  e Crise  Estrutural  do Capital:  perspectivas  para  a
classe”. Para ela, no âmbito dos Movimentos Sociais, a ques-
tão de Gênero tem tido maior relevância na atualidade a par-
tir do protagonismo dos sujeitos envolvidos, que descortinam
a realidade de Violência contra as mulheres e sujeitos LGBTs,
entre outros temas, como o patriarcado e as sociedades de
classes. Mafort aborda nesse capítulo a vinculação entre a Vi-
olência de Gênero e a naturalização da violência na socieda-
de contemporânea sob a abordagem conceitual da crise es-
trutural  do capital.  Esta pesquisadora também traz algumas
reflexões acerca do potencial da luta por igualdade substanti-
va que a temática de Gênero contém, buscando os  nexos
com a retomada da ofensiva de enfrentamento ao capital, tão
necessária para os processos de emancipação humana. 

A Parte II – recebeu o nome “Fundamentos da rela-
ção Trabalho, Educação e Agroecologia”. Fabiana Rodrigues
e Henrique Tahan Novaes escreveram o capítulo “Notas so-
bre os movimentos sociais e educação: desafios da luta entre
capital e trabalho na realidade brasileira”. Estes pesquisado-
res traçaram algumas notas sobre a relação entre os movi-
mentos sociais e a educação à luz da particularidade do capi-
talismo brasileiro, partindo do entendimento de que os movi-
mentos sociais constituem expressão da luta de classes. Eles
apresentaram uma breve síntese das diferentes teorias acerca
dos movimentos sociais. Num segundo momento, é trabalha-
do um entendimento específico acerca dos movimentos soci-
ais, enquanto expressão das contradições entre capital e tra-
balho no modo de produção capitalista. 

Roseli Caldart escreveu o capítulo “Trabalho, agroe-
cologia e educação politécnica nas escolas do campo”. O tex-
to  de  Caldart  trata  da relação entre  escola  e  trabalho nos
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marcos de determinado projeto histórico, sua concepção de
educação e de trabalho, e na especificidade da Educação do
Campo.  O objetivo  desta  pesquisadora  foi  o  de  contribuir
para materializar esta relação pelo vínculo orgânico entre as
escolas do campo de educação básica e a agricultura campo-
nesa de base agroecológica. Caldart pressupõe que este vín-
culo é fundamental  porque as escolas podem participar do
desafio de construção de um projeto para a agricultura brasi-
leira que supere o modelo do capital e porque esta participa-
ção ajuda a garantir uma educação voltada ao desenvolvi-
mento humano mais pleno, que inclui a dimensão da forma-
ção politécnica.

“Educação para o trabalho coletivo ou pedagogia do
trabalho associado” foi escrito por Neusa Dal Ri. Este capítulo
mostra aos leitores um breve histórico acerca da construção
de  uma  educação  das  e  pelas  classes  trabalhadoras,  bem
como alguns elementos da educação para o trabalho coletivo
ou  a  pedagogia  do  trabalho  associado,  utilizando  como
exemplificação o movimento cartista do século XIX, e o MST
na atualidade.

O título do capítulo de João Henrique Pires é “Estudo
e Trabalho nos Centros/Escolas de Agroecologia do MST no
Paraná”. Pires reflete sobre a matriz agroecológica e analisa
as  bases  teóricas  metodológicas  desenvolvidas  nos
Centros/Escolas de Agroecologia do Movimento dos Traba-
lhadores  Rurais  Sem Terra–MST na construção dos  cursos
técnicos em agroecologia no Paraná (PR). Pires observa que
o ensino técnico em agroecologia do MST no PR está funda-
mentada numa proposta política pedagógica específica, que
coloca a ciência e a tecnologia como construção coletiva com
e pelos atores, abrindo a possibilidade de gerar organizações
sócio técnicas a partir das relações vivenciadas. 

O capítulo “A Escola Milton Santos de Agroecologia
(MST–PR): notas sobre a gestão democrática e a educação
agroecológica” foi escrito por Laís Ribeiro dos Santos. Esta
pesquisadora nos mostra que desde o ano 2000 o MST tem
desenvolvido práticas educativas em agroecologia em contra-



20

posição a produção de alimentos envenenados, adubos sin-
téticos, transgênicos e máquinas pesadas o que levou a cria-
ção de escolas de educação profissional em agroecologia em
todo o Brasil visando à formação de “técnicos” dentro deste
paradigma, sendo uma delas a Escola Milton Santos. Ela nos
mostra como se configura a educação profissional do MST, a
entrada da agroecologia na agenda do Movimento e a escola
Milton Santos de agroecologia no estado do Paraná. Por fim
nos mostra como é organizada a gestão da escola, apresen-
tando o conceito de organicidade e gestão democrática no
MST e como se configura a participação dos sujeitos sem ter-
ra no processo de organicidade da escola e do Movimento.

Thelmely Torres Rego e Célia Regina Vendramini fe-
cham o livro com o capítulo “A formação em agroecologia a
partir da experiência da AS–PTA”. Elas analisam a formação
em agroecologia do Programa do Contestado da ONG Agri-
cultura Familiar e Agroecologia (AS–PTA), dado que os pro-
cessos formativos têm sido considerados estratégicos para dis-
seminar  a agroecologia entre  os  pequenos agricultores.  Na
metodologia  aplicada  é  imprescindível  a  participação  dos
agricultores – a partir do trabalho como base do processo for-
mativo. Assim, os diagnósticos, as experimentações e os inter-
câmbios,  realizados  individualmente  ou  coletivamente,  são
operacionalizados a partir do trabalho na produção agrícola,
propiciando o aprofundamento do conhecimento agroecoló-
gico, sobretudo se articulado ao conhecimento científico. A
formação experiencial, a educação popular e a metodologia
campesino a campesino (CAC) correspondem às perspectivas
educacionais que referenciam essa formação, dizem elas.

Boa leitura em tempos sombrios!
João Henrique PiresJoão Henrique Pires

Henrique Tahan NovaesHenrique Tahan Novaes
Joice Aparecida Lopes Joice Aparecida Lopes 

Angelo Diogo MazinAngelo Diogo Mazin
OrganizadoresOrganizadores

Outubro de 2016
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Parte I
Questão agrária, coopera-

ção e agroecologia
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Autocracia burguesa e questão
agrária no Brasil

Anderson DeoAnderson Deo

“Com avencas na caatinga,
Alecrins no canavial,
Licores na moringa:
Um vinho tropical.

E a linda mulata
Com rendas do alentejo
De quem numa bravata

Arrebata um beijo...
Ai, esta terra ainda vai cumprir seu ideal:

Ainda vai tornar–se um imenso Portugal!”

(“Fado Tropical”–Chico Buarque de Holanda)

I. Localizando a “questão”

A “questão agrária no Brasil” se constitui como ele-
mento nuclear de nossa formação história. Desde os momen-
tos iniciais da ocupação do território pelos portugueses, a for-
ma pela qual a terra foi apropriada passou a imprimir contor-
nos específicos em nossa formação social. Talvez não seja de-
mais afirmar que a única reforma agrária levada a cabo no
território, foi aquela que estabeleceu uma forma de proprie-
dade da terra e de apropriação da riqueza fundamentada no
latifúndio. E os primeiros contornos desse modelo de imposi-
ção da propriedade foi criado em 1532, a partir da legislação
portuguesa que criou as Capitanias Hereditárias. Não quere-
mos dizer com tal afirmação, que nenhuma modificação se
reproduziu no Brasil. O não reconhecimento das transforma-
ções históricas pelas quais passou nossa formação social, in-
cluídas a questão agrária, seria apenas um infantil anacronis-
mo. No entanto, o que procuramos afirmar é que o Sentido
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da Colonização1 que aqui se reproduz, mantém sua essência
originária – e aqui a problemática extrapola a questão agrá-
ria, propriamente –, mesmo que sua essência fenomênica te-
nha se modificado num constante processo de modernização
conservadora no país. 

Nesse processo de construção histórica, as formas po-
líticas que se constituíram no país refletem, reafirmam e re-
produzem um conteúdo autocrático da dominação de classes.
No processo da luta de classes, tal como este se reproduz na
especificidade  brasileira,  os  representantes  da  propriedade
privada dos meios de produção sempre lançaram mão do ex-
pediente da violência – aberta ou jurídica – como forma ele-
mentar de sua dominação. Da mesma forma, a força de tra-
balho foi historicamente subjugada, expropriada, excluída e
alijada das grandes transformações históricas que aqui se re-
produziram. Sobre isso se faz necessário um esclarecimento:
ao nos debruçarmos sobre a história da luta de classes no
Brasil,  verificaremos que vários foram os conflitos – alguns
deles radicais em sua forma e conteúdo – que colocaram em
campos opostos proprietários privados dos meios de produ-
ção e força de trabalho. Em contextos históricos específicos
ocorreram, inclusive, importantes avanços e conquistas soci-
ais, como resultado direto das lutas desencadeadas pelos tra-
balhadores.  No entanto,  mesmo absorvendo e concedendo
direitos aos trabalhadores –entendidos no sentido da emanci-
pação política, tal como Marx a define em Sobre a questão
Judaica (2010) – o complexo político, jurídico e institucional
que aqui se reproduz, prima pela orientação que impõe a ex-
clusão da classe trabalhadora, de seus interesses reais, de sua
forma de ser  e  pensar  as  relações  sociais,  de  toda grande
transformação histórica no país2.

1 Apoiamo–nos no conceito de Caio Prado Jr, em Formação do Brasil Con-
temporâneo (2000).
2Da forma como entendemos, a burguesia esgota seu potencial revolucio-
nário societal em meados do século XIX. Acompanhando Marx, identifica-
mos esse esgotamento a partir da proposição conservadora que a burgue-
sia impõe ao proletariado europeu nas Revoluções de 1848. A partir de en-
tão, é o proletariado quem imprimirá – por assim dizer – o conteúdo demo-
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Se essa é uma marca da formação social brasileira em
sua totalidade, a especificidade da questão agrária não foge à
regra.  Pelo contrário,  os exemplos  históricos  envolvendo o
“conflito pela terra” no país, reproduzem explicitamente o ca-
ráter da violência como elemento central na dominação de
classe que se reproduz no campo.

Sem a pretensão de trazer elementos originais à dis-
cussão, o presente trabalho versará sobre os fundamentos da
autocracia no Brasil, como esta forma de dominação de clas-
se se reproduz como dominação burguesa, seus reflexos so-
bre a questão agrária e na luta pelo acesso à terra no país.
Para tanto, ilustraremos nossa argumentação a partir de al-
guns levantes e revoltas que tiveram a “questão da luta pelo
acesso à terra” como elemento propulsor dos acontecimen-
tos, a saber: as Guerras Guaraníticas, a luta dos quilombolas
de Palmares, a Cabanagem e a Balaiada e a Guerra de Ca-
nudos. A guisa de conclusão, apontaremos alguns elementos
da relação entre a autocracia burguesa, institucionalizada a
partir de 1985, e a principal organização dos trabalhadores
que lutam pela “questão agrária” no país na atualidade, o
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).

II. Colonial–bonapartismo e autocracia burguesa

Parafraseando o personagem Tancredi, da obra O le-
opardo, de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, podemos afir-
mar que a história brasileira se desdobrou até os dias atuais
como “uma contínua reposição do passado”, ou seja, todas
as “grandes transformações” que ocorreram em nossa proces-
sualidade serviram para “manter as coisas” como sempre es-
tiveram3.  Este  é  um elemento  fundante  da  particularidade

cratizador à democracia.   
3LAMPEDUSA, G. T.  O leopardo. São Paulo: Abril Cultural, 1979, p. 40.
Lampedusa nos oferece de forma magistral na obra citada, um quadro ex-
tremamente rico e detalhado do processo de unificação dos territórios itali-
anos, na segunda metade do século XIX. Expõe com precisa correção a ca-
racterística que marca a Revolução Burguesa Italiana, qual seja, a moderni-
zação (o desenvolvimento do capitalismo e seu congênere ideológico, o li-
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brasileira; no entanto, o que isto significa precisamente? Não
podemos sequer aventar que a história é uma mera reprodu-
ção dos fatos – como já afirmado acima –, processo este en-
tendido como uma constante cópia do passado, muito menos
pressupor que os acontecimentos presenciados na atualidade
já estavam previstos – mesmo que como fatos em potência –
no passado e que foram se autorrealizando no tempo e no es-
paço. Aquilo que discutimos e analisamos como a historicida-
de presente é o resultado, sem dúvida, de processos anterio-
res. Mas estes dependeram de uma série de relações de cau-
salidades  e  casualidades mediadas pelos seres humanos que
só puderam  dar respostas a estes processos na medida em
que estes se concretizaram4. Isto posto, de que forma deve-
mos então compreender as palavras de Tancredi? E mais, se
estas foram utilizadas para decifrar e ilustrar a particularidade
italiana, qual é a identidade que as mesmas guardam com a
particularidade brasileira?

Ao discutirmos a particularidade da questão agrária
no Brasil, especificamente, a questão da violência como ins-
trumento  de  dominação de  classe,  verificamos  que  muitos
dos elementos fundantes da forma de ser econômico–política
brasileiras foram constantemente  recolocados ou  atualizados
como uma constante reposição/atualização do passado. Pas-

beralismo) que se “impõe” de uma forma a reafirmar os elementos conser-
vadores e reacionários da forma de ser da sociabilidade daquele território.
Tal processo é marcado pela aliança entre os setores historicamente tradici -
onais, nobreza (que se vai aburguesando no processo) e Igreja Católica, e
àquele elemento social historicamente novo, a burguesia. Porém, esta últi-
ma, já não desempenhava um papel social radicalmente novo, pois, a par-
tir desse mesmo período, passa a se posicionar de forma a barrar qualquer
tipo de progresso essencialmente humano, frente aos avanços da luta do
proletariado  internacional.  Antonio Gramsci  identifica  conceitualmente  a
particularidade italiana como um processo de Revolução Passiva. GRAMS-
CI, A. Os cadernos do cárcere.  (6 volumes).  Rio de  Janeiro: Civilização
Brasileira, 2000, passim. 
4 “Os homens fazem sua própria história, mas não a fazem como querem,
não a fazem sob circunstâncias de sua escolha e sim sob aquelas com que
se defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo passado”, (MARX,
K. O 18 Brumário de Luís Bonaparte. Col. Os Pensadores. São Paulo: Abril
Cultural, 1974, p. 335).
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sado este que não se repete como fax símile, “cópia” pura e
simples de processos anteriores, mas que se recoloca como
novo,  absorve  novos  elementos,  promove  transformações,
em uma palavra, moderniza–se, mas sem perder seus víncu-
los originários. É uma processualidade que impulsiona uma
modernização, apontando para o desenvolvimento civilizató-
rio – mesmo que nos marcos da sociabilidade burguesa –,
mas, ao mesmo tempo, tal modernidade é tributária do pas-
sado, é por esta condicionada; não há rupturas radicais. Por-
tanto, é possível observar, a partir da análise da particularida-
de histórica brasileira, um constante processo de moderniza-
ção conservadora, onde todo processo de transformação, ou
melhor, reformas – econômicas, políticas ou sociais – é reali-
zado de modo a garantir a perpetuação da autocracia bur-
guesa, seja ela na sua forma legalizada (democrática) ou na
forma da violência explícita (ditaduras civil–militares), derro-
tando qualquer possibilidade de projeto alternativo, que en-
volva os reais interesses dos trabalhadores brasileiros5.

São processos que reprimem a classe trabalhadora em
suas mais distintas  e variadas frações.  São  mudanças  pelo
alto, arranjos politico institucionais que garantem uma cons-
tante reposição das velhas forças políticas e sociais na com-
posição do comando do bloco histórico de poder, seja atra-
vés da legalidade institucional,  seja através da força, como
em golpes civil–militares.  Aqui,  o conceito  aproxima–se da

5 Sobre o conceito de autocracia burguesa ver, fundamentalmente: FLO-
RESTAN, F. A revolução burguesa no Brasil. Ensaio de interpretação socio-
lógica. Rio de Janeiro: Editora Guanabara, 1987. Outra importante análise
sobre as origens da autocracia burguesa no país pode ser encontrada em:
MAZZEO, A. C.  Estado e burguesia no Brasil. Belo Horizonte: Oficina de
Livros, 1989. Sobretudo o capítulo intitulado “As determinações histórico–
particulares do Estado nacional brasileiro”. Desse autor utilizamos ainda, o
conceito de via prussiano–colonial, para identificar a via particularidade de
objetivação do capitalismo no Brasil. MAZZEO. A. C. Sinfonia Inacabada: a
política dos comunistas no Brasil. Marília: Unesp/Marília–Publicações, São
Paulo: Boitempo, 1999, principalmente o Caítulo I: Pizzicato – Particulari-
dades sócio–históricas da formação social brasileira, p. 105–129.
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formulação gramsciana  a  respeito  daquilo  que o  pensador
italiano denominou por Revolução Passiva.6

Captar o  Sentido de um momento histórico implica
em reconhecer e apreender os elementos essenciais que im-
primem uma determinada dinâmica aos fatos constituintes do
mesmo7. Por mais específico que seja o recorte analítico, o
conjunto dos acontecimentos históricos deve ser analisado à
luz de seu todo. Ao analisarmos a história brasileira, podemos
afirmar que alguns dos elementos essenciais que a compõe
sempre se fizeram presentes, o que nos permite apontar iden-
tidades entre aquilo que Caio Prado apontou como o Senti-
do da Colonização e  aquilo  que aqui  denominamos como
Sentido da Modernização. O elemento teórico fundamental é
a compreensão do sentido histórico a partir do princípio onto-
lógico  da  “permanência  na  mudança”,  assim definido  por
Lukács,

[…] A substância,  enquanto  princípio  ontológico da
permanência na mudança, perdeu certamente seu ve-
lho sentido de antítese excludente em face do devir,
mas obteve também uma validade nova e mais pro-
funda, já que o persistente é entendido como aquilo
que continua a se manter, a se explicitar, a se renovar

6 Ao analisar o  Risorgimento na Itália, Gramsci caracteriza o processo da
Revolução Burguesa naquele país como uma forma de reação das classes
dominantes em relação ao avanço político do proletariado. Consequência
da luta de classes, esse processo resulta na permanência da subalternização
do proletariado, ao mesmo tempo em que a burguesia promove um “pro-
gresso” nas relações sociais, ao acolher algumas reivindicações desta classe.
Este elemento de “restaurações progressivas” ou “revoluções–restaurações”
nos oferece os contornos do conceito de “revolução passiva”. GRAMSCI,
2002, passim, sobretudo o Caderno 19 sobre o Risorgimento Italiano. Ibid.
Vol. 5, p. 11–128 (conforme publicação brasileira).
7 “Todo povo tem na sua evolução, vista à distância, um certo ‘sentido’.
Este se percebe não nos pormenores de sua história, mas no conjunto dos
fatos e acontecimentos essenciais que a constituem num largo período de
tempo. Quem observa aquele conjunto, […] não deixará de perceber que
ele se forma de uma linha mestra e ininterrupta de acontecimentos que se
sucedem em ordem rigorosa, e dirigida sempre numa determinada orienta-
ção”.  (PRADO JR.  C.  Formação  do Brasil  Contemporâneo.  São Paulo:
Brasiliense/Publifolha, 2000, p. 7).
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nos complexos reais da realidade, na medida em que
a continuidade como forma interna do movimento do
complexo transforma a persistência estática e abstrata
numa persistência concreta no interior do devir.8   

Toda a estrutura econômica brasileira sempre esteve
vinculada de forma dependente e, portanto, subordinada aos
polos  centrais  do  desenvolvimento  econômico  capitalista.
Nunca é demais lembrar que o Brasil “surge” para o mundo
no momento de gênese do capitalismo, ou seja, toda estrutu-
ra sociometabólica que se ergue no período colonial esteve
vinculada ao momento de acumulação originária do capital,
configurada à época pela expansão do comércio mundial –
também em sua fase originária. Neste momento, a nascente
estrutura econômica do país foi organizada com vistas ao for-
necimento de matérias–primas e  manufaturados de origem
agrícola à metrópole Portugal, mesmo porque, inexistia um
mercado consumidor interno.  Importante lembrar  que toda
essa formação teve como fundamento o latifúndio e a mão
de obra escrava.

O processo  de  independência  liderado por  Pedro  I
não altera a essência econômica, pelo contrário a reafirma,
ao manter a matriz agroexportadora como elemento propul-
sor da dinâmica econômica “nacional”.

Mesmo com a implementação do café (primeira meta-
de do século XIX) e, posteriormente, com o início do que po-
deríamos caracterizar como o processo de “Revolução indus-
trial Brasileira” (a partir de 1930), o elemento essencial da su-
bordinação e dependência da economia brasileira em relação
aos polos centrais do capitalismo não se extingue, ao contrá-
rio, renova–se, absorvendo novas e complexas formas de rea-
lização.

Novamente, é preciso apontar que não negamos ou
desprezamos as transformações ocorridas na economia brasi-
leira, como por exemplo, a organização da produção tendo
como base a mão de obra assalariada, a consolidação de um
mercado de consumo interno, concomitantemente à estrutu-

8 LUKÁCS, 1979, p. 78.
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ração de um complexo parque industrial que se completa na
década de 1970. Pressupomos, inclusive, que o Brasil promo-
ve e completa sua “Revolução Burguesa”. A questão por nós
aqui  discutida  diz  respeito  ao  caráter desta  “revolução”.  E
quando afirmamos que a manutenção de elementos essên-
cias da processualidade histórica brasileira – mesmo que com
novos contornos fenomênicos – é uma constante, o fazemos
num esforço de compreensão e caracterização daquilo que
podemos denominar como “Revolução Brasileira”. 

Da mesma forma que na configuração econômica, a
estruturação política passa por transformações  ao longo de
nossa processualidade histórica, mas sem negar ou superar
algumas de suas características essenciais, muitas delas pre-
sentes desde o período colonial. Ao longo da história brasilei-
ra, a conformação do Bloco Histórico9 que esteve à frente do
processo de reprodução social no país, em suas mais distintas
“fases”, reproduziu – e ainda reproduz – como elemento es-
sencial o caráter autocrático da dominação burguesa. Isso sig-
nifica, antes de mais nada, que desde a chegada dos portu-
gueses em “Pindorama”, a estruturação da dominação políti-
ca excluiu de sua formatação os setores sociais que compuse-

9 Tomamos aqui, como referência, o conceito gramsciano de Bloco Históri-
co. Trata–se de compreender como os processos históricos expressam uma
dada forma de valores econômicos, politicoideológicos, culturais, ético–mo-
rais, e como estes se edificam e se consubstanciam na forma de dominação
de classe. Para uma análise aprofundada do conceito, veja–se fundamen-
talmente, GRAMSCI, 2000, especialmente os volumes 2 e 3, onde encon-
tramos a discussão sobre o conceito de bloco histórico, respectivamente,
nos Cadernos 10 e 13. Importante análise sobre o tema, abordando a dis-
cussão, expondo e analisando a polêmica teórica em torno da obra grams-
ciana, pode ser encontrada em, PORTELLI, H. Gramsci e o bloco histórico.
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977. Hugues Portelli, aponta como uma das
principais contribuições da análise gramsciana sobre esta temática, o “vín-
culo orgânico” que o autor italiano explicita entre os níveis sociais da “es-
trutura e superestrutura”,  bem como o papel  fundamental  atribuído aos
“intelectuais” como mediadores de tais relações. Ibidem, principalmente o
capítulo II – A relação entre estrutura e superestrutura no seio do bloco his-
tórico. Ver ainda: GRUPPI, L. Conceito de hegemonia em Gramsci. Rio de
Janeiro: Edições Graal, 1978.
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ram a classe trabalhadora brasileira ao longo de pouco mais
de 500 anos de história.

Todo  esforço  de  composição  política  da  burguesia,
que aqui se vai desenvolvendo desde a estruturação da em-
presa colonial, aponta para uma total exclusão dos setores so-
ciais  vinculados à força de trabalho. Na fase colonial,  pela
própria  forma de ser do período, a burguesia rural  que se
constitui em torno da empresa agroexportadora se associa de
forma subordinada aos centros europeus10. Isso exclui, obvia-
mente, qualquer possibilidade de participação da força de tra-
balho.  Aliás,  tal  questão não está  colocada historicamente,
pois tal demanda só seria concretamente factível a partir de fi-
nais do século XVII e durante o século XVIII, com o nasci-
mento do movimento operário. De qualquer forma, o coman-
do político da colônia girava em torno das fazendas produto-
ras e seus “senhores”, que estavam associados de forma su-
bordinada ao governo português. Consequentemente, escra-

10 Marx em seus  Grundrisse aponta para o caráter “anômalo” desta bur-
guesia. Isto se explica pelas próprias características do momento histórico
em questão. Nesta fase de transição, as classes sociais politicamente domi-
nantes (e Marx se refere sobretudo à América Latina) ainda possuem as
marcas do passado feudal em franca desagregação, mas já exercem um pa-
pel políticoeconômico que contribui decisivamente para o desenvolvimento
do capitalismo, em gestação naquele momento. Assim, por exemplo, será
oferecida à nobreza portuguesa a possibilidade de ocupação e exploração
do território brasileiro no período colonial, ocupação esta fundada num es-
tatuto jurídico cuja origem remonta à Idade Média (Cartas de Doação e Fo-
ral). No entanto, a estruturação da colônia se dará em função do desenvol-
vimento do capital em sua fase originária. É o momento da “subsunção for-
mal do trabalho ao capital”, segundo Marx, onde em seu processo ontoge-
nético, o capital incorpora formas não capitalistas, transmutando–as e reor-
ganizando–as para que passem a desempenhar funções propriamente capi-
talistas. Veja, sobre a questão da “subsunção formal do trabalho ao capi-
tal”, MARX, K. O capital – Capítulo VI: inédito. São Paulo: Livraria Editora
Ciências Humanas LTDA, 1978. Se Marx está certo – e pensamos que ele
está – os membros da nobreza que no Brasil se instalam, são nobres que
estão num processo de “aburguesamento”, pois ao mesmo tempo em que
estão socialmente vinculados ao passado feudal – em franca decadência a
partir do século XV –, desempenham funções próprias do capitalismo em
desenvolvimento.
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vos e homens livres11 estão totalmente excluídos de qualquer
decisão política, permanecendo subordinados ao jugo da do-
minação dos proprietários de terras.

A conformação de um bloco histórico com contornos
nacionais, no entanto, só pôde ser nitidamente observada du-
rante o processo de emancipação política que culminaria com
a formação do Estado Nacional, em 1822. Esse é o momento
originário da autocracia burguesa no Brasil12. Com a transfe-
rência da Corte Portuguesa, em 1808, o Brasil passa a inter-
nalizar todo o processo de concentração e administração do
capital que – mesmo em crise – estava sob controle lusitano.
Com isso, os ganhos da burguesia rural brasileira se avolu-
mam, pois com o fim do monopólio comercial  –  exclusivo
metropolitano –  determinado pela  “Abertura  dos  Portos  às
Nações Amigas”, essa burguesia agroexportadora passa a ter
um maior controle sobre os fluxos de capitais internamente
produzidos.

Ao retornar  a Portugal,  em 1821,  pressionado pela
burguesia comercial lusitana, D. João VI tenta restabelecer a
estrutura de exploração colonial vigente no Brasil, anterior a
1808. A reação da burguesia agroexportadora brasileira será
imediata: era necessário se livrar do jugo português para am-
pliar a internalização de capitais.  No entanto,  do ponto de
vista desta burguesia,  esse processo de ruptura deveria ser
cauteloso,  pois  os  exemplos  de  ruptura  revolucionária  do
Continente  Americano  –  sobretudo  dos  Estados  Unidos
(1776–1783), mas principalmente do Haiti (1804) – não po-
deriam sequer ser cogitados. A saída encontrada foi a confor-
mação de um bloco histórico que teve como liderança o futu-
ro rei de Portugal, D. Pedro, que desponta no processo como
o grande líder do Partido da Independência. Dessa forma, a
burguesia que internamente se desenvolvia não correria o ris-
co de qualquer participação “popular” no processo de inde-

11 Para uma análise aprofundada sobre o papel dos “homens livres” no pe-
ríodo colonial ver fundamentalmente, FRANCO, M. S. C..  Homens livres
na ordem escravocrata. 3. ed. São Paulo: Kairós Livraria Editora, 1983.
12 MAZZEO, 1989.
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pendência,  pois  ao  adotar  a  conformação  institucional  de
uma monarquia,  excluía  qualquer  possibilidade  de  avanço
progressista representado pelas ideias republicanas. Note–se,
portanto, que o historicamente novo, a mudança, a transfor-
mação, a modernização, ocorre de tal forma a garantir o his-
toricamente velho13,  conservando a estrutura econômica do
país, cujas classes sociais que permaneceram à frente da con-
dução da nação não mediram esforços  para “manter  tudo
como sempre foi”.

Importante notar que data do processo de formação
do Estado Nacional brasileiro uma característica essencial da
autocracia burguesa internamente instalada – o que contribui
para sua caracterização. Referimos à utilização da força mili-
tar como forma de garantir o domínio do bloco histórico no
poder, reprimindo violentamente qualquer forma de manifes-
tação  contrária  ao  seu  domínio.  É  o  que  nos  revelam os
acontecimentos  imediatamente  posteriores  à  declaração da
independência. O cerco à Assembleia Nacional, em 1823, im-
pedindo a aprovação de uma Carta Constitucional (Consti-
tuição da Mandioca)  com contornos liberais  progressistas –
mesmo que limitados – e a repressão violenta ao levante das
províncias do Nordeste, em 1824, que se rebelaram contra a
Constituição Outorgada no mesmo ano por D. Pedro I, rebe-
lião esta que ficou conhecida como a Confederação do Equa-
dor, são exemplos claros de como o Estado brasileiro passa-
ria a tratar todos aqueles setores que intentassem algum tipo
de ruptura significativa no processo politico econômico brasi-
leiro.

Desdobra–se daí, outra questão fundamental que diz
respeito à forma como o liberalismo foi apropriado e pratica-
do pelos  sucessivos  blocos  históricos  que foram se confor-
mando  em  torno  do  Estado  no  Brasil.  Voltaremos  a  esta
questão adiante.

13 CHASIN, J.  O integralismo de Plínio Salgado. Forma de regressividade
no capitalismo hiper–tardio. São Paulo: Livraria Editora Ciências Humanas
LTDA, 1978, p. 626 a 628.
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Como descrito anteriormente, os acontecimentos ime-
diatamente posteriores a 1822, conferem um importante con-
teúdo de instabilidade política à consolidação do Estado Na-
cional Brasileiro. Trata–se da disputa no interior do bloco his-
tórico em formação. Uma vez isolado o principal inimigo de
classe, no caso brasileiro, os setores ligados a incipiente pe-
quena burguesia urbana e à força de trabalho, estes últimos,
totalmente alijados do processo (lembremo–nos que a escra-
vidão é mantida juridicamente no país até 1888), as disputas
passam a ocorrer entre as frações de classe que disputam o
controle do bloco. De um lado, temos a burguesia rural, for-
mada basicamente por brasileiros, e de outro, a burguesia ex-
portadora,  composta  basicamente  por  portugueses  direta-
mente ligados ao Imperador. Com a morte de D. João VI e a
clara intenção de D. Pedro I de ocupar, concomitantemente,
o trono brasileiro e o português, acirram–se as disputas, cul-
minando com a violenta deposição de D. Pedro I, em 1831.
Finalmente, a burguesia rural brasileira teria o controle do Es-
tado em suas mãos, pois, como sabemos, D. Pedro II é no-
meado imperador, mas impedido de governar devido à ida-
de.

Chamamos atenção para a seguinte questão: a bur-
guesia assume o poder através de um Golpe de Estado! E
lançará mão deste “expediente político” sempre que o projeto
politico econômico hegemônico vigente estiver sobre ameaça.

Assim,  a estrutura  política burguesa que se ergue a
partir de 1831 oscilará entre a forma de uma autocracia lega-
lizada e a forma militar.  O caráter  “golpista” da burguesia
brasileira se fará presente em todos os momentos históricos
que esta classe entender necessário para garantir a manuten-
ção de seu poder, seja na disputa contra a classe trabalhado-
ra, seja nas disputas intra–classe burguesa, expressando assim
seu conteúdo bonapartista. É o que observamos nos proces-
sos  que  colocam fim  ao  período  das regências,  em  1840
(Golpe da Maioridade); no momento de Proclamação da Re-
pública, em 1889; no fim do domínio hegemônico do bloco
histórico formado pelas burguesias rurais, paulista e mineira,
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em 1930; em 1937, como forma de frear qualquer possibili-
dade de uma revolução de caráter nacional–popular, anti–im-
perialista, com o Estado Novo; em 1945, com a deposição de
Vargas;  e,  finalmente,  com o golpe  civil–militar,  em 1964,
que retira João Goulart do poder e elimina definitivamente
qualquer possibilidade de desenvolvimento e de inserção do
capitalismo brasileiro de forma autônoma no cenário mundi-
al.

O exame preciso, detalhado e aprofundado, de todos
estes momentos da processualidade histórica brasileira foge
aos objetivos deste trabalho. Ao caracterizarmos o momento
inicial de estruturação da forma autocrática desenvolvida pela
burguesia no Brasil, procuramos demonstrar a característica
essencial que compõe a forma pela qual esta classe mantém
o poder ao longo da história no país. Mais uma vez, chama-
mos a atenção para o fato de que em cada um dos episódios
acima citados, novos contornos e contradições, resultantes de
transformações econômico-sociais cada vez mais complexas,
serão  verificados.  Portanto,  a  manifestação  fenomênica  da
história brasileira possui e desenvolve uma diversidade de as-
pectos que nos permite inclusive identificar as transformações
ocorridas ao longo dos anos. Por isso, é possível afirmar que,
também em seu aspecto político, o país passa por um proces-
so de modernização. Se analisarmos a história da democracia
no  Brasil  em  retrospectiva,  verificaremos  que  importantes
avanços foram feitos no sentido da consolidação desta forma
burguesa de dominação política. No entanto, o que para nós
é fundamental é o fato de que, apesar de todas as transfor-
mações – de toda a  modernização – o elemento autocrático
não é superado, sequer negado pela estrutura sociometabóli-
ca desenvolvida no país. Muito pelo contrário, este é conditio
sine qua non da forma precisamente assim da burguesia on-
togeneticamente constituída no interior do complexo de com-
plexos societários brasileiro. Eis outro fundamento essencial
daquilo  que denominamos  modernização conservadora,  ou
de outro modo, o Sentido da Modernização no Brasil.
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Aqui, nos aproximamos da conceituação de Caio Pra-
do Júnior quando este procura demonstrar o sentido que dá
origem ao Brasil do século XX, vinculando–o aos primórdios
da ocupação territorial do país pelos portugueses. Entende-
mos que Prado Jr foi um dos primeiros intelectuais da tradi-
ção marxista  que buscaram compreender  a  particularidade
brasileira.

Ao caracterizar o Sentido da Colonização, Caio Prado
buscou analisar os elementos fundantes da forma de ser da
“Revolução Brasileira”. Assim, ao investigar a origem da es-
trutura econômica do país, evidenciou seus vínculos de asso-
ciativismo  subordinado  aos  centros  econômicos  mundiais,
bem como a estrutura  politico  administrativa  que aqui  vai
sendo  constituída,  pautada  no  domínio  das  classes  sociais
que controlam tais atividades econômicas. Os efeitos sociais
deste tipo de estruturação econômico–política serão extrema-
mente danosos para o conjunto da força de trabalho brasilei-
ra, bem como para os segmentos sociais que, historicamente,
estiveram à margem do sistema produtivo14.

Mais uma vez, observamos que outro elemento essen-
cial que sempre permeou a forma de ser da sociabilidade bra-
sileira se reproduz. Mesmo com toda a complexificação e mo-
dernização da estrutura societal brasileira, que a partir do fi-
nal do século XIX passa a se assentar na mão de obra “livre”
assalariada, o “abismo” entre aquela classe que controla pri-
vadamente a produção da riqueza e aquela que vive da ven-
da da sua força de trabalho, aprofunda–se vertiginosamente.

Tal  afirmação  pode  ser  constatada  empiricamente
quando analisamos o processo de precarização das condições
de  trabalho  implementado  ao  longo  dos  últimos  quarenta
anos, ampliado e aprofundado, sobretudo, a partir da década

14 Ao se referir à estrutura social que se desenvolve no período colonial bra-
sileiro, Caio Prado Jr. nos oferece a seguinte definição: “Em suma, o que
se verifica é que os meios de vida, para os destituídos de recursos materi-
ais, são na colônia escassos. Abre–se assim um vácuo imenso entre os ex-
tremos da escala social: os senhores e escravos, a pequena minoria dos pri-
meiros e a multidão dos últimos […].” (PRADO JR., 2000, p. 289).
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de 1990. Tal processo, além de lançar milhões de trabalhado-
res no desemprego e no chamado “mercado informal” de tra-
balho – onde nenhum direito trabalhista é observado –, pro-
moveu um rebaixamento qualitativo nas condições de vida
da força de trabalho, inclusive daqueles indivíduos que man-
tiveram seus empregos15. Longe de ser uma condição de mi-
serabilidade puramente material,  o processo de  moderniza-
ção conservadora – como não poderia deixar de ser – apro-
funda a  miséria espiritual, historicamente presente na socie-
dade brasileira. A reposição de forma vertiginosa do individu-
alismo, próprio da ideologia liberal, promove uma espécie de
privatização das relações sociais, onde a noção de indivíduo,
mônada fechada em torno de interesses privados, absorve e
explicita um conteúdo radical, reafirmando o princípio funda-
mental da propriedade burguesa, onde a realização do “eu”
15 Tal  processo será reconhecido, inclusive,  pela burguesia,  quando esta
passa a utilizar a expressão “inimpregáveis” para qualificar a exclusão de
parcelas importantes da população brasileira do processo de produção da
riqueza. Lembremo–nos que a referida expressão foi utilizada por Fernan-
do Henrique Cardoso, na época, Presidente da República, e revela o cará-
ter “estruturalmente necessário” do desemprego na sociedade capitalista.
Para uma análise aprofundada do processo de reestruturação produtiva no
Brasil e a conseqüente precarização do trabalho daí originada ver: ANTU-
NES. R. Adeus ao Trabalho? – Ensaio sobre as metamorfoses e a centrali-
dade co mundo do trabalho. São Paulo: Cortez, 1995. BOITO JR., A. Po-
lítica neoliberal e sindicalismo no Brasil. São Paulo: Xamã, 1999. CARO-
DOSO, A. M. A década neoloiberal e a crise dos sindicatos no Brasil. São
Paulo: Editorial Boitempo, 2003. ALVES, G.  O novo (e precário) mundo
do trabalho. Reestruturação produtiva e crise do sindicalismo. São Paulo:
Editorial Boitempo, 2000. Outro importante estudo sobre o fenômeno do
empobrecimento da mão de obra no Brasil, principalmente pelo esforço de
demonstração empírica deste fenômeno, pode ser encontrado em, SOUZA,
J. et  al.  A ralé brasileira:  quem é e como vive. Belo Horizonte: Editora
UFMG, 2009.  José Alcides Figueira Santos utiliza o conceito de “classes
destituídas”  para  caracterizar  este  processo  de  precarização.  Argumenta
que entre as classes destituídas encontram–se os trabalhadores elementares
(legalmente  empregados),  empregados  domésticos,  autônomo  precário,
produtor agrícola precário, trabalhador de subsistência e trabalhador exce-
dente (desempregados), sendo que estes constituem 40,33% da população
brasileira. (SANTOS, A. F. J.. Posições de classe destituídas no Brasil. In:
SOUZA, J. et al.  A ralé brasileira: quem é e como vive. Belo Horizonte:
Editora UFMG, 2009.) 
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condiciona necessariamente a não–realização dos “outros”.
Reafirma–se assim, o pressuposto de que o “outro” é um obs-
táculo à “minha” existência. Tais aspectos ideológicos – que
aqui nos restringimos a apontar seus efeitos imediatos – po-
dem ser percebido no esgarçamento dos mais elementares la-
ços de convivência social. A violência (em todos os níveis e
sentidos) reina absoluta nas grandes cidades brasileiras; o Es-
tado, por sua vez, trata a questão como um problema de “se-
gurança pública”, criminalizando toda e qualquer forma de
existência que não respeite a lógica da propriedade privada –
bem como aqueles movimentos  sociais que questionam tal
quadro de coisas; os trabalhadores estão constantemente sob
a mira de fuzis, seja do crime organizado, seja da violência
institucionalizada, plasmada no braço armado do Estado em
suas múltiplas formas de organização policiais.

O “embrutecimento” de seres humanos não atinge so-
mente as classes sociais subalternas, mas se estende ao con-
junto da sociabilidade, como resultado direto da precariza-
ção, sucateamento, e consequente queda no nível educativo–
cultural do país. Tal fato se explica também pela concepção
de educação que passa a orientar os projetos político–peda-
gógicos no Brasil que, obedecendo à reposição dos valores li-
berais, nega qualquer possibilidade de formação humanista,
privilegiando a “formação para o mercado de trabalho”, res-
ponsabilizando individualmente os fracassos gerados social-
mente,  reproduzindo  uma  visão  puramente  pragmática  da
educação, orientada exclusivamente pela “lógica” do merca-
do.

A maior parte da população brasileira carece de con-
dições básicas de saúde e higiene públicas. O Brasil chega ao
século XXI com um sistema de saneamento básico inferior ao
de alguns vizinhos latino–americanos, tais como Bolívia e Co-
lômbia. Enormes contingentes se avolumam nas filas da rede
pública de saúde, pois obedecendo a mais perfeita tradição li-
beral, o Estado reduz ao limite mínimo os investimentos para
está área, privilegiando a iniciativa privada, que acumula bi-
lhões com o chamado complexo médico–hospitalar.
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Afirmamos anteriormente que uma das características
mais importantes da “Revolução Brasileira” é o caráter parti-
cular com o qual os pressupostos ideológicos do liberalismo
serão  absorvidos  e  reproduzidos  na  forma sociometabólica
que aqui vai se constituindo. Observamos que tal processo se
diferencia substancialmente do ocorrido nos polos centrais do
desenvolvimento capitalista. Em países como a Inglaterra, os
Estados Unidos, a Holanda e, sobretudo a França, os pressu-
postos liberais trouxeram consigo um conteúdo radicalmente
progressista e revolucionário. Ressalvem–se as devidas parti-
cularidades, é possível afirmar que até meados do século XIX
a  burguesia  europeia  utilizava–se  do  instrumental  liberal
como forma de colocar abaixo todo resquício feudal, ao mes-
mo tempo em que construía a “modernidade”. Somente com
a expansão dos domínios burgueses e a consequente “oci-
dentalização do mundo”, novos “antípodas”16 serão constituí-
dos,  expressando a universalização da luta de classe,  entre
capital e trabalho.

Ao  pensarmos  a  particularidade  brasileira  em  sua
perspectiva  ideológica,  verificaremos  que  a  absorção  dos
pressupostos liberais pela burguesia que aqui vai se formando
se condiciona a duas ordens de fatores contraditoriamente ar-
ticulados: na primeira metade do século XIX (período em que
tal ideologia ganha arrimo social no país), o liberalismo já ex-
pressa seu conteúdo conservador ao demonstrar os limites da
emancipação política burguesa em nível mundial; ao mesmo
tempo em que alcança seu limite histórico, esgotando seu ca-
ráter progressista, a doutrina liberal, tal como se materializa
no Brasil, sequer observa os pressupostos básicos da emanci-
pação burguesa, ou quando o faz, reveste–se de um duplo

16 Marx aponta para o esgotamento do caráter revolucionário da burguesia
em seus escritos para a Nova Gazeta Renana, ao analisar a vaga revolucio-
nária que se esgota em 1848. MARX, K. A burguesia e a contra–revolução.
São Paulo: Ensaio, 1997. Importante análise sobre a expansão do ideal li-
beral e a universalização da luta entre capital e trabalho – de onde inclusive
emprestamos os termos entre aspas – é a obra de DEL ROIO, M. O impé-
rio universal e seus antípodas: a ocidentalização do mundo. São Paulo: Íco-
ne, 1998.
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caráter. Assim, observamos um relativo processo de liberaliza-
ção das atividades econômicas, ao mesmo tempo em que se
mantém a escravidão; estrutura–se uma organização estatal
fincada na divisão dos poderes, no sufrágio e na universaliza-
ção de direitos. No entanto, a Constituição de 1824 estabele-
ce um quarto poder (Moderador), garantindo poderes auto-
cráticos ao imperador, e o voto será exercido a partir do crité-
rio censitário, excluindo a maior parte da população de qual-
quer decisão política, sem contar o próprio estatuto jurídico
do escravismo, cuja existência per si já denuncia a contradi-
ção17.

Seguindo a análise de Roberto Schwarz, a “comédia
ideológica” que aqui se instala atravessa todo o segundo rei-
nado, permanecendo mesmo após a Proclamação da Repú-
blica, a despeito da abolição da escravatura em 1888. A con-
tradição entre os ideais liberais e a escravidão será estabiliza-
da a partir da existência de uma camada de homens livres,
cuja relação com os senhores de escravos dará origem às re-
lações de favor, estas sim apoiadas nas ideias provenientes da
Europa. A equação (se é que podemos assim qualificar) es-
trutura–se da seguinte forma: o liberalismo se aplica às rela-
ções entre senhores e homens livres – mesmo que de forma
contraditória e excludente, pois estes não tinham direito ao
voto,  por  exemplo.  A mão–de–obra  escrava é  o  elemento
fundamental à realização de tal ordem política, uma vez que
garante a organização econômica voltada para o lucro, fonte
de reprodução da riqueza socialmente necessária à existência
do território.  Eis  a essência de “as  ideias  fora  do lugar”18,
17  MAZZEO, 1989, p. 112–113 e 120–121. 
18 Este é o título do texto de abertura à obra Ao vencedor as batatas, de Ro-
berto Schwartz. Nesta “introdução”, Schwarz busca compreender como a
particular  reprodução  e  absorção  do  liberalismo na  realidade  brasileira,
produziu um ideal estético também particular, capturado de forma precisa,
segundo o autor, por Machado de Assis. (SCHWARTZ, R. Ao vencedor as
batatas: forma literária e processo social nos inícios do romance brasileiro.
São Paulo: Duas Cidades; Ed. 34, 2000). Em SEGATTO, J. A. Política e
Literatura em Machado de Assis. In:  Novos Rumos, ano 22, nº 48, 2007,
encontramos  uma  importante  análise  do  romance  machadiano  Esaú  e
Jacó. Entre outros aspectos, Segatto chama atenção para a forma contradi-
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onde características  que,  em tese,  são  contraditórias,  assu-
mem formas – ao mesmo tempo em que as delineiam – de
particularidade histórica.

Dando um salto histórico – mesmo com todos os ris-
cos que tal procedimento analítico apresenta –, podemos afir-
mar que a essência da “comédia ideológica” se mantém, pois
se em sua origem o liberalismo de extração prussiano–coloni-
al  assentava–se  no  escravismo,  dominado  pela  burguesia
agroexportadora do país, durante a década de 1990 e início
dos anos 2000, a burguesia representada pela social-demo-
cracia será responsável pelo resgate da ortodoxia liberal, arri-
mo do projeto econômico–político do bloco histórico que se
consolida a partir do governo Fernando Henrique Cardoso.
Ou seja, mais uma vez a aparência fenomênica nos é apre-
sentada de forma contraditória, pois a social-democracia no
Brasil é responsável pelo desmonte do arcabouço politico ins-
titucional do que poderíamos identificar – ou do que mais nos
aproximamos  –  como o  “Estado  de  bem–estar”  brasileiro,
plasmado na Carta Constitucional de 1988. Mas, novamente,
para compreendermos “o lugar  das ideias” neste  contexto,
faz–se necessária a observação de nossa essência particular,
onde a burguesia que aqui se vai desenvolvendo reproduz as
características de uma  forma particular de  ser. Amalgamada
pelo caráter  prussiano–colonial  do capitalismo,  a burguesia
brasileira oscila entre o conservadorismo e o reacionarismo
político,  sendo  que  tais  manifestações  ideológicas  se  farão
perceber de acordo com as contingências históricas dos perío-
dos analisados. Os avanços sociais possíveis serão somente
resoluções genérico–abstratas, apontadas pelos textos consti-

tória de manifestação do liberalismo no Brasil, além de apontar para o ca-
ráter conservador das transformações politicoeconômicas ocorridas no país,
características estas plasmadas pelos personagens machadianos. Diz o autor
ao que, por meio de “[…] ‘reformas pelo alto’ […] Em todos os aconteci-
mentos agudos e cruciais […], a classe dominante sempre procurou rearti-
cular e reorganizar as formas de dominação política e acumulação de capi-
tal para fazer frente aos crescentes antagonismos e contradições sociais que
se acumularam, como também, para impedir  que as classes  subalternas
subvertam a ordem vigente e, ainda, para truncar sua participação no pro-
cesso político.” Ibid., p. 89.   
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tucionais, que não encontram efetivação na realidade concre-
ta. O máximo a ser oferecido em termos materiais serão os
programas eufemisticamente denominados pelo título “trans-
ferência de renda”, recolocando uma espécie de “ideologia
do favor”, agora protagonizado pelo Estado em relação aos
milhares de miseráveis espalhados pelo país.

Enfim, a Revolução Burguesa, tal como esta se con-
cretiza no Brasil, promove a estruturação de um bloco históri-
co  de  hegemonia  burguesa,  a  modernização  das  relações
econômico–produtivas, mas mantém, com novos contornos
fenomênicos, a essência miserável, material e espiritual, das
relações sociais no país. Eis o caráter do Sentido da Coloni-
zação que se atualiza, renovando–se e reafirmando–se, agora
reproduzido em Sentido da Modernização.

III.  A  violência  como instrumento de dominação
de classe

 
Como afirmado acima, uma das características funda-

mentais da dominação burguesa no Brasil  é a exclusão da
classe trabalhadora dos processos decisivos de transformação
político–econômica que se reproduziram em nossa história.
Quando tratamos  especificamente  da questão agrária  e  da
luta pela terra no país, a autocracia se explicita historicamente
através da violência de classe. Não que esse elemento não es-
teja presente nos conflitos e disputas envolvendo as frações
da classe trabalhadora que ocupam o espaço geográfico ur-
bano, por assim dizer, nas lutas que estas reproduziram con-
tra a burguesia. No entanto, a história da “luta pela terra” no
Brasil vem sendo escrita com o sangue daqueles que ousaram
e ainda ousam questionar a estrutura fundiária no país. Pode-
mos mesmo afirmar,  que a violência19 se  caracteriza  como
elemento essencial  do Sentido da Colonização, reproduzin-
do–se, mutatis mutantes, em sua forma institucionalizada na-

19 Violência tanto em seu conteúdo físico, diretamente exercida pelos pro-
prietários de terra contra os trabalhadores, quanto àquela jurídico–instituci-
onal,  reproduzida pelo Estado através das forças policiais que compõem
seu “braço armado”.



43

quilo que aqui denominamos Sentido da Modernização. A se-
guir, apontaremos algumas revoltas e movimentos sociais que
reproduziram e explicitaram em sua organização a  disputa
pela terra no Brasil. Buscaremos demonstrar suas reivindica-
ções e demandas, assim como o desfecho de suas movimen-
tações e a reação dos proprietários de terra, articulados a par-
tir da violência do Estado20.

A primeira forma de violência reproduzida no territó-
rio brasileiro envolvendo a questão da luta pela terra pode ser
identificada quando da chegada dos portugueses e a estrutu-
ração da empresa colonial. A população originária do territó-
rio, os indígenas, cuja forma de apropriação da terra se dife-
renciava  do  modelo  privado  imposto  pelos  colonizadores,
passa  a resistir  a  essa  dominação e a escravidão,  adotada
como forma de exploração da força de trabalho. Vários fo-
ram os  conflitos  envolvendo os  indígenas  no Brasil,  sendo
que esse tipo de fenômeno ainda se reproduz com frequên-
cia21. 

Como forma de ilustração, citamos um episódio do
Período  Colonial  (1500–1822)  identificado  historicamente
como Guerras Guaraníticas (1753–1756). No contexto da de-
limitação das fronteiras entre suas colônias, Portugal e Espa-
nha firmam o Tratado de Madri (1750), estabelecendo que a
região de Sete Povos das Missões passaria para o controle
dos portugueses22. Sete Povos das Missões havia sido funda-
da por padres jesuítas sobre controle dos espanhóis, por volta
da década de 1680 – São Borja foi a primeira a ser fundada

20 Mesmo que possa parecer evidente, faz–se necessário reafirmar que o
presente escrito não tem a pretensão de produzir uma análise profunda dos
eventos  históricos  que trabalharemos a seguir.  O que procuraremos de-
monstrar a partir da descrição de seus  nexos causais  é o elemento auto-
crático da burguesia brasileira no tratamento da questão agrária no Brasil. 
21 Em vários episódios de nossa história, a “questão indígena” se explicita
de forma violenta. Devido às dimensões do trabalho aqui apresentado, fa-
remos apenas algumas referências aos conflitos que envolveram povos in-
dígenas e que tiveram a disputa pela terra em seu núcleo. 
22 Atualmente, a região se localiza entre o noroeste e o extremo oeste do
estado do Rio Grande do Sul. A denominação “guaranítica” deriva do fato
de os índios pertencerem à etnia Guarani. 
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em 1682. Como resultado do tratado, para os portugueses
ocuparem o território seria necessário que índios e padres se
transferissem para a parte paraguaia de Sete Povos, que con-
tinuava sob domínio espanhol. Essa transferência implicaria
em grandes prejuízos materiais aos indígenas, pois perderiam
o controle sobre diversos povoados e a autonomia sobre o
território. Apoiados pelos padres jesuítas (mesmo que contra-
riando as ordens superiores da Companhia de Jesus), os ín-
dios se armaram e resistiram durante mais de três anos. No
entanto, diante da aliança entre as tropas portuguesas e espa-
nholas, cuja superioridade bélica era gritante, os índios capi-
tularam e foram obrigados a aceitar a imposição de novas
fronteiras aos seus territórios.

Outro episódio digno de nota, envolvendo diretamen-
te as populações indígenas, foi a promulgação da Lei do Di-
retório dos Índios, em 1757, no contexto das assim conheci-
das Reformas Pombalinas23. A referida lei tratou de impor o
ensino da língua portuguesa ao conjunto da sociedade que
aqui vinha se constituindo, ao instituir a oficialidade à língua
lusitana e praticamente proibir a reprodução dos troncos lin-
guísticos de origem indígena na formação escolar oficial. Mes-
mo que não envolva diretamente a disputa pela terra, o epi-
sódio acima nos demonstra que a dominação e a violência se
reproduz, também, no campo ideológico.

Cabe afirmar que ao longo de pouco mais de 500
anos de história do Brasil, as populações originárias tiveram
seu número drasticamente  reduzido,  como resultado direto
das formas de dominação aqui estabelecidas24. A Constitui-
23 Marque de Pombal (Sebastião José de Carvalho e Melo), foi o Primeiro-
Ministro do rei dom José I (1750–1777). É considerado o principal respon-
sável pelas medidas de modernização do reino português 
24 Estudos publicados pela FUNAI (Fundação Nacional do Índio), apontam
que a população indígena em 1500 era de, aproximadamente, 3 milhões
de pessoas. No ano de 2000, esse número não passava de 400 mil. Em
2010, esse número mais que dobrou, alcançando 817 mil pessoas. Note–se
que o critério utilizado pela FUNAI é o da “autodeclaração”, ou seja, os nú-
meros recentes dizem respeito às pessoas que se auto definem como indí-
gena (esse critério passou a ser utilizado pelo IBGE na realização do Censo,
a partir de 1991).
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ção Federal de 1988, em seu artigo 231, estabeleceu alguns
dispositivos jurídicos que deveriam garantir o acesso à terra
aos povos indígenas, através da demarcação de Reservas In-
dígenas. Além da demora nos procedimentos burocráticos, os
interesses dos latifundiários, representados politicamente pelo
que se passou a denominar “bancada ruralista” no Congresso
Nacional, dificultam sobremaneira de forma a quase impossi-
bilitar a efetivação de tais direitos. Some–se a isso o fato de o
Poder  Judiciário  no  país  reproduzir  uma  leitura  profunda-
mente conservadora de nossa carta magna.

Ainda durante o período colonial,  observamos uma
série de revoltas e rebeliões que de alguma forma trazem con-
sigo o elemento da disputa pela terra, como consequência de
uma estrutura  fundiária  geradora  da  exploração.  Uma das
principais formas de resistência, mesmo que de conteúdo “es-
pontâneo”25, foram os quilombos. Entre estes, o mais impor-
tante foi a Confederação de Palmares, abarcando uma série
de mocambos26, localizado na Serra da Barriga, no atual terri-
tório de Alagoas, mas que no período pertencia à Capitania
de Pernambuco. Apesar de a maioria de seus habitantes se-
rem negros  escravizados,  também viviam em Palmares ho-
mens livres, brancos pobres, e também índios. Tal fato pode
ser explicado pela forma de exploração reproduzida nas fa-
zendas  da  região,  o  que causava  grande miséria  naqueles
contingentes populacionais que não os proprietários de terra.
Assim, encontravam nos quilombos uma forma de manuten-
ção da vida que serviria como alternativa à exploração do sis-
tema colonial, com acesso à terra e à riqueza que dela produ-
25 Referimos–nos aos quilombos como “formas espontâneas” devido ao ca-
ráter de sua organização. Esta não possuía aquilo que podemos identificar
como um projeto político, com propostas transformadoras, ou mesmo qual-
quer outro tipo de reforma. O elemento aglutinador de seus participantes se
dá a partir de uma necessidade de resistir à exploração cotidiana imposta
pelos grandes proprietários de terras.
26 O significado do vocábulo mocambo deriva das moradias rústicas que
eram construídas  pelos escravos que fugiam para o interior  da mata. O
conjunto  dessas  moradias  formavam  pequenos  vilarejos,  denominados
com a mesma expressão. Palmares contava com cinco grandes mocambos,
sendo o principal deles o Macaco, uma espécie de capital de Palmares. 
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ziam. A reação dos latifundiários foi constante durante o qua-
se  um século  de  existência  de  Palmares27,  sendo  que  em
1694,  o mocambo do Macaco foi  tomado pelas tropas de
Bernardo Vieira de Melo e de Domingos Jorge Velho, ban-
deirante paulista contratado em 1687 para derrotar Palmares.
Zumbi dos Palmares foi o grande líder da região e esteve à
frente nos momentos finais de sua existência. Ferido, conse-
gue fugir em 1694, mas é capturado no ano seguinte. Execu-
tado e decapitado, teve sua cabeça exposta em praça pública
na cidade de Recife28. A prática do “castigo exemplar”, repro-
duzida amplamente pelas autoridades brasileiras constituídas,
sempre foi corrente no país. Voltaremos a essa questão adi-
ante.

Várias foram as rebeliões que ocorreram no país du-
rante o Período do Império (1822–1889). Aqui, em especial,
nos interessa dois acontecimentos ocorridos durante o gover-
no dos regentes  (1831–1840).  O país  havia alcançado sua
emancipação política em 1822, num pacto entre setores dos
latifundiários brasileiros que, como apontado na seção anteri-
or,  “mudaram as  coisas  pra  que  elas  continuassem como
sempre  foram”.  Aqui  destacamos  a  Cabanagem  (1835–
1840),  no  Pará  e  a  Balaiada  (1838–1841),  no  Maranhão.
Ambas as revoltas se enquadram num contexto de crise políti-
ca aberta no país, onde os proprietários de terra passam a lu-
tar entre si, expressando as fissuras no bloco histórico que se
constituiu a partir  da independência do país29.  No entanto,
trazem um elemento totalmente novo, a participação da po-

27 Registros históricos nos dão conta que já em 1602 foram organizadas ex-
pedições pelo então governador–geral, Diogo Botelho, para conter os ne-
gros que se rebelavam e fugiam para Palmares. 
28 A morte de Zumbi teria ocorrido no dia 20 de novembro de 1695. A data
é lembrada hoje como o Dia da Consciência Negra, sendo que algumas ci -
dades brasileiras a adotaram como feriado municipal.  
29 Outras revoltas explicitam de forma clara o que afirmamos. Tanto assim
que uma das principais questões que traziam em suas reivindicações era a
fragmentação  do território.  Assim  foi  com a Confederação  do  Equador
(1824) e com a Guerra dos Farrapos, ou Farroupilha (1835–1845),  por
exemplo, assim como a própria Cabanagem.
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pulação pobre, sertanejos, ribeirinhos, negros que viviam em
quilombos e índios, que além de imprimirem um conteúdo
social diferenciado aos acontecimentos, agem com certo grau
de radicalidade ao questionarem a estrutura agrária do país,
através, sobretudo, da expropriação de propriedades. 

No Pará, liderados por Eduardo Angelim (este um se-
ringueiro) e Antonio Vinagre, os cabanos chegaram a procla-
mar a independência da província entre 1835 e 1836, mas
foram duramente combatidos pelas tropas oficiais  enviadas
do Rio de Janeiro. Os últimos registros de conflitos datam de
1840 e estima–se que o número de mortos alcançou 30 mil
pessoas, em sua maioria cabanos.

O caráter popular da Balaiada pode ser imediatamen-
te identificado quando observamos a origem social de suas
principais lideranças, além obviamente, de suas propostas e
reivindicações.  Liderados  pelo  fabricante  de  cestos  Manuel
Francisco dos Anjos Ferreira, pseudônimo Balaio, e pelo ex–
escravo Raimundo Gomes Vieira, uma parte da população
explorada pelos latifundiários – lavradores, vaqueiros, tropei-
ros, escravos, índios – se rebela e passa a controlar ampla re-
gião no sul  do Maranhão, em 1838.  Em 1839,  recebem o
apoio de Cosme Bento das Chagas e de quase 3 mil quilom-
bolas, e avançam sobre a cidade de Caxias, principal centro
comercial do interior da província e segunda maior cidade do
Maranhão à época. Em 1840, o coronel Luís Alves de Lima e
Silva chega com suas tropas para pôr fim ao conflito. Manuel
Balaio morreu em combate, Cosme Bento foi preso e conde-
nado à morte, em 1842. O coronel Luís Alves foi condecora-
do como Barão de Caxias, posteriormente Duque de Caxias,
constando também, como patrono do exército brasileiro. Sua
data de nascimento, 25 de agosto, marca o Dia do Soldado.
Assim, a autocracia brasileira transforma em “herói” aquele
que comandou as tropas oficiais do país contra sua popula-
ção, em nome da ordem do latifúndio e do escravismo.

Uma última observação se faz necessária quando tra-
tamos das primeiras revoltas envolvendo setores sociais po-
bres no Brasil. Em 1804, o Haiti consolidou sua independên-
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cia  a  partir  de  um processo  de  transformações  profundas,
dando origem à primeira república governada por ex–escra-
vos. Entre os principais feitos desse movimento revolucioná-
rio, destacamos a abolição do trabalho escravo, bem como a
expropriação das terras dos antigos latifundiários franceses. O
caráter de radicalidade e violência reproduzido pelo processo
revolucionário no Haiti, serviu como um grande aprendizado
para os latifundiários da América Latina em geral,  e especifi-
camente aos brasileiros. Desde a perspectiva da burguesia ru-
ral que aqui vai se conformando, era necessário barrar de for-
ma violenta qualquer movimentação política que trouxesse a
“ameaça haitiana”. Uma frase atribuída ao político mineiro
Antonio Carlos Andrada explicita essa prática política repro-
duzida pelos grandes proprietários de terra: “façamos a revo-
lução antes que o povo a faça”. Mesmo que em contextos
históricos distintos (Antônio Carlos foi um político atuante no
período da Primeira República, tendo sido Presidente do Es-
tado de Minas Gerais entre 1926 e 1930), a essência da frase
reproduz a essência da prática política da classe dominante
brasileira, ao expor claramente a intenção de exclusão da po-
pulação trabalhadora dos grandes processos de transforma-
ção do país.

Dando um salto até o Período Republicano (1889–
dias atuais), uma revolta nos momentos iniciais de nossa re-
pública reafirmou a essência do domínio do latifúndio. Referi-
mos–nos à Guerra de Canudos (1896–1897). 

Liderados por Antônio Conselheiro – alcunha de An-
tonio Vicente Mendes Maciel – a população que constituiu o
Arraial de Canudos, às margens do Rio Vaza–Barris, a partir
de 1893, era formada fundamentalmente por pessoas pobres,
das mais diversas origens sociais – genericamente denomina-
dos “sertanejos” –, que buscavam alternativa à vida de misé-
ria que levavam junto aos grandes centros produtores da Ba-
hia, controlados pelos grandes fazendeiros de então. O dis-
curso  e  apelo  religiosos  reproduzidos  pelo  beato  Antônio
Conselheiro  –  que passou  a  chamar  a  localidade  de  Belo
Monte – criou uma espécie de amálgama social que garantia
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unidade e certa ordem no povoado por ele liderado30. No en-
tanto, da forma como entendemos, Canudos possuiu um sig-
nificado que extrapola o ideal da “terra prometida”, tão di-
fundido entre as paragens miseráveis de nosso país ao longo
de sua história. Canudos, ao seu tempo, é a síntese da con-
traditória estrutura econômico–social que aqui se constituiu.
Milhares de brasileiros que buscavam uma vida minimamente
digna, fugindo do flagelo que o Sentido da Colonização31 lhes
impunha, mesmo que de forma intuitiva e espontânea, ao en-
frentarem tais desafios foram de encontro com os interesses
dos grandes proprietários de terra. Denunciaram não só as
atrocidades que a estrutura fundiária do país reproduzia (e
ainda reproduz) cotidianamente. Também apontaram à pos-
sibilidade de outra forma, uma nova forma de ocupação do
solo, de apropriação da terra, que não aquela pautada na ex-
ploração intensiva e extensiva do homem pelo próprio ho-
mem32. O preço pago por “tamanha ousadia” foi alto. Entre
outubro de 1896 e outubro de 1897, quatro expedições mili-
tares foram organizadas pelas autoridades constituídas na Ba-
hia, com apoio das tropas do Rio de Janeiro. Depois de uma
brava resistência, durante um ano de conflitos, Canudos caiu
dominada e sua população foi exterminada. Cerca de 25 mil
pessoas, entre mulheres e homens, crianças e idosos, foram
mortos.  Para  os  representantes  da  autocracia  burguesa  no
Brasil  era preciso apagar Canudos do mapa e da memória
dos trabalhadores. Porém, nunca conseguiram!33

30 Estima–se que no auge de seu povoamento, Canudos contava com uma
população de 25 mil pessoas, aproximadamente.
31 Entenda–se, a miséria cotidiana, consequência direta da estrutura fundiá-
ria do país. 
32 Mais uma vez, é preciso afirmar que, assim como outras revoltas do perí-
odo, Canudos não possuía um projeto político transformador. No caso es-
pecífico de Antonio Conselheiro, estudos demonstram que suas concepções
possuíam traços ideológicos controversos,  como a defesa do retorno da
Monarquia. De qualquer forma, a ofensiva do Estado brasileiro sobre o vi-
larejo, explicitou o núcleo da questão agrária no país, qual seja uma estru-
tura pautada no latifúndio, na concentração da propriedade nas mãos de
poucos, que produz a exploração e a miséria de muitos.     
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Ao  longo  do  período  republicano,  vários  foram os
momentos e os episódios históricos de resistência e luta dos
trabalhadores rurais no país que, de alguma forma, questio-
naram a estrutura fundiária aqui estabelecida. As dimensões
do presente trabalho não nos permite tratar de todos estes
eventos, como já afirmado anteriormente34. Sendo assim, ca-
minhamos para o que poderíamos indicar como uma conclu-
são do presente texto. Desde já, faz–se mister afirmar que tais
indicativos devem servir antes como elementos de reflexão e
questionamento,  inclusive daquilo que aqui expomos e de-
fendemos.

33 “O sertanejo é, antes de tudo, um forte”. Com essa frase Euclides da Cu-
nha sintetiza a essência do povoado de canudos. Mas também, acrescenta-
ríamos, daqueles que lutaram e lutam pela terra no país. Euclides da Cu-
nha foi enviado ao sertão da Bahia como correspondente de guerra d’O
Estado de São Paulo, para cobrir o conflito entre as tropas oficiais e os se-
guidores do beato Conselheiro. Assim como era propagado pelas forças
oficiais, acreditava que Conselheiro era apenas o líder de um movimento
que tentava restaurar a monarquia. Ao presenciar os momentos finais da-
quele conflito, percebeu que muitas outras questões estavam em jogo. Seu
livro  Os sertões – a campanha de Canudos (1902), descreve as contradi-
ções geradas pela concentração de terra no país, expondo–as de forma ex-
plícita. Importante lembrar que a localização original do Vilarejo de Canu-
dos foi inundada pelas águas do açude Cocorobó, em 1969. Ironia ou não,
em períodos em que o clima seco da região, que historicamente vem mal-
tratando os sertanejos,  estende–se produzindo longas estiagens, as águas
do lago de Cocorobó se retraem fazendo emergir a torre da igreja do antigo
vilarejo, trazendo a lembrança da resistência e da força do sertanejo.
34 Outro importante movimento que teve como elemento motivador a dis-
puta pela terra entre sertanejos e latifundiários, foi a Guerra do Contestado
(1912–1916). As tropas federais massacraram mais de 20 mil camponeses,
que resistiram durante quatro anos aos avanços sobre as terras das quais ti-
nham a posse. Citamos ainda a organização das Ligas Camponesas, a par-
tir da década de 1940, que contou com a participação e influência direta
de importantes quadros do Partido Comunista Brasileiro (PCB), tais como
Gregório Bezerra e Francisco Julião. Com o golpe civil–militar de 1964, os
governos autocráticos que se instalam passaram a perseguir, torturar e as-
sassinar as principais lideranças do movimento, desmantelando toda sua
estrutura de organização, o que levou ao desaparecimento das Ligas Cam-
ponesas. 
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IV. A luta pela terra nos marcos da institucionali-
zação da autocracia burguesa

Identificamos como institucionalização da autocracia
burguesa o processo de transformações políticas ocorridas no
Brasil a partir de meados da década de 1980. Tal como afir-
mado na segunda seção do presente trabalho, a transição da
forma bonapartista clássica – instaurada pela ditadura a partir
de 1964 – para sua versão institucionalizada, absorve e re-
produz no plano político e jurídico contornos democráticos.
Antes de mais nada, é preciso reafirmar que tais elementos só
foram possíveis devido ao Censo das lutas sociais no Brasil,
sobretudo a partir do final da década de 1970. No entanto,
as conquistas dos trabalhadores no Brasil, que foram conden-
sadas na Constituição Cidadã de 1988, não eliminaram o ca-
ráter autocrático da dominação de classe no Brasil, pelo con-
trário, lhe imprimiram “vestes” de legalidade jurídica. Cotidia-
namente, observamos um processo cada vez mais intenso de
judicialização e criminalização das lutas sociais no país, onde
a violência de Estado é utilizada indiscriminadamente para
reprimir e calar a voz daquelas organizações da classe traba-
lhadora que procuram, de alguma forma, lutar pela conquista
e ampliação dos direitos sociais, a partir de uma perspectiva
ideológica de esquerda. No que diz respeito ao tema central
do presente trabalho, o principal instrumento de organização
da luta dos trabalhadores rurais sem–terra tem sido ao longo
das últimas três décadas o MST. Nascido no bojo da retoma-
da das lutas sociais no Brasil35, no período de Censo citado
acima – que colaborou com a queda da ditadura civil–militar
–, o MST promove um amplo e profundo debate sobre a for-
ma de apropriação da terra, o modelo de propriedade e de

35 O MST é fundando em 1984. A origem dessa organização está vinculada
à luta pelo fim da ditadura e pela democratização do acesso à terra, sobre-
tudo a partir da segunda metade da década de 1970. Seu núcleo de ori-
gem, por assim dizer, foi o estado do Rio Grande do Sul, irradiando sua
tática de luta, as ocupações de terras improdutivas, por todo o país. Uma
primeira fonte de acesso à história dessa organização pode ser encontrada
em http://www.mst.org.br.
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produção reproduzido pelo latifúndio no Brasil, em sua forma
moderna, o agribusiness. 

O núcleo da discussão sobre reforma agrária, propos-
to pelo MST, aponta para a necessidade de construção de
uma forma de sociabilidade onde a exploração do homem
pelo próprio homem seja superada, onde a utilização racional
dos recursos naturais seja elemento primordial da organiza-
ção da produção, identificando a sociedade capitalista como
o maior obstáculo a ser superado para se alcançar tais objeti-
vos. Sua principal tática de luta, desde suas origens, são as
ocupações de terras improdutivas. E a reação dos latifundiá-
rios do país, seja através de grupos paramilitares, seja através
do braço armado do Estado, reforçam a violência como ele-
mento fundante do que aqui identificamos como autocracia
institucionalizada. A lista de exemplos, infelizmente, é bastan-
te extensa. Como forma de elucidarmos o que aqui procura-
mos apontar, utilizaremos o episódio internacionalmente co-
nhecido como o Massacre de Eldorado de Carajás, no Pará.

Em 17 de abril de 1996, cerca de 1500 sem–terra que
estavam acampados na região partiram em direção à Belém,
capital do Pará, para reivindicarem a desapropriação de ter-
ras  improdutivas,  principalmente da Fazenda Macaxeira.  A
polícia militar do Pará foi acionada sob a alegação que a BR–
155, rodovia que conecta a região à capital  Belém, estava
bloqueada. A ação da PM foi sumária: abriram fogo contra os
manifestantes,  ferindo  mortalmente  19  pessoas  –  10  dos
quais  executados,  segundo  dados  da  autópsia,  inclusive  a
queima roupa. Outras 69 vítimas sobreviveram aos ferimen-
tos, muitas das quais com sequelas permanentes. 

Vinte anos depois, apenas dois comandantes da ope-
ração foram condenados. Trata–se do Coronel Mario Colares
Pantoja, condenado a 258 anos, e Major Oliveira, condenado
a 158 anos36. 
36 O sítio da Anistia Internacional no Brasil afirma que “Nestes vinte anos,
mais de 271 trabalhadores rurais e lideranças foram assassinadas somente
no estado Pará, traçando um trágico cenário da luta pelo direito à terra no
Brasil”  (anistia.org.br/noticias/massacre–de–eldorado–dos–carajas–20–
anos–de–impunidade–e–violencia–campo/) consultado em 25/10/2016. 
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Verifica–se, portanto, a forma de tratamento dispen-
sada  pelas  autoridades  constituídas  da  república  brasileira,
àqueles que ousam lutar pela acesso e pelo direito à terra no
país. Muitos outros episódios, como afirmado anteriormente,
poderiam aqui ser citados; muitos outros lutadores dos traba-
lhadores brasileiros tombaram diante de um poder autocráti-
co (como não lembrar de Chico Mendes!) que assume feições
de institucionalidade, através das penas brandas, da impuni-
dade, da morosidade de um sistema judiciário – e portanto
de um poder de Estado – que visivelmente defende os inte-
resses do latifúndio.
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Agricultura e Capitalismo: A
Acumulação Primitiva do Capital na

Cafeicultura Paulista na Passagem do
Século XIX para o XX

Angelo Diogo MazinAngelo Diogo Mazin

Introdução

O presente trabalho objetiva refletir sobre o papel da
Agricultura Brasileira no processo de Acumulação Capitalista
entre  o  final  do  Século  XIX  (especificamente  a  partir  de
1870), até o início do Século XX (1930) no Brasil, especifica-
mente no estado de São Paulo. Nosso intuito é compreender
como o Capital se materializou na agricultura paulista que, no
período recortado, constituía a forma de reprodução e acu-
mulação mais avançada do país.

O trabalho está organizado em três capítulos: o pri-
meiro trata de reflexões mais gerais acerca do processo his-
tórico que ficou conhecido como: Acumulação Primitiva do
Capital. Tratamos em linhas gerais sob quais condições foram
produzidos esse momento da história (ocaso de um Modo de
Produção e a formação de um novo), e quais transformações
produziu–se nesse processo. Enfatizamos o processo de escra-
vidão nas colônias americanas e sua importância nesse pro-
cesso de acumulação do Capital. No segundo capítulo, cha-
mado de “O Brasil e a Economia Mundial no final do Século
XIX – 1930” procuramos compreender a inserção do Brasil
na economia internacional, num momento de formação de
uma economia global. Em qual cenário internacional a classe
dominante brasileira (associada historicamente ao Capital Fi-
nanceiro  Internacional),  através  da  produção  mercadoria–
café, esta alocada na divisão internacional do trabalho. Nossa
intencionalidade no terceiro capítulo: “Cafeicultura e a Ori-
gem da Indústria no Estado de São Paulo”, foi de compreen-
der  como esse processo de desenvolvimento da agricultura
paulista através da produção da mercadoria–café, possibilitou
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a  acumulação  do  Capital  que  posteriormente  foi  revertido
para a indústria.

Na conclusão, desenvolvemos algumas reflexões so-
bre o passado e presente no Brasil, no sentido de compreen-
der como esses “dois momentos” estão articulados.

1. Reflexões sobre a Acumulação Primitiva do Capi-
tal

Existem várias  interpretações  acerca  da  História  do
Brasil, principalmente sobre as origens e as determinações do
tipo de desenvolvimento econômico que se deu nessa parte
do espaço global. Uma questão comum dentre essas variadas
interpretações é: o caráter de classe da sociedade que se esta-
beleceu no Brasil a partir da conquista do colonizador euro-
peu, e no caso brasileiro, do colonizador português. Nossa in-
tencionalidade aqui, não é sistematizar as especificidades de
cada leitura, mas compreender como esse momento se de-
senvolveu numa relação de totalidade. Ou seja, há uma de-
terminação desse momento de gestação do Modo de Produ-
ção Capitalista, que culmina na formação de uma estrutura
de sociedade dependente. 

O militante alemão Karl Marx, ao analisar a formação
do Capitalismo na Europa especificamente a consolidação do
Capital na Inglaterra, desenvolve uma teoria numa das suas
obras mais importante – O Capital, que é chamada de: “A
Assim Chamada Acumulação Primitiva do Capital”, conheci-
do “popularmente” como Capítulo XXIV. Embora seja uma
leitura específica da formação do Capitalismo europeu, en-
contramos ali,  alguns traços que podemos generalizar  para
compreender a formação e a territorialização do Capital do
planeta, haja vista que essa forma metabólica de sociedade se
produz e reproduz de forma globalizante. Numa das passa-
gens Marx (1980, p. 869) reflete sobre a origem do capitalis-
mo industrial na Europa, faz uma relação com o desenvolvi-
mento das colônias americanas:
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As descobertas de ouro e prata na América, o extermí-
nio,  a escravização das populações indígenas,  força-
das a trabalhar no interior das minas, a transformação
da África num vasto campo de caçada lucrativa são
acontecimentos que marcam os albores da era da pro-
dução capitalista.  Esses processos idílicos são fatores
fundamentais da acumulação capitalista.

Devemos  analisar  o  desenvolvimento  das  colônias
americanas, e em especial a colônia portuguesa batizada num
primeiro momento como terra de Santa Cruz e posteriormen-
te como Brasil, nesse processo da “Acumulação Primitiva do
Capital”. Ou seja, a colônia brasileira cumpre com um papel
importante na formação do capitalismo mundial. Para Marx
(idem, p. 875): “O sistema colonial […] esses rebentos do pe-
ríodo manufatureiro, desenvolveu–se extraordinariamente no
período infantil da indústria moderna”. Embora hajam varia-
ções sobre a caracterização do sistema colonial, é certo que
este se insere na dinâmica de reprodução da gênese do Modo
de Produção Capitalista e sua consolidação enquanto forma
de exploração dominante.

A forma de exploração do trabalho nas colônias ame-
ricanas e em especial no Brasil através da subordinação do
trabalho a uma relação de escravidão num primeiro momen-
to1, transformava a captura e o tráfego negreiro num negócio
lucrativo. Consequentemente,  num negócio que não estava
em contradição com o desenvolvimento dessa forma meta-
bólica do Capital, embora a existência de um sistema de ex-
ploração do trabalho a partir de uma relação escravista esteja
em contradição com a produção da Mais Valia. No Século
XVIII, por exemplo, o “Tratado de Asiento”, dava aos ingle-
ses, ou melhor, a classe dominante inglesa, o exclusivismo na
exploração do tráfego negreiro entre a África e a América Es-
panhola (idem, p. 878): 

1 Do ponto de vista formal, podemos afirmar que as relações de escravidão
perduraram entre os Séculos XVI à XIX no Brasil, quando em 1888, atra-
vés da Lei Áurea, os negros foram “libertados” do regime de escravidão
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A Inglaterra conseguiu a concessão de fornecer anual-
mente à América Espanhola até o ano de 1743, 4.800
negros.  […]  Na  base  do  tráfico  negreiro,  Liverpool
teve um grande crescimento. O tráfico constituía seu
método de acumulação primitiva. […] Liverpool em-
pregava 15 navios no tráfico negreiro em 1730; 53 em
1751; 74 em 1760; 96 em 1770, e 132 em 1792.

Celso Furtado (2003, p. 49) estimava que no Brasil,
no final do Século XVI, havia em torno de 20 mil escravos.
Marx afirma que (1973, p. 118): 

Em meados do Século  XVI se embarcava na África
com destino a América em torno de 10.000 negros
por  ano.  Esta  cifra  foi  crescendo  ininterruptamente
passando de 30/40.000 anualmente no Século XVII, e
a 60/80.000 anualmente no Século XVIII, e em torno
de (flutuando para mais ou para menos) de 100 mil
anualmente no Século XIX, sendo que esta última ci-
fra já me pleno contrabando sendo que esse comércio
era  oficialmente  “ilegal”  (tradução  própria  do  espa-
nhol para o português). 

A exploração  do  trabalho  assentado  na  escravidão
moderna aparece como um fato novo na história. Mas vale
lembrar  que  em 1550,  10% da  população  de  Lisboa  era
constituída por escravos negros (PRADO JUNIOR, 1978, p.
22).

Embora façamos alusões sobre a forma de trabalho
escravo, enquanto relação predominante de trabalho nas co-
lônias, nossa intenção é compreendê–la enquanto parte arti-
culada com uma totalidade: a formação do Modo de Produ-
ção Capitalista. Ou seja, enquanto uma relação que fomen-
tou um processo de acumulação de Capital. Essa relação de
trabalho não pode ser apartada, por exemplo, de um dos fa-
tores  que podemos considerar  fundamental  e central  nesse
processo de acumulação capitalista: a forma da propriedade
da terra. Aliás, a organização do território a partir do latifún-
dio, foi o que motivou a utilização da força de trabalho base-
ada na escravidão. A grande propriedade, acompanhada do
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trabalho escravo, será também acompanhada por dois outros
elementos importantes: a monocultura e a exportação.

Esse sistema foi descrito por Ciro Flamarion Cardoso
(1988), Jacob Gorender, (2005), entre outros, que caracteri-
zaram as  grandes  propriedades  escravistas e  monocultoras,
como plantations.  As plantations  como uma totalidade e um
sistema de produção, estavam inseridas numa totalidade que
era a Acumulação Primitiva do Capital, ou, em outras pala-
vras, na gênese do Modo de Produção Capitalista na Europa.
Enquanto Colônia (território pertencente a um Estado fora do
seu âmbito geográfico principal), deve ser analisada enquanto
parte que constitui uma totalidade. Assim, podemos concluir
que essa fase histórica que esse território atravessou durante,
pelo menos, três Séculos faz parte de um processo mais am-
plo, de gênese e desenvolvimento do Modo de Produção Ca-
pitalista em especial,  a Acumulação do Capital  na Europa.
Assim, esse todo estava direcionado para esse “sentido”, que
Caio Prado Júnior caracterizou como o “Sentido da Coloni-
zação” (PRADO JÚNIOR, 2001, p. 19).

2. O Brasil e a Economia Mundial no final do Sécu-
lo XIX – 1930

Na história oficial brasileira a Independência brasileira
data 07 de Setembro de 1822. Sabemos que esse processo
que de independência formal foi construído com vistas ao de-
senvolvimento do mercado internacional e sob forte pressão
do Imperialismo Inglês da época com olhos nas relações co-
merciais em potencial com o novo país: “O Brasil não fez res-
trições ao comércio inglês, estabelecendo relações de depen-
dência com o mercado financeiro britânico” (FAUSTO, 1996,
p. 147). Diferente dos processos de Independência da Améri-
ca Espanhola pode–se constatar que houve uma relativa faci-
lidade na consolidação da Independência do Brasil. Uma di-
ferença interessante nesse processo foi que, por aqui, se ado-
tou o regime monárquico, contrariando as tendências republi-
canas do restante do continente. Não podemos supor que a
Independência brasileira, foi resultado da existência de uma
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elite homogênea com base em um projeto de nação, entre-
tanto, com a abertura dos portos que se deu a partir de 1808,
foi–se consolidando as bases deste fato histórico. Na prática
nada  mudara,  pois  o  passava  da  dependência  inglesa  via
Portugal à dependência direta da Inglaterra.

No final do Século XIX inicia–se no Brasil um proces-
so de mudanças socioeconômicas que resultaria na “Revolu-
ção de 1930”.  A primeira delas foi a imigração em massa.
Entre 1887 a 1930 cerca de 3.8 milhões de estrangeiros en-
traram no Brasil, sendo que o período de 1887 a 1914 con-
centraram 72 % deste total (FAUSTO, 1996, p. 275). Um dos
principais  fatores  que  motivaram  essa  imigração  foi,  sem
dúvida, a forte demanda de força de trabalho na agricultura
cafeeira. O Estado de São Paulo foi o território que centrali-
zou 52,4 % desse deslocamento populacional, pois havia ali
uma  economia  em expansão  devido  a  produção  de  café.
Nesse período, o Brasil continuava sendo um país com uma
economia predominantemente agrícola, o que consequente-
mente concentrava a maior parte da força de trabalho em ati-
vidade: 6,3 milhões, correspondente a 69,7% da força de tra-
balho total (Censode 1920). Já não era mais o trabalho base-
ado na escravidão, mas sim nas relações de assalariamento,
que num primeiro momento combinaram com relações pré–
capitalistas de produção: parceria, meeiro, e etc. (FOOT; LE-
ONARD, 1982, p. 93).

Historicamente foi através da produção de açúcar que
o Brasil se inseriu no mercado internacional. No final o do sé-
culo XIX houve uma nova reinserção no mercado internacio-
nal através da exportação desse produto, devido ao desen-
volvimento das forças produtivas deste setor o que ocasionou
um barateamento desta mercadoria transformando o mesmo
num artigo de consumo de massa. Entretanto, a concorrência
com o açúcar oriundo da beterraba, e a produção em alguns
países da América Central e Caribe derrubou a participação
do Brasil  no mercado internacional de 10% em 1850 para
0,5% em 1910.  Agora,  um país  nas  proporções  do Brasil,
com um imenso território e recursos naturais variados, se in-
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seria no mercado internacional com a produção de uma úni-
ca mercadoria: o café (DEAN, 2008, p. 672).

Entre 1889 a 1929 o café foi a principal mercadoria
destinada à exportação brasileira. Entre 1889 a 1897 o café
foi responsável por 67,6% das exportações, sendo que o açú-
car  na  mesma época  representava  apenas  6.5%.  Entre  os
anos de 1898 à 1910 correspondia à 52,7% sendo que o
açúcar, cacau, mate, fumo algodão, borracha, couros e peles
correspondia juntos a 43,1% das exportações. Já nos anos de
1911 à 1913, 61,7% das exportações eram de café, chegan-
do entre 1924 à 1929 à 72,5% das exportações (FAUSTO,
1996 p. 292), sendo que o principal importador desta merca-
doria nesse período foi os Estados Unidos da América2. Um
aspecto interessante que merece destaque é que na colheita
de 1901/1902 o Brasil produziu 82% do café mundial (SIL-
VA, 1976, P. 66).

Além da manutenção da burocracia estatal, foi através
do café que os ingressos de capitais estrangeiros adentraram
o Brasil, sendo que houve duas formas distintas: os emprésti-
mos e os investimentos. Em 1923 o Brasil era o país com a
maior divida externa da América Latina, concentrando sozi-
nho 44,2% do total. No mesmo ano, 22% das receitas de ex-
portação eram revertidos para o pagamento da dívida exter-
na. Essa contração da dívida externa se deu devido ao desen-
volvimento da agricultura cafeeira no Brasil, e em especial na
produção desta mercadoria no Estado de São Paulo. No ano
de 1928, os investimentos britânicos na América Latina so-
maram 1.211,0 milhões de libras. Deste total, 287,3 milhões
foram investidos somente no Brasil (SILVA, 1976, p. 37).

2O consumo de massa do café esta associado ao desenvolvimento da in-
dústria estadunidense,  já que o café era utilizado como uma espécie de
energético pelos operários.
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3. Cafeicultura e a Origem da Indústria no Estado
de São Paulo

A cafeicultura foi a atividade que econômica que im-
pulsionou o desenvolvimento das relações capitalistas de pro-
dução, principalmente a relação de assalariamento no Estado
de São Paulo, o que ocasionou uma acumulação de Capital
neste Estado superior às demais regiões do Brasil. Segundo
Dowbor ( 1982, p. 117): “A expansão da rede ferroviária está
diretamente  ligada  ao  desenvolvimento  da  produção  do
café”. Em 1854 o país contava com 14, 5 km linhas férreas,
localizadas nas regiões produtora de café. No ano de 1906
havia 17.340,4 km de linhas, sendo que a região produtora
de café concentrava 11.281,3 km. Já em 1929 dos 32.000,3
km, sendo que 57,26% estavam disponíveis para a circulação
da mercadoria café (SILVA, 1982, p. 58). Não seria possível
pensar o desenvolvimento da cafeicultura no Brasil,  sem a
implementação das estradas de ferro financiadas pelo Capital
inglês da época. No tocante ao consumo de energia elétrica,
em 1890  a  potência  instalada  de  produção  energética  do
Brasil era de 1,267 MW, chegando em 1920 a 376,018 MW.
Em 1920, somente o Estado de São Paulo consumia 150,7
MW, o Rio de Janeiro 100,4 MW, e o restante do país dividia
os  167,3  MW  do  total  da  produção  energética  brasileira
(DOWBOR, 1982, p.118–119). 

A produção do café, conforme vimos acima, foi res-
ponsável pelo desenvolvimento das forças produtivas no Bra-
sil, e em especial no Estado de São Paulo. No que se refere à
implementação das indústrias de beneficiamento, no período
de 1906 à 1920, pode–se afirmar que as grandes fazendas de
São Paulo se tornaram um modelo no que se refere a utiliza-
ção da maquinaria, chegando a serem comparadas com as
fábricas europeias da época (SILVA, 1982, p. 56)

O Estado brasileiro na época cumpre com um papel
fundamental nesse processo de desenvolvimento da agricultu-
ra paulista, voltada para a produção da mercadoria café. Em
fevereiro de 1906, a grande burguesia cafeeira realizou uma
reunião na cidade de Taubaté, localizada na região que ficou
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denominada como Vale do Paraíba (principal região produto-
ra de café do país nessa época)3. Nessa reunião, onde se en-
contraram representantes da burguesia cafeeira de Minas Ge-
rais  e  Rio  de  Janeiro,  definiu–se  os  fundamentos  de  uma
nova política em defesa do café, cujos objetivos principais fo-
ram (SILVA, 1982, p. 66):

Compra dos excedentes pelo Governo para restabele-
cer  o equilíbrio  entre  oferta  e a demanda;  financia-
mento dessas comprar por empréstimos de bancos es-
trangeiros; pagamento do serviço desses empréstimos
através de um novo imposto (fixado em ouro) sobre a
exportação de café; adoção de medidas destinadas a
desencorajar a expansão das plantações.

Através dessas medidas, a burguesia paulista cafeeira
impunha ao restante do país a “política de Taubaté”. Através
dessas medidas há duas consequências importantes: a) conti-
nuação da acumulação primitiva do Capital através da mer-
cadoria café, que seria investida no desenvolvimento da in-
dustrialização posteriormente, ou seja, a agricultura cafeicul-
tora viria a ser um dos principais motores do desenvolvimen-
to capitalista brasileiro; b) o processo de valorização contou
com a participação direta do capital estrangeiro, ou seja, a
valorização da mais valia conta com a participação imprescin-
dível do Capital internacional, o que possibilita o surgimento
de várias filiais de bancos estrangeiros no Brasil. Ao mesmo
passo, desenvolve uma elite da burguesia cafeeira que se es-
pecializa na formação de casas comerciais com acumulando
ainda mais com o processo de exportação do café.

Os  bancos  nacionais  e  estrangeiros  em  1913  deti-
nham um Capital 4,5 vezes maior do que o Capital industrial.
Dessa  maneira,  procuram extrair  seus  lucros  e  a realizar  a
Mais Valia em outros setores da economia, como o comércio,
a produção de açúcar e principalmente, no financiamento da
indústria brasileira (SILVA, 1982, p. 68): 

3 Política que ficou historicamente conhecida como a do “Café com Leite”.



64

São eles que adiantam o dinheiro necessário ao finan-
ciamento da indústria, do comércio e da agricultura,
que entram em relação com os compradores e vende-
dores no estrangeiro, que encaminham os investimen-
tos estrangeiros, que dominam e dirigem toda a vida
econômica do país.

O  processo  de  valorização  da  economia  cafeeira
constituiu a base da Acumulação Capitalista,  e a formação
dentro da burguesia cafeeira, de uma fração desta classe que
acumulou nesse período muito Capital o que, consequente-
mente possibilitava a aplicação deste em outros setores com o
intuito de valorizar esse Capital. Entre 1915 à 1919 foram cri-
adas 5.940 empresas novas, chegando em 1920 à 13.336 es-
tabelecimentos novos, que empregava cerca de 275.512 ope-
rários. No ano de 1920 a importação de máquinas destinadas
a indústria  alcançou 4.262.251 quilos.  O mesmo podemos
observar no tocante ao consumo de cimento e aço laminado,
que teve um aumento de 900% e 300% respectivamente nes-
se ano (DOWBOR, 1982, p. 130–131).  Obviamente que o
Capital  utilizado  para  a  importação  desses  produtos  eram
oriundos da agricultura cafeeira.

Nesse período a classe dominante, em especial os ca-
feicultores,  contava com o aparelho do Estado.  Haja  vista
que a produção de café tinha resultados a médio e longo pra-
zo, era imprescindível o controle do aparelho do Estado para
o financiamento dessas plantações e, conforme dissemos aci-
ma, com os braços entrelaçados com o Capital internacional.
Dowbor (1982, p. 112) afirma: “[…] é imprescindível que o
Estado se veja chamado a ultrapassar as concepções liberais
e não–intervenção, aliás, amplamente discutidas na época no
Brasil,  a  assumir  um  papel  economicamente  importante”.
Além do financiamento,  o endividamento,  a construção de
infraestrutura  básica  (ferrovias  e  portos),  coube  ao  Estado
brasileiro na época a responsabilidade pela imigração da for-
ça de trabalho livre. Entre 1920 à 1939 vieram para o Brasil
1.180.223 trabalhadores, sendo que 737.412 foram destina-
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dos a derrubar seu suor na produção do café em São Paulo,
o que representava 62.48% do total dos imigrantes. 

Entre 1930 a 1964 iniciou–se uma fase de transição,
que teve início no Golpe (chamado oficialmente de Revolu-
ção), liderado por Getúlio Vargas, que significou, em certa
medida a aliança de diferentes setores da classe dominante.
Uma questão fundamentas que queremos destacar é que as
técnicas de produção, entre o campo e a cidade, já nesse pe-
ríodo não se apresenta como antagônicas, mas como um pro-
cesso que materializa de distintas formas,  tanto no campo,
como na cidade.

Conclusões

Como afirmou Karl Marx (1978, p. 13): “Hegel obser-
va em uma de suas obras que todos os fatos e personagens
de grande importância na história do mundo ocorrem, por
assim dizer, duas vezes. E esqueceu–se de acrescentar: a pri-
meira vez como tragédia, a segunda como farsa”. A forma
que o Capital se apropria das relações sociais na agricultura
no Século XXI, obviamente não é a mesma que se apropriou
no final do XIX e Século XX. Mas há um processo que interli-
ga e relaciona esses dois momentos: a forma que o Brasil se
inseriu, e se insere na divisão internacional do trabalho. 

Alguns traços são comuns, a saber, entre o “passado e
o presente”: o papel do Estado no financiamento desses com-
plexos agroindustriais; a superexploração e a precarização do
trabalho; a produção de commodities visando o mercado ex-
terno; o controle da agricultura e da infraestrutura pelo Capi-
tal internacional. Se realizarmos um recorte temporal da nos-
sa história contemporânea, o financiamento do Estado brasi-
leiro  (através  do  BNDES)  para  a  Agricultura  Capitalista
(Agronegócio)  saltou  de  27,1  bilhões  de  Reais  na  safra
2003/2004, para 100 bilhões na safra 2010/20114 (Fonte: Mi-
nistério  da  Fazenda/Secretaria  de  Política  Econômica).  No

4 Somente a título de comparação, na safra 2010/2011 a Agricultura Famili-
ar recebeu 16 bilhões de Reais.
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ano de 2009, a exportação de Soja, Carnes, Produtos Flores-
tais, Complexo Sucroalcooleiro somaram 45.963 Bilhões de
dólares (aproximadamente 120 bilhões de Reais). O PIB do
agronegócio representou 22,3% do PIB brasileiro em 2010,
totalizando 821 bilhões de Reais (Fonte: CEPEA, MDIC/SE-
CEX, 2011). 

Os principais destinos das exportações do Agronegó-
cio brasileiro foram: China (16,5 bilhões de dólares, 17,5 %
das exportações); EUA (6,7 bilhões de dólares, 7,1% das ex-
portações); Países Baixos (6,4% bilhões de dólares, 6,7% das
exportações); Rússia (4,1 bilhões de dólares, 4,3% das expor-
tações);  Japão (3,5  bilhões  de  dólares,  3,7% das  exporta-
ções). Essa relação de dependência do mercado externo colo-
ca o Brasil numa situação de extrema dependência em rela-
ção ao “mercado mundial”, quando quatro países (excluímos
nesse momento os países baixos), compram 32,6 % do que é
produzido na agricultura.

Por fim, não há um projeto de desenvolvimento inter-
no do país. Essa é outra característica comum entre o passa-
do e o presente. Nos últimos anos há um acentuado processo
de concentração de terras, e uma queda na produção de ali-
mentos. É a nova/velha forma que o Brasil se insere na divi-
são internacional do trabalho, numa relação de dependência,
e estrategicamente importante para a Acumulação do Capital
Internacional.
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Crise do capital,
neodesenvolvimentismo e a questão

agrária brasileira

Frederico DaiaFrederico Daia

Introdução:  nacionalismo,  desenvolvimentismo e
a reforma agrária. 

No fim da primeira metade do século XX não foram
poucas as expressões do nacionalismo no Brasil, vinculando
movimentos e organizações políticas da direita fascista à es-
querda. Não raro, o nacionalismo esteve associado ao desen-
volvimentismo, penetrando a sociedade civil como a partir de
1943, com a campanha “O petróleo é nosso”, que redundou
na criação da Petrobras, exatos 10 anos mais tarde pelo go-
verno de Getúlio Vargas. Decerto, é daquele período o deba-
te mais intenso e profícuo acerca do desenvolvimento como
salva–guarda da soberania nacional.  

Por diferentes  formas,  as teorias  desenvolvimentistas
partiam do pressuposto de que as estruturas que blo-
queavam o desenvolvimento capitalista nacional eram
produtos de contingências históricas que poderiam ser
superadas pela ‘vontade política’ nacional. (SAMPAIO
JR., 2012, p. 674–675). 

Para diferentes intelectuais, de inspiração liberal, naci-
onalista (à esquerda e à direita), e comunista (Cf. MOREIRA,
1998), a reforma agrária cumpriria um importante papel no
desenvolvimento econômico e social da nação, seja na sus-
tentação de um padrão de reprodução de capital centrado no
setor industrial; seja como medida capaz de romper o elo in-
terno  do  subdesenvolvimento,  desmantelando  o  latifúndio
(improdutivo);  ou,  ainda,  como  defendia  Caio  Prado  Jr.,
como parte de um conjunto articulado de ações, capazes, si-
multaneamente, de quebrar a grande concentração fundiária
e o padrão de grande exploração mercantil – que, para o in-
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telectual comunista, mais que o baixo desenvolvimento técni-
co da agropecuária, eram responsáveis pelo escasso padrão
de vida no campo. Ademais, prosseguia Caio Prado Jr., a ex-
tensão da legislação trabalhista para o trabalhador rural e a
tributação progressiva das grandes propriedades devia articu-
lar–se a um extenso programa de distribuição de terras e de
modificação do padrão dominante de produção agropecuá-
rio. (PRADO JR., 1981). 

Sob certo sentido, a reforma agrária no Brasil esteve
historicamente associada ao apogeu e declínio da industriali-
zação que, por seu turno, também fez parte de um conjunto
de determinações sobre o percurso ascendente e descendente
(ou decadente) dos desenvolvimentismos e, de forma indire-
ta, dos nacionalismos. Dito de outro modo, enquanto o pro-
cesso de formação da sociedade nacional esteve vinculado ao
destino de seu particular desenvolvimento capitalista – deter-
minado, em larga medida, pela “revolução burguesa sem re-
volução”, como chamaria Florestan Fernandes –, as bandei-
ras pela reforma agrária, que sempre foram muitas, oriundas
de distintos setores da sociedade (e seus distintos conteúdos),
puderam coexistir com a possibilidade de ruptura com a for-
ma particularmente dependente de integração do país para
fora (SAMPAIO JR., 2012, p. 677–678). 

No entanto, depois da década de 1970, o novo pa-
drão de expansão capitalista globalmente determinado pela
crise  estrutural  do capital  (MÉSZÁROS, 2009),  e a derrota
das forças democráticas internas que redundou no golpe mili-
tar em 1964, fizeram cair por terra qualquer possibilidade de
uma reforma agrária no Brasil. Como “tarefa em atraso”, e
empunhada por novos sujeitos políticos – parcelas da classe
trabalhadora diretamente afetadas pelas transformações  só-
cio–econômicas impostas ao campo pela ditadura –, a ban-
deira da reforma agrária voltou à cena política apenas déca-
das depois, no bojo das lutas pelo fim da ditadura militar e
pela redemocratização. Mas, no pós–ditadura, continuou ata-
da a certas formas do desenvolvimentismo e, não raro,  do
nacionalismo,  mesmo quando a crise  do capital  incidiu  de
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forma brutal sob a formação social brasileira, modificando o
padrão histórico da questão agrária nacional, por meio das
políticas neoliberais, da reestrutura produtiva e, mais recente-
mente, do chamado neodesenvolvimentismo. 

Este artigo tem por objetivo discutir as modificações
recentes  no plano  da  questão  agrária  brasileira  e  o  modo
como tais transformações impactam a reforma agrária hoje.
Não tenho a pretensão de inventariar o debate atual acerca
da questão agrária, nem mesmo discutir os programas de re-
forma agrária hoje defendidos pelas principais organizações
de luta, a exemplo do MST; tão–pouco esgotar o tema, mas
apontar que a transição burguesa brasileira, sob a crise estru-
tural do capital e, particularmente na conjuntura dos anos de
neodesenvolvimentismo,  modificaram  o  centro  crítico  da
questão agrária brasileira.     

História, ditadura e questão agrária no Brasil. 

A partir de 1964, a industrialização brasileira, promo-
vida sob a tutela militar, converteu–se no vetor de modifica-
ção do próprio padrão historicamente constituído da depen-
dência brasileira. Isto porque, sem forças internas para com-
pletar o processo, a industrialização se baseou na internacio-
nalização da produção da empresa multinacional que, diante
das crises do petróleo e do dólar, na década de 1970, sofreu
uma guinada histórica, resultando na preparação das condi-
ções para o que seria, pouco mais tarde, a dominância finan-
ceira (PAULANI, 2008, p. 86). 

De certo, a compreensão mais ou menos comum en-
tre os intelectuais cepalinos de que as estruturas que produzi-
am o subdesenvolvimento e a dependência econômica eram
produto de contingências históricas que poderiam ser supera-
das pela vontade política nacional foi ferozmente derrotada
pelo  “desenvolvimentismo  realmente  existente”,  sobretudo,
durante os anos da ditadura civil–militar. E por mais que hou-
vesse – e havia! – honestidade intelectual e compromisso po-
lítico de muitos dos formulares teóricos do desenvolvimentis-
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mo com a ideia de um capitalismo domesticado, subordinado
aos desígnios da sociedade nacional, decorrente do enfrenta-
mento do imperialismo e da realização de reformas estrutu-
rais de base, parece bastante razoável aventar a hipótese se-
gundo a qual, independentemente da vontade política interna
– que não havia! – o caminho para a conciliação entre capita-
lismo, democracia e soberania nacional já estava fechado  a
priori. Isto porque o padrão de acumulação de capital sob cri-
se estrutural  que, progressivamente foi  ditando o ritmo das
economias nacionais periféricas – e não somente delas – tor-
nava inviável  qualquer  desenvolvimento  capitalista  autôno-
mo.

O golpe militar de 1964 – aurora da segunda metade
do século XX no Brasil – rapidamente respondeu aos primei-
ros impulsos do processo de financeirização do capital inter-
nacional, acelerando o que chamei em outro trabalho de “de-
senvolvimentismo realmente existente”, por meio da conclu-
são do processo de industrialização, com forte o amparo do
capital internacional que, ao mesmo tempo em que burlou o
problema do desequilíbrio externo sofrido pelo país, elevou
substancialmente  o  endividamento  para  fora.  (FIRMIANO,
2014). 

Por meio da União do Sistema Nacional de Crédito
(1965), da prática de políticas agrícolas dos Institutos por pro-
duto (a exemplo do IAA, IBC, etc.); do planejamento induzi-
do dos mercados por setores rurais; da desoneração dos ris-
cos dos processos produtivos; do estímulo a adoção dos cha-
mados pacotes da Revolução Verde; da adoção do Sistema
Nacional de Crédito Rural (1967); da desoneração do Impos-
to de Renda e do Imposto Territorial  Rural  (IR e ITR);  do
aporte direto do gasto público na execução das políticas de
fomento produtivo e comercial, a ditadura promoveu o que
Guilherme Delgado chamou de integração técnica agricultu-
ra–indústria. (DELGADO, 2001, p. 165).

Um amplo aparato político–institucional foi formado,
junto com uma forte política de arrocho salarial e ajuste fiscal,
a fim de aprofundar a industrialização e a penetração do ca-
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pital financeiro internacional no campo: Programa de Ação
Econômica do Governo (1964–1966); Diretrizes de Governo,
de 1967 e Plano Decenal de desenvolvimento Econômico e
Social: 1967–1976, elaborados durante o governo de Costa e
Silva; Programa Estratégico de Desenvolvimento: 1968–1970
e Metas e Bases para a Ação do governo: 1970–1971, imple-
mentado pelo General Médici (1969–1974); Estatuto da Ter-
ra (1964); criação da Superintendência do Desenvolvimento
da Amazônia (1966), da Fundação Nacional do Índio (1967),
do  Instituto  Nacional  de  Colonização  e  Reforma  Agrária
(1970), do Programa de Assistência ao Trabalhador Rural e
do Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural (1971); nor-
mas reguladoras do trabalho rural, conforme a Lei n°. 5.889,
de 8 de junho de 1973; Estatuto do índio (1973); o Programa
de Integração Social (PIS); o Programa de Integração Nacio-
nal (PIN), ambos em 1970; e o Programa de Redistribuição
de Terras (Proterra), de 1971 e, mais tarde, o Plano Nacional
de Desenvolvimento (PND), em suas versões I, II e III. 

Com isso, “[…] a ‘questão agrária’ que era o ‘pé de
barro’ do desenvolvimento no campo, teria ficado superada
pela inauguração no regime militar da ‘modernização conser-
vadora da agropecuária’ – um experimento de mudança téc-
nica da agricultura sem mudança na estrutura agrária” (DEL-
GADO, 2015, não paginado). Simultaneamente, as promisso-
ras organizações políticas e movimentos sociais que lutavam
por terra e reforma agrária, ao lado de importantes partidos
políticos de esquerda, a exemplo do Partido Comunista Brasi-
leiro (PCB),  foram violentamente desmantelados pela força
da ditadura civil–militar, sobretudo, naquilo que Gramsci (re-
ferindo–se ao fascismo italiano) chamou de “edifício organi-
zativo da classe trabalhadora”: perseguição e assassinato de
trabalhadores, líderes sindicais, militantes de partidos políticos
e organizações de esquerda, da luta armada ou não, demis-
sões de operários “subversivos”, fechamento de sedes de or-
ganização de trabalhadores, entre outros.1  

1 Segundo o relatório da Comissão Camponesa da Verdade, no período de
1961 a 1988, foram mortos ou desapareceram 1.196 camponeses e seus
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Em 10 anos de ditadura civil–militar já se podia verifi-
car o crescimento acelerado da produção agrícola, a “integra-
ção nacional” e o surto de proletarização do trabalhador do
campo que, dali em diante, nunca foi interrompido. À época,
a proletarização rural deu–se, dominantemente – mas não ex-
clusivamente – por meio dos métodos do que Marx (2013)
chamou de “acumulação primitiva” do capital, embora a re-
produção capitalista encetada pela ditadura civil–militar nada
tivesse a ver com a aurora do sistema capitalista de produção:
expulsão  violenta  de  comunidades  indígenas,  quilombolas,
pequenos agricultores, não raro, atacados por jagunços2; as-
sassinatos e submissão ao trabalho forçado – ou escravo ou,
ainda, análogo à escravidão3 –; migração em massa, sobretu-
do, a partir da criação da Superintendência do Desenvolvi-
mento da Amazônia (Sudam), estimulando centenas de gru-
pos econômicos nacionais e estrangeiros a ocuparem a Ama-
zônia; formação de um extraordinário exército industrial de
reserva flutuante4; formação de uma plêiade de trabalhadores

apoiadores. BRASIL. Relatório da Comissão Camponesa da Verdade: vio-
lações de direitos no campo 1946–1988. Brasília, dez. 2014, p. 447.  
2 Segundo o relatório final da Comissão Nacional da Verdade (CNV), du-
rante a ditadura civil–militar 8.350 indígenas foram mortos em massacres,
esbulhos de suas terras, remoções a força, prisões, torturas, maus tratos e
contágio por doenças infecciosas. Destes,  a maioria (3.500) era do povo
Cinta–Larga,  de Rondônia;  2.650 Waimiri–Atroari,  do Amazonas;  1.180
Tapayuna, do Mato Grosso; 354 Yanomamis do Amazônas e de Roraima;
192 Xetá,  do Paraná;  176 Panará,  do Mato Grosso;  118 Parakanã,  do
Pará; 85 Xavante de Marãiwatsédé, do Mato Grosso; 72 Araweté, do Pará
e outros 14 Arara, também do Pará. BRASIL. Comissão Nacional da Ver-
dade. Relatório: textos temáticos. – Brasília: CNV, 2014. (Relatório da Co-
missão Nacional da Verdade; vol 2). Especialmente o texto 5 “Violações
dos direitos humanos de povos indígenas”, pp. 197–256.
3 Entre 1970 e 1993, foram identificadas 431 fazendas com trabalho escra-
vo, das quais, 308 na Amazônia. Somadas as denúncias de diferentes épo-
cas, estima–se que tenha havido nessas fazendas mais de 85 mil trabalha-
dores escravizados. Ver MARTINS, 2009, p. 77.
4 De acordo com Fiorelo Picoli, naquele período deslocou–se para a Ama-
zônia um exército industrial de reserva flutuante sem precedentes na histó-
ria do Brasil. Em 1960, vivam na Amazônia Legal cerca de 3,6 milhões de
habitantes; em 1996, já eram 18,7 milhões de habitantes e, em 2005, a po-
pulação da região ultrapassava os 23 milhões de habitantes. Ver PICOLI,
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desempregados,  subempregados,  superexplorados  do  Nor-
deste ao Sul, às margens da Transamazônica ou da Cuiabá–
Santarém. (IANNI, 1981, p. 136). Além disso, outros proces-
sos marcaram a transformação do campo brasileiro, como: a
constituição  de  um novo  padrão  de  ocupação  de  regiões
como a Amazônia, distinto da colonização espontânea5; a for-
mação de grandes  capitais  nacionais  ou internacionais,  ou
deslocamento de investimentos de setores industriais para se-
tores agropecuários; a expansão de megaprojetos de desen-
volvimento, a exemplo das rodovias Transamazônica e Cui-
bá–Santarém,  esta  última  tornando–se,  anos  mais  tarde,  a
mais importante rota (ou fronteira) de expansão dos agrone-
gócios, ou a já famosa Usina Hidrelétrica de Monte Belo, ini-
ciada sob a ditadura e retomada por Lula da Silva, nos anos
2000. (Cf. PICOLI, 2006, 47–48). 

No Nordeste, a “integração nacional” e a proletariza-
ção do trabalhador do campo, vieram a reboque da criação
da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Su-
dene), do Banco do Nordeste do Brasil (BNB); do Instituto de
Açúcar e Álcool (IAA); Grupo Executivo de Racionalização da
Agroindústria  Açucareira  do  Nordeste  (GERAN),  Programa
de Desenvolvimento de Áreas Integradas do Nordeste (Polo-
nordeste), Programa Especial de Apoio ao Desenvolvimento
da Região Semi–Árida do Nordeste ( Projeto Sertanejo), Pro-
grama de Redistribuição de Terras e Estímulo à Agroindústria

2006, p. 38.
5 Entre 1950 e 1960, 86,46% das terras da Amazônia estavam ocupadas
por estabelecimentos agrícolas com menos de 100 hectares; entre 1960 e
1970, esses estabelecimentos agrícolas ocupavam apenas 35,3% das terras
da região. E em 1975, 99,8% das terras da Amazônia estavam em estabe-
lecimentos com mais de 100 hectares, dos quais, 75% eram estabelecimen-
tos com áreas acima de mil hectares. Ao final da ditadura militar, em 1985,
havia um número bastante elevado de projetos agropecuários, extrativistas,
industriais, agroindustriais na Amazônia Legal – projetos, aliás, muitos dos
quais vigem até hoje, seja na forma de sua concepção à época, seja na for-
ma de outros empreendimentos econômicos de maior vulto. De 1966 a
2001,  quando  a  Sudam  foi  extinta,  o  órgão  havia  distribuiu  R$
10.684.474.105  a  projetos  econômicos  em  todos  os  9  estados  que
compõem a Amazônia Legal. Idem, p. 38–39.
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do Norte e do Nordeste (Proterra), Programa Especial para o
Vale do São Francisco (Provale), Departamento Nacional de
Obras contra as secas (DNOCS) e mais o Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). Para se ter ideia,
sob a ditadura, 75 milhões de hectares de terra foram incor-
porados à fronteira agrícola, enquanto 16 milhões de pessoas
eram expulsas do campo para as cidades. (SILVA, 1980). Se-
gundo Maria Aparecida de Moraes  Silva,  somente em São
Paulo, 2,5 milhões de pessoas foram expropriadas de suas
pequenas explorações agrícolas. (SILVA, 1999). 

Os novos nexos da dependência brasileira e as formas
de integração “para dentro” tiveram que ser enfrentadas, no
plano político–prático e no plano teórico, de modo radical-
mente distinto daquele que fechou a primeira metade do sé-
culo XX no Brasil. Isto porque, o “desenvolvimentismo real-
mente existente”  produziu um conjunto de novas contradi-
ções para as quais os programas agrários de inspiração nacio-
nal–desenvolvimentista  deixaram  de  oferecer  alternativas.
Além do mais, os sujeitos políticos que haviam empunhado
as bandeiras das “reformas estruturais de base” foram prati-
camente dizimados ou desarticulados pela repressão. Quando
se rearticularam, no final da década de 1970, o País já havia
ingressado no circuito internacional do capital como platafor-
ma de valorização financeira, de modo que seu desenvolvi-
mento estava, já àquela altura, condicionado aos desígnios
do  capital  financeiro  transnacionalizado  e  às  vicissitudes  e
contradições da mundialização do capital. 

Ademais, a ditadura, e o desenvolvimentismo de en-
tão, foi também o vetor da subjugação da sociedade e econo-
mia nacionais ao novo imperialismo que, depois da II Guerra
Mundial, comandado pelos Estados Unidos, passou a ser go-
vernado por imperativos econômicos administrados por um
sistema de múltiplos Estados, criando um regime distinto do
velho imperialismo, centrado na expansão territorial que mar-
cou a história do capital até o fim da Primeira Guerra Mundi-
al. Como tal, a ditadura do capital foi de fundamental impor-
tância para assegurar o imperialismo – particularmente norte–



77

americano –, “[…] interessado em incentivar uma espécie de
“desenvolvimento”  e  “modernização”  no  terceiro  mundo
como meio de expandir seus próprios mercados”. (WOOD,
2014, p. 104). 

Sob o esgotamento do período áureo da acumulação
do pós–guerra, a ditadura no Brasil completou o processo de
industrialização e modernização conservadora da sociedade
nacional, realizando a transição burguesa, de um padrão de
acumulação dominantemente industrial  para um padrão de
reprodução  capitalista  comandado  pelo  capital  financeiro
(MÉSZÁROS, 2009). “O que se seguiu [a longa retração das
economias ocidentais depois de 1970] foi o período que cha-
mamos de globalização, a internacionalização do capital, seus
movimentos rápidos e livres e a mais predatória especulação
financeira por todo o globo” (WOOD, 2014, p. 102). 

A reestruturação produtiva do capital e o flo-
rescimento do neodesenvolvimentismo. 

Sob as condições acima mencionadas, a democracia
brasileira pode voltar a florescer. Mas, apesar das conquistas
relativas da Constituição Federal de 1988 e do surgimento de
importantes instrumentos de organização e luta da classe tra-
balhadora, no campo e na cidade, a transição burgo–demo-
crática brasileira foi também ela uma correia de transmissão
dos novos imperativos do capital, aprofundando as transfor-
mações econômico–financeiras operadas à força pela ditadu-
ra. Assim, no fim de 1980, “[…] o Brasil era o retrato de uma
economia periférica já industrializada, vitimada pela marcha
acelerada da financeirização do capitalismo em nível mundi-
al” (PAULANI, 2008, p. 242). Para se ter ideia, entre 1970 e
1990, o país pagou US$ 140 bilhões de juros e mais US$ 180
bilhões em amortizações aos credores internacionais. A cha-
mada “crise da dívida” e alta inflação foram empurradas para
frente, pela submissão incondicional do país, que se tornou,
em pouco tempo, uma fonte permanente de “[…] ganhos fi-
nanceiros ao capital cigano que gira o mundo buscando as
aplicações mais lucrativas” (PAULANI, 2008, p. 243). 
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No pós–ditadura, o Brasil atendeu ao que José Paulo
Netto chamou de tríplice mote da flexibilização (da produção
e das relações laborais), desregulamentação (das relações co-
merciais e dos circuitos financeiros) e privatização (do patri-
mônio estatal). (NETTO, 2013). Inúmeras empresas de capi-
tal  transnacional  ampliaram largamente  suas  operações  no
país,  ora buscando fontes  alternativas de recursos  naturais,
ora  se  reposicionando diante  de  seus  mercados  finais,  em
busca do aumento de sua eficiência econômica.  Particular-
mente no campo, em razão da existência de extensas reservas
de terras cultiváveis e da possibilidade criada pelos avanços
em pesquisa da exploração de áreas do cerrado – no qual
cabe  destacar  o  Programa  de  Cooperação  Nipo–Brasileiro
para  o  Desenvolvimento  dos  Cerrados  (PRODECER)  –,  o
País atraiu o interesse de grandes grupos econômicos que im-
puseram a internacionalização da estrutura produtiva brasilei-
ra. (Cf. BENETTI, 2004).  

A tendência à concentração e centralização do capital,
acirrada pela concorrência intercapitalista em escala planetá-
ria e pela globalização das finanças, veio acompanhada pelos
expedientes  da reestruturação produtiva e da “acumulação
flexível”,  pela  descentralização da produção,  fechamento  e
transferência de plantas industriais, modificações sociotécni-
cas no processo produtivo, entre outros fenômenos.

Contraditoriamente, os anos de 1990 foram também
aqueles de maior combatividade dos movimentos sociais do
campo que haviam se rearticulado na década anterior, sobre-
tudo  o  Movimento  dos  Trabalhadores  Rurais  Sem  Terra
(MST),  cuja rápida ascensão o tornou o mais proeminente
movimento de luta pela terra e pela reforma agrária, presente
em praticamente todo o país. Isto, no entanto, não impediu o
surgimento, consolidação e desenvolvimento dos agronegó-
cios. Depois da crise de liquidez internacional de 1998, o go-
verno de FHC lançou mão do setor primário como estratégia
de geração de saldos positivos no comércio exterior e investiu
em infraestrutura, alterou a política cambial, direcionou o sis-
tema público da pesquisa agropecuária, a Empresa Brasileira
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de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA),  desregulamentou o
mercado de terras, incentivando, ainda, a crescente mercanti-
lização das unidades familiares de produção no campo, sob a
concepção do Banco Mundial  de “agricultura  familiar”,  no
contexto  de  um  “novo  mundo  rural”.  (DELGADO,  2010;
FIRMIANO, 2014). 

O impacto sobre o mundo do trabalho foi avassala-
dor. O ciclo de proletarização em sentido amplo dos trabalha-
dores e viventes do campo, que vinha em ritmo acelerado
desde os anos de 1970, assumiu novas características, pró-
prias do mergulho definitivo da economia nacional na fase de
crise estrutural do capital: enxugamento da força de trabalho,
formas combinadas de extração de mais–valia absoluta e re-
lativa, precarização, terceirização, subemprego, subproletari-
zação. O próprio surgimento da chamada pelo Banco Mundi-
al de “agricultura familiar” e das formas “pluriativas” de tra-
balho no campo foram mais uma expressão da reestruturação
produtiva  do capital,  generalizando as  formas  abstratas  do
trabalho e a subordinação estrutural das unidades familiares
de produção agrícolas e não–agrícolas do campo.6

O novo padrão de acumulação capitalista no campo
reproduziu o distanciamento, próprio da relação–capital, en-
tre produção e controle, além de promover um aumento sig-
nificativo da participação de novos agentes econômicos nas
cadeias produtivas agroalimentares e a separação progressiva
entre a produção física e os derivativos de commodities agrí-
colas,  envolvendo  não  só  agentes  financeiros–bancários,
como também tradings de commodities (a exemplo da Bun-
ge, ADM, Cargill, Louis Dreyfuss, Monsanto), fundos de pen-
são,  grandes  proprietários  rurais,  entre  outros7.  Isto  consa-

6 Em 1995 foi criado o Plano Nacional de Fortalecimento da Agricultura
Familiar (PLANAF) que, em 1996, se converteu no Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF). O programa se destina-
va a financiar a expansão da “agricultura familiar”, enquanto o Banco da
Terra, também criado por FHC, promovia a reforma agrária através dos
mecanismos do mercado. Ver FIRMIANO, 2014, p. 66.
7 Em 2000, o número de contratos de futuros e opões relacionadas a com-
modities era de 670 mil; em 2011, este número saltou para 2,65 milhões.
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grou,  enfim,  a  acumulação  financeira  no  “mundo  rural”,
acentuando: (a) a importância do mercado de capital para as
indústrias ou empresas varejistas do agronegócio; (b) o finan-
ciamento da produção agrícola, por intermédio das empresas
propriamente financeiras ou financeirizadas,  a exemplo das
tradings. Vale mencionar os instrumentos financeiros nessas
operações, como CPR, CDA e hedge; (c) o ingresso do nú-
mero de investidores institucionais no mercado de futuros de
commodities, derivativos de commodities e utilização de ope-
rações de hegde. 

Já no início da primeira década do século XXI, tanto
a condição de plataforma de valorização para o capital finan-
ceiro transnacional, encetada pela financeirização da econo-
mia brasileira, quanto a de grande fornecedor de commoditi-
es – sobretudo agrícolas – para o mercado global, deixaram
explícitas a forma servil de inserção do Brasil no circuito glo-
bal da acumulação. Os governos do Partido dos Trabalhado-
res, a partir de 2003, foram pródigos na tarefa de subjugar as
pouquíssimas forças que o país ainda tinha de resistir ao de-
vastador processo de financeirização. (PAULANI, 2008). Em
pouco tempo, o país assistiu a uma acelerada reversão da in-
dustrialização e aprofundamento da especialização produtiva,
no sentido de perda dos setores de ponta da economia e con-
sequente intensificação da produção agrícola e mineral e da
indústria de baixa densidade tecnológica. Para se ter ideia,
em 2008, o valor líquido das exportações em produtos agrí-
colas do País (US$ 58,4 bilhões) foi cerca de 4,4 vezes maior
que no ano 2000, superando, inclusive, o aumento das ex-

No  mesmo  período,  os  contratos  com  entrega  física  negociados  na
BM&Bovespa sofreram uma inversão drástica: caíram de 80% para 20%,
dando lugar a contratos financeiros. Além disso, o maior número de em-
presas brasileiras de capital aberto com participação na bolsa de valores
atua no setor dos agronegócios (são 21,2% do total). A partir de 2011, o
aumento mais acentuado do capital estrangeiro nas bolsas de valores brasi-
leiras – que saltou de 24,1% em 2003 para 42,1% em 2013 – coincidiu
com a migração dos investidores institucionais dos ativos financeiros para
os recursos naturais, principalmente commodities. Ver BALESTRO, LOU-
RENÇO, p. 254–255.
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portações  agrícolas  mundiais.8 Sem condições  de  acompa-
nhar os países centrais na chamada “terceira revolução indus-
trial”  ou  “molecular–digital”,  a  economia  nacional  ficou  à
mercê dos humores da “economia global”. 

A estrutura armada por FHC no final da década de
1990 para a produção de superavit primário, como forma de
equilibrar as Contas Externas, em conformidade com a alta
demanda  internacional  por  commodities,  foi  fundamental
para a estratégia adota por Lula da Silva na busca por algum
crescimento econômico durante os anos 2000 – mesmo ao
preço de reiterar os mecanismos de reprodução da heterono-
mia brasileira. Além da adoção da política macroeconômica
praticada por seu predecessor, o novo governo do PT trans-
formou também os esforços anteriores de FHC para a ampli-
ação/recomposição  de  infraestrutura  em  “megaprojetos  de
desenvolvimento”, sobretudo, a partir de 2007, com o Plano
de Aceleração do Crescimento I (PAC) e, com Dilma Rous-
seff, no início de seu primeiro mandato, o PAC II, atuando
nos setores de energia, saneamento e habilitação e, principal-
mente,  ferrovias,  aeroportos,  portos,  rodovias,  entre  outros
corredores de integração nacional e internacional de produ-
ção e circulação de commodities. Simultaneamente, a Política
de Desenvolvimento Produtivo (PDP) destinou cifras astronô-
micas para a reestruturação patrimonial do capital, por meio
da destinação direta de recursos e por meio do reposiciona-
mento dos fundos de pensão das estatais, tendo como princi-
pal instrumento o Banco Nacional de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social  (BNDES),  compondo/formando/ampliando
grandes  players nos  ramos  da  construção  civil,  alimentos,
energia, siderurgia e transportes. (POCHMANN, 2010, p. 41–
42). O BNDES também passou a atuar na expansão da base
territorial do capital, contanto, para tanto, com investimentos

8 A maior parte do valor exportado concentrou–se no complexo da soja, no
setor de carnes, no complexo sucroalcooleiro, nos setores de café, fumo,
cereais,  farinhas e preparações.  Sozinho, o complexo da soja respondeu
por 30,8% das exportações agrícolas no ano de 1008, seguido pelo setor
de carnes (24,9%) e pelo setor sucroalcooleiro (13,5%). FIRMIANO, 2014,
p. 103.
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em empresas brasileiras que atuam no exterior, não raro, em
parceria com capitais transnacionais, funcionando como linha
auxiliar de grandes grupos econômicos. (FIRMIANO, 2014, p.
116).

Depois  da  crise  financeira  de  2008,  o  processo  de
centralização  de  capital,  via  fusões  e  aquisições,  foi  ainda
mais longe. Poderosas empresas de distintos setores promo-
veram um festival de operações econômicas e financeiras de
grande vulto. No ramo do agronegócio, JBS e Bertim, Perdi-
gão e Sadia, Votorantim e Aracruz foram alguns protagonis-
tas. No caso da fusão entre Sadia e Perdigão, que resultou na
formação da Brasil Foods, ficou clara a importância dos cha-
mados fundos de pensão, acentuada pela financeirização da
economia brasileira. Esta operação contou com cerca de 22%
de suas ações ordinárias estão sob controle do Fundo Petros
(fundo de pensão dos trabalhadores da Petrobras) e da Caixa
de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil. 

Além disso, o BNDES atuou fortemente nos setores
intensivos em natureza. Entre 2003 e 2009, 60% dos recursos
do Banco foram alocados para a indústria intensiva em natu-
reza, destes, 27% dos recursos se destinaram para os setores
intensivos em natureza extrativista, sendo que, apenas 2%,
dos recursos foram destinados para setores intensivos em tra-
balho,  colaborando,  decisivamente,  para  a  emergência  do
padrão  brasileiro  de  especialização  produtiva  baseado  em
commodities. TAUTZ, SISTON, et. all., 2010, p. 281).  

Apesar do aprofundamento das condições de hetero-
nomia do desenvolvimento capitalista brasileiro, durante qua-
se uma década, o país experimentou um ligeiro crescimento
econômico, que repercutiu efeitos sociais relativamente positi-
vos, tais como: incremento do consumo popular, aumento do
salário-mínimo, do crédito consignado, criação de cerca de
21 milhões de empregos, ampliação do acesso ao ensino su-
perior, sobretudo, por meio do Programa Universidade para
Todos (Pró–Uni), ampliação do Programa Nacional de Aces-
so ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatc), entre outros. No
campo, as políticas governamentais se voltaram para a agri-
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cultura familiar, estimulando a produção e a incorporação de
importantes contingentes de pequenos proprietários e parce-
leiros da terra ao mercado agropecuário, por meio de inúme-
ros instrumentos, tais como Programa Nacional de Agricultu-
ra Familiar (PRONAF),  Programa Nacional de Alimentação
Escolar (PNAE), Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).

A conjuntura econômico–social dos anos 2000, assim,
deu “[…] um lastro mínimo de realidade à fantasiosa falácia
de que, finalmente, o Brasil viveria um ciclo de desenvolvi-
mento” e que estaria em curso uma “terceira via”, um novo
ou neodesenvolvimentismo, capaz de conciliar o compromis-
so incondicional com a estabilidade da moeda, austeridade
fiscal, busca por competitividade internacional e comprometi-
mento com o crescimento econômico e com as políticas soci-
ais, sem qualquer interrogação acerca do impacto devastador
da ordem global sobre a economia brasileira. (SAMPAIO JR.,
2012, p. 679). Prova disso, é que, em 2007, o Brasil ainda se
caracterizava  “[…] por  construir  um padrão extremamente
concentrado de participação da renda e da riqueza. [E] os da-
dos disponíveis e confiáveis indicam a persistência estrutural
do jogo da distribuição pessoal da renda e da riqueza […]”.9

O programa Bolsa Família, que ainda encarna a principal po-
lítica assistencialista dos governos Lula/Dilma, em 2009, não
consumiu mais que R$ 12,4 bilhões do orçamento da União,
enquanto  o  serviço  da  dívida  abocanhou R$  380  bilhões.
(NETTO, 2013). No que toca à geração de emprego e renda,
de acordo com Márcio Pochmann, em 10 anos, o neodesen-
volvimentismo – o termo é por minha conta – gerou um saldo
líquido de 21 milhões  de empregos  conforme mencionado
acima, porém, destes, 94,8% com rendimentos de até 1,5 sa-
lário mínimo, sendo o setor de serviços aquele mais absorveu

9 Ainda segundo Márcio  Pochamnn “Os  10% mais  ricos  da  população
impõem, historicamente, a ditadura da concentração, pois chegam a res-
ponder por quase 75% de toda riqueza nacional. Enquanto os 90% mais
pobres ficam com apenas 25%. Independentemente dos padrões de desen-
volvimento econômico pelos quais o Brasil passou, prevaleceu a estabilida-
de na desigualdade de repartição da renda e da riqueza entre seus habitan-
tes. Ver POCHMANN, 2007.
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mão–de–obra (cerca de 6,1 milhões). No campo, entre 2002
e 2012, houve uma queda de 18,35% da população ocupada
em atividades agrícolas; e dos 9,6 milhões de trabalhadores e
trabalhadoras ocupadas em 2012, cerca de 80% não contri-
buía à previdência social. Sua renda média era de R$ 735,62
contra  R$  1.475,72,  da  média  nacional.  (POCHMANN,
2012). 

A política de assentamentos rurais praticada por Lula
da Silva e Dilma Rousseff foi absolutamente pífia. Cada um,
em seu respectivo primeiro ano de mandato, conseguiu ter
um desempenho pior que o de FHC, cujos números foram
inexpressivos.  Enquanto FHC assentou 42.912 famílias em
seu primeiro ano de mandato, Lula da Silva e Dilma Rousseff
assentaram, respectivamente, 36.301 e 22.021 em seus pri-
meiros mandatos.10 Segundo o Instituto de Colonização e Re-
forma Agrária (INCRA), entre 2011 e 2014 foram assentadas
103.746 mil famílias, porém, como alertou a Comissão Pasto-
ral da Terra (CPT), 73% correspondem a famílias ligadas a
processos anteriores ao mandato de Dilma Rousseff. “Se le-
vamos em consideração as ações originárias em seu próprio
governo, esse número cai para 28.313 mil famílias”. E desses
números,  cabe ainda destacar que 43,1% da área total  na
qual essas famílias foram “assentadas” referem–se a reconhe-
cimento de áreas. Em 2014, apenas 6.289 mil famílias foram
assentadas ou regularizadas pelo Estado. Sobre as demarca-
ções de territórios tradicionais, em 4 anos de governo, Dilma
Rousseff homologou somente 11 áreas. E das 1.047 terras in-
dígenas hoje reivindicadas por esses povos, somente 38% es-
tão regularizadas.  Quanto às comunidades quilombolas,  de
acordo com a CPT, a partir de dados da Fundação Palmares,
hoje existem 2.431 comunidades certificadas pelo órgão, mas
apenas 9 foram tituladas. (CPT, 2014).

A tônica do governo foi dada à genérica e funcional
categoria da agricultura familiar que, vale dizer,  largamente
combatida pelos movimentos sociais em nome de uma “agri-

10 BRASIL DE FATO. E a Reforma Agrária, presidenta Dilma? 10/04/2012.
Disponível em:
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cultura camponesa”, hoje tem sido objeto de ávida disputa,
inaugurando, enfim, o mercado institucional das unidades fa-
miliares de produção agrícola no Brasil11. Para completar – e
não é à toa – as principais forças de esquerda que atuam no
campo substituíram a crítica radical ao capital pelo vago e ex-
temporâneo  discurso  “nacional–(neo)desenvolvimentista”
contra o agronegócio, não raro pró–governos do PT, e em fa-
vor de uma categoria não menos genérica e fluida, o “popu-
lar”, frustrando, sistematicamente, as expectativas de amplas
parcelas da classe trabalhadora por grandes transformações
sociais. Com isso, a resistência aos impulsos devastadores da
ordem do capital sobre a classe trabalhadora deu lugar a sua
aceitação tácita.  E a luta  pela  terra  e por  reforma agrária,
substituídas progressivamente pela administração dos parcos
recursos  públicos  (e  das  bases  sociais  da  reforma  agrária),
mesmo hoje, quando o neodesenvolvimentismo entra em co-
lapso, expondo as fragilidades políticas, econômicas e sociais
da formação social brasileira; e quando as novas determina-
ções da questão agrária impõem obstáculos e contradições
ainda mais severas e agudas para o conjunto da classe traba-
lhadora.

A farsa do neodesenvolvimentismo no Brasil. 

O crescimento econômico experimentado durante o
governo Lula (cuja média esteve na casa dos 4,1%, no se-
gundo mandato), deu alguma sustentação à ideologia do ne-
odesenvolvimentismo, mas declinou drasticamente já no iní-
cio do primeiro mandato de Dilma Rousseff (menos de 2%),
expondo as contradições de uma formação econômico–social
subjugada às determinações do capital financeiro transnacio-

11 Em junho de 2015, o então Ministro do Desenvolvimento Agrário, Patrus
Ananias, anunciou a liberação de R$ 28,9 bilhões programas como PRO-
NAF e PAA. Cf. Governo anuncia liberação de R$ 28,9 bilhões para agri-
cultura familiar. Globo rural. 22 Jun 2015. Disponível em: http://g1.globo.-
com/economia/agronegocios/noticia/2015/06/governo–anuncia–liberacao–
de–r–289–bilhoes–para–agricultura–familiar.html.  Acesso  em:  30  Nov.
2015
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nal. Em pouco tempo, o que havia sido celebrado como a
“terceira via” passou a ser pressionado pelo aumento do de-
sequilíbrio externo e das chamadas “tensões inflacionárias”
que, atualmente, ultrapassam o teto da meta oficial de infla-
ção, definida pelo Banco Central. A política econômica prati-
cada por Dilma Rousseff,  apoiada na tentativa de redução
dos juros básicos e no fortalecimento dos bancos públicos,
não foi capaz de interromper a crise latente para a qual se di-
rigiu a economia brasileira. Assim, a presidenta pelo PT, an-
tes mesmo de assumir seu segundo mandato, insistiu nas me-
tas de superavit primário, elevou os juros, e operou cortes nas
chamadas “áreas sociais” (sempre vistas pelo governo como
“despesas públicas”), além de contingenciar a provisão de re-
cursos do Tesouro ao BNDES, até sofrer o golpe político, efe-
tivado em abril de 2016, que a destituiu do mais alto posto
do Executivo Federal. Desde então, esta é a forma do Estado
brasileiro transitar do que o Guilherme Delgado chama de
“social–desenvolvimentismo” para o “neoliberalismo duro e
puro”, sem, no entanto, apontar “[…] rumos para superação
dos problemas reais do primeiro governo – baixo crescimento
com  intensificação  do  desequilíbrio  externo;  mas
antecipa[ndo]  tendências  de  piora  na  desigualdade  […]”
(DELGADO, 2014, não paginado). Algo que agora está sen-
do aprofundado pelo governo (ilegítimo) de Michel Temer.  

Atado visceralmente ao ajuste estrutural da economia
brasileira às novas condições da reprodução capitalista mun-
dial, o atual padrão de desenvolvimento econômico brasileiro
só pode buscar soluções temporárias para suas “crises de re-
cessão” e qualquer alternativa deve resultar da manipulação
de variáveis microeconômicas. Destarte, a austeridade fiscal e
monetária e o conjunto de prescrições corretivas postos em
marcha, até então pela equipe econômica do governo Dilma,
comandada por Joaquim Levy e depois por Nélson Barbosa,
e agora por Michel Temer, que tem a frente da economia o
representante  do capital  financeiro  transnacional,  Henrique
Meirelles, longe de produzir (sequer) qualquer efeito sustentá-
vel  ou de longo prazo no crescimento econômico, tende a
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aprofundar o padrão de desenvolvimento servil da formação
econômica brasileira. 

A “terceira via” trilhada pelo Brasil sob os governos
do PT na última década e meia – que hoje se revela inexis-
tente – significou o abandono de qualquer perspectiva de en-
frentamento dos nexos que fazem da servidão brasileira ao
capital transnacional (financeiro) uma das mais graves contra-
dições  de  sua  formação  econômico–social  contemporânea.
Neste contexto, a questão agrária brasileira – pedra de toque
daquilo que os estruturalistas chamavam de “subdesenvolvi-
mento”  –  ao contrário  de  ser  resolvida,  associou–se  a  um
novo e mais explosivo conjunto de contradições sociais.

Crise do capital,  neodesenvolvimentismo e os no-
vos nexos da questão agrária brasileira.

 
De acordo com Guilherme Delgado, a estrutura eco-

nômica dos setores que crescem à frente dos demais na eco-
nomia política do neodesenvolvimentismo – o termo é por
minha conta –, quais sejam, a produção de petróleo, da hi-
droelétrica,  do  agronegócio  e  da  mineração,  possuem um
mesmo denominador comum: “todos esses ramos produtivos
operam com base no monopólio de recursos naturais,  que
nas suas dotações originais independem de investimento ou
da aplicação do trabalho humano para produzi–las”.  Além
disso, “[…] submetidos à exploração intensiva ou extensiva
[como o são], derivada da demanda por ‘commotidies’, pro-
duzem rendas fundiárias, que são objetos de ávida disputa no
processo de apropriação da renda e da riqueza social” (DEL-
GADO citado por SAMPAIO Jr., 2012b, não paginado). 

Com isto, se não podemos falar na existência de uma
“nova questão agrária”, uma vez que esta é constituinte da
formação histórico–social brasileira, sendo uma das múltiplas
determinações não superada de seu modo particular de de-
senvolvimento (vale dizer, dependente), parece–me que seu
“centro crítico” (da questão agrária) está sendo modificado,
pelo menos, desde as transformações drásticas na forma de
integração econômico–social  do  Brasil,  para  dentro  e  para
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fora, à luz da financeirização da economia. Em outros termos,
condicionado pelo impacto da crise estrutural do capital na
formação econômico–social brasileira, o núcleo do problema
agrário, historicamente representado pela grande propriedade
rural improdutiva (o velho latifúndio) como base objetiva do
capitalismo  brasileiro,  vem  se  deslocando,  abarcando  um
conjunto de novas contradições sociais, próprias da fase de
decadência histórica do capital.12 Modificação esta, vale dizer,
operada com maestria pelos governos do Partido dos Traba-
lhadores, sob o manto do neodesenvolvimentismo.

“Isto não significa que o velho latifúndio não aja so-
bre os processos políticos, sociais e econômicos da sociedade
brasileira contemporânea […] [Mas que] a propriedade rural
produtiva do agronegócio é, hoje, um elemento estratégico
da economia política do neodesenvolvimentismo” (FIRMIA-
NO, 2014,  p. 194). Esta modificação no plano da questão
agrária é pressionada pela importância que a expansão pri-
mária de capital  assumiu no atual  processo de desenvolvi-
mento capitalista brasileiro, cujas contradições, dialeticamen-
te, delineiam o centro crítico da questão agrária. Este conjun-
to de contradições é constituído:    

(a) pela intensificação do controle direto e indireto do
capital financeiro transnacional sobre a exploração agrícola,
mineral seja ela voltada para a exportação, seja a de base fa-
miliar,  com sérias  implicações  para  a  soberania  alimentar.
Apenas para ilustrar, atualmente, Monsanto, Bayer, Syngen-
ta, Dupont, Basf e Dow controlam a produção de sementes

12“A participação do valor da produção agrícola gerada em estabelecimen-
tos com mais de 1.000 ha dobrou entre 1975 e 2006, passando de 14%
para pouco mais de 28%. A maior parte do aumento da participação dos
produtos de estabelecimentos com mais de 1.000 ha foi em razão da queda
da parcela da produção de propriedades entre 10 ha e 1.000 ha (de 71%
para 58,8%). O crescimento da importância de estabelecimentos com mais
de 1.000 ha e um reflexo da expansão da agricultura para a região do Cer-
rado brasileiro, bem como da crescente importância da soja. Dados da Or-
ganização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) mos-
tram que, em 1960, a soja respondia por menos de 2% das exportações
agrícolas brasileiras, ao passo que, na primeira década do século 21, repre-
sentava 33%”. HELFAND, PEREIRA, SOARES, 2014, p. 540.
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em todo o mundo, enquanto Cargill, ADM, Bunge, ConAgra
e Dreyfus, juntas, dominam mais de 80% do comércio mun-
dial de cereais. (SILVA, M. A. M, 2008).  

(b) pela expansão da grilagem de terras13 por tradings
companies com auxílio do aparato jurídico–legal do Estado,
sob a forma de especulação financeira e de apropriação de
terras, ou, como chama David Harvey (2004), pela acumula-
ção por espoliação, dominante para a exploração agrícola,
agropecuária e mineral. Enquanto, em 1992, cerca de 2,6 mi-
lhões de hectares de terras brasileiras estavam nas mãos de
indivíduos  ou  empresas  estrangeiras,  em 2008,  de  acordo
com o Sistema Nacional de Cadastro Rural (SNCR), este nú-
mero havia subido para 5,6 milhões de hectares de terras,
sendo que, mais da metade do capital estrangeiro aqui inves-
tido tinha origem em apenas sete (7) países: Portugal, Japão,
Itália, Líbano, Espanha, Alemanha e Holanda. Entre novem-
bro de 2007 e maio de 2010, o capital estrangeiro comprou
1.152 propriedades rurais, com área total de 515,1 mil hecta-
res. Quase 70% destas terras no bioma do Cerrado, nos esta-
dos do Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo,
Minas Gerais e Bahia. E em vinte anos (1980–2000), o Esta-
do brasileiro subsidiou a transferência de 345 mil hectares de
terra para 717 grandes produtores, por meio do Programa de
Cooperação  Nipo–Brasileiro  para  o  Desenvolvimento  dos
13 Em 2008, o governo Lula editou a Medida Provisória n° 422, que se con-
verteu na Lei n° 11.763, de 1° de agosto de 2008, e alterou o artigo 17 da
Lei n° 8.666/93 e o artigo 29 da Lei n° 6.383/76, passando a permitir a le -
gitimação da posse  na Amazônia  Legal  de áreas  públicas  ocupadas  até
quinze módulos fiscais, desde que não ultrapassassem 1.500 hectares. No
ano seguinte, em 2009, após a tentativa de anulação da demarcação contí-
nua da Reserva Indígena Raposa Serra do Sol, veio a MP 454, de 28 de ja-
neiro, transferindo para Roraima as terras públicas da União, facilitando a
transferência de terras indígenas (e de posseiros) em disputa, para o agro-
negócio. Ao mesmo tempo, a Instrução Normativa n° 49 do Incra dificultou
o reconhecimento de terras quilombolas. Meses mais tarde, o governo edi-
tou a MP 458, pouco depois convertida em Lei n° 11.952, de 25 de julho
de 2009, que incorporou os princípios da MP 422 e ampliou os mecanis-
mos para  regularização  da  grilagem de terra  pública rural  e  urbana na
Amazônia Legal.
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Cerrados (PRODECER), tornando a soja o principal produto
de  exportação  do  Cerrado.  (CLEMENTS  e  FERNANDES,
2013, p. 3).

(c) pelas novas funções assumidas pelo Estado na ga-
rantia e defesa dos capitais transnacionais das grandes  tra-
dings companies “brasileiras” no exterior. Além de base terri-
torial de expansão do capital transnacional que se reproduz
no campo – cf. tópico “b” – o Estado brasileiro também ope-
ra como avalista destes capitais no exterior. Expressão disso é
a expansão das empresas brasileiras na América do Sul, fi-
nanciadas pelo BNDES e apoiadas pela agressiva diplomacia
do Itamaraty, a exemplo da Petrobras, Gerdau, VM, Odebre-
cht, JBS/Friboi, Marfrig, Vale, que compõem o núcleo de em-
presas que operam com “níveis elevados de internacionaliza-
ção de capital”, conforme afirma Cláudio Katz. (KATZ, 2009,
p. 10–11). E, mais recentemente, os capitais sob a proteção
do Estado Brasileiro, tornaram–se ávidos compradores de ter-
ras no exterior. Moçambique, atualmente, é o centro dos in-
vestimentos de empresas brasileiras na África, indicando que
o Brasil está exportando seu modelo de agronegócio para a
região subsaariana, por meio do Programa para o Desenvol-
vimento da Agricultura nas Savanas Tropicais em Moçambi-
que – PROSAVANA, especialmente, no Corredor de Nacala.
(CLEMENTS e FERNANDES, 2013, p. 10).

(d)  pelas  implicações  do  desemprego  estrutural  no
campo e a tendência à proletarização ou reproletarização em
sentido lato de amplos contingentes de trabalhadores, peque-
nos proprietários, posseiros, parceleiros da terra, povos tradi-
cionais, ou despojados da terra, sobre os quais a exacerbação
da superexploração e da precarização estrutural do trabalho
tende a incidir com mais força, assim como formas de sub-
sunção formal e real do trabalho no processo do capital. (FIR-
MIANO, 2014).

(e) pelo empobrecimento da classe trabalhadora que
vive no campo. Segundo a  Nota Técnica do Ministério  do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, de 02 de maio
de 2011, à época, o contingente de pessoas em extrema po-
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breza no Brasil era de 16,27 milhões de pessoas, ou 8,5% da
população total. Destas, 46,7% viviam em áreas rurais (cujo
total perfazia 15,6% da população brasileira total). A popula-
ção total rural em situação de extrema pobreza no Nordeste e
Norte representa, respectivamente, 26,9% e 26,5%, os maio-
res índices do país. E nessas regiões “[…] também se concen-
tra  mais  da  metade  da  população  em extrema  pobreza  –
56,4% na região Norte  e 52,5% na região Nordeste  […]”.
Ainda de acordo com o documento, “de um total de 29,83
milhões de brasileiros residentes no campo, praticamente um
em cada quatro se encontra em extrema pobreza (25,5%),
perfazendo um total de 7,59 milhões de pessoas”. A popula-
ção rural em extrema pobreza no Norte e no Nordeste são,
respectivamente, 35,7% e 35,4%. (BRASIL. MDS, 2011, p.
3.4). 

(f) pela eliminação das condições elementares da re-
produção social, em razão da utilização intensiva de fatores
de produção altamente destrutivos para a natureza e para a
saúde humana. Segundo Karstensen, Peters e Andrew (2013,
p, 5–6), na última década a produção da soja e da pecuária
foram responsáveis por cerca de 30% do desmatamento no
Brasil, respondendo por 2,7 bilhões de toneladas de emissões
de carbono. Sua análise sugere que o aumento da pressão
global sobre a agricultura brasileira para intensificar a produ-
ção, ao lado da busca pelo crescimento econômico contínuo
e  do  desmonte  relativamente  recente  do  Código  Florestal
Brasileiro,  estão  criando um quadro  de  aumento  do ritmo
atual  de  desmatamento.  O  monitoramento  feito  pela  Red
Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada
(RAISG) de áreas desmatadas nos estados do Mato Grosso,
Pará e Rondônia – que lideram o ranking da violência no
campo brasileiro – mostrou que, a partir de outubro de 2006
houve um aumento de 57% das plantações de soja em áreas
desmatadas. Na safra 2011/2012 foram 18.410 hectares de
soja plantados, contra 11.698 hectares da safra anterior.  A
pesquisa da RAISG mostra ainda que, em 2000, 68,8% de
toda extensão da Amazônia – da qual o Brasil participa com
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58,1% – estavam cobertas por florestas. Em 2010, o país já
havia perdido 6,2% de sua cobertura florestal e esta perda re-
presentou 80,4% do total de florestas desmatadas em uma
década. (RAISG, 2012). 

Cabe destacar ainda que, atualmente, o mercado bra-
sileiro de transgênico é o segundo maior do planeta e o Bra-
sil, o maior consumidor mundial de agrotóxicos, sendo que,
em média, cada brasileiro consome por ano cerca de 5,2 li-
tros.  “Entre 2013 e 2014,  o Brasil  foi  o país que registrou
maior aumento de áreas cultivadas com sementes transgêni-
cas do mundo, cerca de 40 milhões de hectares” (CPT, 2014,
não paginado). 

(g) pela redução significativa (quanti e qualitativa), ou
o empobrecimento da dieta alimentar, ou aquilo que Vanda-
na Shiva chamou de “ditadura do alimento”, para referir–se
ao domínio da cadeia produtiva global de alimentos por cor-
porações transnacionais e seu impacto sobre a dieta alimen-
tar humana.14 A expansão global das monoculturas controla-
das pelo capital ultraconcentrado das transnacionais do siste-
ma agroalimentar – cf. tópico “a” – vem modificando radical-
mente os padrões de consumo. No caso dos grãos, apenas
quatro (4) ocupam a quase totalidade do consumo global: ar-
roz, milho, trigo e soja. Além disso, à medida que a popula-
ção amplia sua capacidade de consumo, seu cardápio se mo-
difica:  evolui  do consumo de grãos  e produtos  locais  para
consumo de trigo, depois passa do consumo de grãos para o
consumo de carne e, em seguida, de produtos essenciais bási-
cos para produtos de “luxo”, produzidos por e para “nichos”
especializados,  como camarão, lagosta,  frutas exóticas,  ani-
mas de caça, entre outros. De acordo com Vandana Shiva,
“quase não há mais contato entre o produtor e o consumidor.
Hipermercados ditam as regras para seus fornecedores.  Os
produtos agrícolas chegam ao consumidor final industrializa-
14 “Grandes corporações promovem uma ditadura do alimento, diz ativista
indiana”. Folha de São Paulo. 24/08/2013. Disponível em: http://www1.fo-
lha.uol.com.br/mercado/2013/08/1331303–grandes–corporacoes–promo-
vem–uma–ditadura–do–alimento–diz–ativista–indiana.shtml. Acesso em 26
Nov 2015.  
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dos”. Assim, “A dieta alimentar não tem mais a ver com as
produções locais e de estação. Isso não é forçosamente sinal
de diversificação, mas de empobrecimento da dieta alimen-
tar, comandada pelo mercado”.15

(h)  pelas  formas  contemporâneas  de  biopirataria.
Hoje em dia a patente sobre plantas não é permitida no Bra-
sil,  apenas  sobre  microrganismos  transgênicos,  de  acordo
com o art. 18 da Lei de Propriedade industrial (Lei n. 9.279,
de 14 de maio de 1996). No entanto, como afirma David Ha-
thaway, a lei só vale no Brasil, de modo que não pode con-
trolar a concessão de patentes feita no exterior sobre recursos
genéticos extraídos no Brasil para fins de exploração em ou-
tros países. E pode ser usada no país o que se chama de “pa-
tente virtual”, “[…] quando a patente sobre um processo que
usa um certo material biológico (por exemplo uma bactéria
descoberta no Brasil) acaba dando os mesmos direitos de pa-
tente sobre seus produtos” (HATHAWAY, 2004, p. 43). 

A Amazônia tem sido um importante centro da biopi-
rataria planerária, uma vez que suas riquezas, principalmente
o germoplasma, são de alto interesse para as indústrias liga-
das à biotecnologia, dando origem, não raro, a “alianças” en-
tre os capitais transnacionais com os povos amazônicos, em
razão de sua necessidade de apropriar–se do conhecimento
tradicional sobre as riquezas da região. Além disso, os territó-
rios ocupados por estes povos, historicamente, são alvos de
interesses como a água, os minerais, a madeira, a própria ter-
ra, e, mais recentemente, o genoma. Assim, vem despontan-
do também o que Carlos Walter Porto–Gonçalves chama de
“etnopirataria”, ou o roubo dos conhecimentos sobre a natu-
reza que, particularmente, indígenas e camponeses possuem.
Conforme destaca o autor: “para a cura de uma série de do-
enças, os povos da floresta usam conhecimentos ancestrais
sobre folhas e frutos  nativos.  Porém, essas informações na
mão de  corporações  como Bayer  e  Monsanto são levadas

15 FASE.  Agronegócio e monoculturas.  Le monde diplomatique.  15 Out
2009.  Disponível  em:  http://www.diplomatique.org.br/artigo.php?id=115.
Acesso em: 16 Jan 2015
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para laboratório a fim de isolar o princípio ativo para depois
ser patenteado […]” (PORTO–GONÇALVES, 2010, p. 30–
31). 

De acordo com David Hathaway, a pesquisa médica
e farmacêutica com seres humanos, entre eles os povos tradi-
cionais, para fins de estudo da composição genética, vem ga-
nhando extrema relevância.  Os indígenas  têm sido objetos
privilegiados  por  cientistas  que trabalham para  a indústria,
uma vez que integram o que este tipo de pesquisa considera
ser “grupos fechados”, nos quais, presume–se haver transmis-
são de fatores hereditários numa sequência de gerações por
genes específicos que podem ser identificados pela Biologia
molecular ou genética – diferente de pessoas “comuns”, que
já passaram por muitas “misturas”. Desse modo, “[…] grupos
indígenas e comunidades locais isoladas são o principal foco
de pesquisadores interessados em males que possam ter ca-
racterísticas hereditárias. Estes buscam, de fato, a cura pela
genética” (HATHAWAY, 2004, p. 44). Nesses termos, o san-
gue  indígena  vale  muito,  porém,  não  como  sangue,  mas
como fonte de genes que apresentam determinadas caracte-
rísticas de resistência a doenças com chances de serem rastre-
adas geneticamente. Assim, vem despontando esta nova for-
ma de pirataria. De acordo com o autor, a Universidade de
Yale, nos Estados Unidos, possui 703 amostras de sangue de
indígenas Kayapó, para fins de pesquisa sobre HTLV. E o
Instituto Nacional do Câncer, também norte–americano, afir-
ma possuir amostras de 13 tribos indígenas da América Cen-
tral e do Sul, especificamente, dos povos Kayapó e Kráho, do
Brasil. (Idem).

Quanto aos produtos farmacêuticos produzidos a par-
tir de produtos nativos do Brasil, Hathaway destaca o jabo-
randi, que contém a molécula pilocarpina, fundamental para
o combate ao glaucoma, extraído com grande ônus ambien-
tal, principalmente, no Maranhão e Piauí e exportado para os
Estados Unidos, para a fabricação de medicamentos pela em-
presa Merk, sem qualquer repartição dos ganhos financeiros;
do quebra–pedra, ou erva–pombinha, que contém substân-
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cias úteis ao tratamento da hepatite B e que, em 1985, foi pa-
tenteada nos Estados Unidos e, em 1986, em toda a Europa,
pela  empresa  norte–americana  Fox  Chase  Cancer  Center.
(Ibidem).

De acordo com o levantamento internacional feito em
janeiro de 1994 pelo grupo RAFI, existem inúmeras bactérias
encontradas no Brasil sob a mira dos biopiratas e outras tan-
tas já patenteadas nos EUA. Apenas para citar algumas: mi-
crorganismo (Ampullariella)  de  solo,  patenteado  pela  Dow
Chemical, para a produção de isomerase de glucose; micror-
ganismo de solo da Bristol Labs, patenteado para a produção
de streptonigan; microrganismo de solo patentado pela War-
ner–Lamber–Parke  Davis,  para  a  produção  do  complexo
CL1565 de antibióticos; a planta muirapuama, da bacia do
Rio Amazonas, concorrente do Viagra, patenteada no Japão,
Austrália,  Canadá,  Estados  Unidos,  Coreia  e  Comunidade
Europeia, pela Taisho Pharmaceutical co. (Idem, p. 46–47).
Assim, o Brasil tem sido objeto das distintas formas de pirata-
ria global. 

(i) pela disputa crescente explosiva pela água, na qual
a América do Sul parece ser o palco mundial em razão da
presença de uma das maiores reservas de água doce do pla-
neta. Conforme Jerson Kelman, o controle (não raro, mono-
pólico) da água não pode ser visto apenas por meio do co-
mércio mundial  de água mineral engarrafada, ou – sou eu
quem inclui – pela presença de grandes corporações em vá-
rios países no comando dos tratamentos  de água e esgoto
que, embora seja um grande mercado, ocorre em escala rela-
tivamente modesta. Como a água não é uma commodity, o
que seria impensável em razão de seus custos, a produção e
exportação agrícola, torna–se um efetivo meio de controle da
água. Para se ter ideia, a agricultura consome cerca de 70%
da água de superfície: para produzir um quilo de milho são
necessários mil litros de água; já um quilo de frango, cerca de
dois mil litros de água. Assim, não é engarrafada que a água
é retirada em larga escala das regiões mais abundantes do
planeta (e, em geral, subdesenvolvidas) e destinada para regi-



96

ões (do centro do capital) cujo consumo per capital é mais
elevado, mas principalmente por meio da exportação de ali-
mentos, como soja, milho, frango, entre muitos outros. 

(j) pelas modificações no padrão de violência no cam-
po. Segundo Carlos Walter Porto–Gonçalves e Paulo Roberto
Raposo  Alentejano,  a  dinâmica  sócio–territorial  e  espaço–
temporal da violência nos trinta anos se modificou de modo
significativo, sendo que o período que vai de 2003 a 2009,
do  boom do agronegócio no Brasil, foi recordista na média
anual de conflitos, com níveis praticamente iguais aos do pe-
ríodo de 1985 e 1990: neste, o número de famílias que sofre-
ram expulsões pelo “poder privado” obteve a maior média
anual, desde que a Comissão Pastoral da Terra (CPT) passou
a reunir dados e sistematizar os chamados “conflitos no cam-
po”. Também entre 2003 e 2009, se deu a maior média anu-
al de famílias despejadas, alcançando 22 mil/ano. (PORTO–
GONÇALVES, ALENTEJANO, 2010, p. 110). 

Os estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Ro-
raima e Pará encabeçaram, respectivamente, o ranking da vi-
olência  no  campo brasileiro.  Note–se  que,  Mato  Grosso  e
Mato Grosso do Sul,  “[…] são os  estados que utilizam as
mais modernas tecnologias na produção, deixando patente
que a mais alta modernidade se constrói reproduzindo o mes-
mo recurso à violência de sempre”. (Idem, p. 113). Ou, indi-
cando que não se trata mais de um processo de acumulação
primitiva em curso ou inconclusa, mas de um padrão deter-
minado pelas novas condições impostas pela crise estrutural
do capital. 

***

Este conjunto de contradições que hoje está no centro
da questão agrária brasileira faz com que o problema agrário
nacional se vincule às formas contemporâneas do que Mészá-
ros (2009) vem chamando de “produção destrutiva”, sendo
convertido, por força das determinações histórico–sociais da
reprodução capitalista global, em expressão aguda do modo
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particular como a crise estrutural do capital incide sobre o de-
senvolvimento nacional. Isto quer dizer que já não estamos
mais diante, estritamente, do problema da sustentação do pa-
drão de reprodução capitalista centrado no setor industrial,
como no passado; ou do baixo desenvolvimento técnico da
agropecuária, como responsável pelo ainda mais baixo pa-
drão de vida da população rural; nem do latifúndio improdu-
tivo como base objetiva do capitalismo brasileiro; ou do po-
der concentracionário associado à grande propriedade da ter-
ra e às formas mercantis de sua exploração. Todos estes elos
internos da questão agrária persistem, mas agora articulados
às contradições geradas pelo ingresso definitivo do Brasil na
nova fase da acumulação global. (Cf. FIRMIANO, 2014). 

O desenvolvimento capitalista brasileiro hoje e as no-
vas contradições associadas ao crônico problema agrário na-
cional impõem novas condições e possibilidades para a refor-
ma agrária, modificando seu sentido histórico – inclusive sus-
citando um debate acerca de seu anacronismo ou desnecessi-
dade.16 É verdade que a forma particular do desenvolvimento
capitalista  nacional  nunca dependeu da eliminação do lati-
fúndio e que o “[…] capitalismo brasileiro encontrou uma via
de acesso para o desenvolvimento que articulou – hoje de
modo completo – latifúndio e capital, dispensando a reforma
agrária” (FIRMIANO, 2014, p. 198). Mas também é certo que
o problema agrária nacional nunca esteve tão longe de ser
superado.

Com isto, o desenvolvimento capitalista brasileiro atu-
al e as novas contradições associadas ao crônico problema
agrário nacional impõem novas condições e novas possibili-
dades para a reforma agrária, exigindo dos sujeitos em luta
uma nova consciência e um conjunto de novas práticas soci-
ais,  capazes de articular  profundamente a luta pela terra e
pela reforma agrária à transição socialista. Assim, se temos al-
16 Ver, por exemplo, a quase totalidade do livro organizado por BAUINAIN,
Antônio Márcio et. alli. (Orgs). O mundo rural no Brasil do século 21: a for-
mação de um padrão agrário e agrícola. – Brasília, DF: Embrapa, 2014. Es-
pecialmente NAVARRO, Zander. Por que não houve (nunca haverá) refor-
ma agrária no Brasil?
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guma certeza com relação ao futuro destas lutas é que abso-
lutamente nenhuma forma de nacionalismo e/ou desenvolvi-
mentismo poderá conduzir a classe trabalhadora à necessária
superação das  complexas formas  de subjugação/subordina-
ção/subsunção se lhe impostas pelo capital e suas personifica-
ções.

Referências 

BALESTRO, M. V.; LOURENÇO, L. C. B. Notas para uma análise
da financeirização do agronegócio: além da volatividade dos preços
das commodities.  In.: BUAINAIN, A. M.; ALVES, E.; SILVEIRA, J.
M.; NAVARRO, Z. (Orgs.). O mundo rural no Brasil do século 21: a
formação de um novo padrão agrário e agrícola.  – Brasília,  DF:
Emprapa, 2014.
BAUINAIN, Antônio Márcio et. alli. (Orgs). O mundo rural no Brasil
do século 21: a formação de um padrão agrário e agrícola. – Brasí-
lia, DF: Embrapa, 2014.
BENETTI, Maria D. A internacionalização real do agronegócio bra-
sileiro – 1990–03. In.: Indic. Econ. FEE, Porto Alegre, v. 32, n. 2, p.
197–222, ago. 2004. Disponível em:
http://revistas.fee.tche.br/index.php/indicadores/article/view/260/454
. Acesso em 25 abr 2012.
BRASIL. Comissão Nacional da Verdade. Relatório: textos temáti-
cos.  – Brasília:  CNV, 2014. (Relatório  da Comissão Nacional  da
Verdade; vol 2), pp. 197–256.
BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
Nota  MDS.  Brasília,  maio  de  2011,  p.  3–4.  Disponível  em:
www.mds.gov.br/.../noticias/.../11.05.02_Nota_Tecnica_Perfil_A.-
doc. Acesso em 26 Nov. 2015.
BRASIL. Relatório final da Comissão Nacional da Verdade. Brasília,
dez., 2014.   
BRASIL. Relatório da Comissão Camponesa da Verdade: violações
de direitos no campo 1946–1988. Brasília, dez. 2014.  
BRASIL  DE  FATO.  E  a  Reforma  Agrária,  presidenta  Dilma?
10/04/2012. Disponível em:
http://www.brasildefato.com.br/content/e–reforma–agr%C3%A1ria–
presidenta–dilma. Acesso em 30 Nov. 2015.



99

CLEMENTS,  Elizabeth  Alice;  FERNANDES,  Bernardo  Mançano.
Estrangeirização da terra,  agronegócio e campesinato no Brasil  e
Moçambique. 2013., p. 3. Disponível em:
http://www2.fct.unesp.br/nera/brasil–mocambique.php.  Acesso  em:
16 Jan 2016.   
COMISSÃO PASTORAL DA TERRA. Balanço da Reforma Agrária
2014  e  do  primeiro  mandato  da  Presidenta  Dilma  Rousseff.
Jan./2015. Disponível em:
http://www.cptnacional.org.br/index.php/publicacoes/noticias/cpt/23
81–balanco–da–reforma–agraria–2014–e–do–primeiro–mandato–
da–presidenta–dilma–rousseff. Acesso em 30 Nov. 2015.
DELGADO, Guilherme C. Inflação, dependência externa e estagna-
ção econômica têm “pés de barro”. 13/08/2014. Brasil de Fato. Dis-
ponível em: http://www.brasildefato.com.br/node/29496. Acesso em
21 Nov 2015.
______. Retrospectiva da economia em 2014. 17/12/2014.  Brasil
de Fato. Disponível em:  
http://www.brasildefato.com.br/node/30847.  Acesso  em  21  Nov
2015. 
______. A questão agrária e o agronegócio no Brasil. In.: CARTER,
Miguel (org.). Combatendo a desigualdade social: o MST e a refor-
ma agrária no Brasil. – São Paulo: Editora UNESP, 2010.
______. Expansão e modernização do setor agropecuário no pós–
guerra:  um estudo da reflexão agrária. Estudos.  avaliativos.,  São
Paulo ,  v. 15, n. 43, Dec.  2001 .    Available from <http://www.s-
cielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103–
40142001000300013&lng=en&nrm=iso>. Access
 on  12  Feb.  2015.  http://dx.doi.org/10.1590/S0103–
40142001000300013.
FIRMIANO,  Frederico  Daia.  O  padrão  de  desenvolvimento  dos
agronegócios no Brasil e a atualidade histórica da reforma agrária.
Tese de doutorado. FCLar/UNESP: Araraquara, 2014.
GENNARI, Adilson Marques. Globalização, neoliberalismo e abertu-
ra econômica no Brasil nos anos 90. Pesquisa & Debate, SP, volu-
me 13, n. 1 (21), pp. 30–45, 2001..
GIRARDI, Eduardo. Atlas da Questão Agrária Brasileira. Núcleo de
Estudos, Pesquisas e Projetos de Reforma Agrária–NERA. Presiden-
te Prudente, n.d.  Disponível em: http://docs.fct.unesp.br/nera/atlas/.
Acesso em: 12 Set 2012.
HARVEY, D. O Novo Imperialismo. São Paulo: Loyola, 2004.



100

HATHAWAY, David. A biopirataria no Brasil. in.: ROTANIA, Ale-
jandra Ana; WERNECK, Jurema. (Orgs.).  Sob os signos das Bios:
Vozes Críticas da Sociedade Civil.  Rio de Janeiro: E–papers Servi-
ços Editoriais, 2004.
HELFAND, S. M.;  PEREIRA, V. F.; SOARES, W. L. Pequenos e
médios produtores na agricultura brsaileira:  situação atual e pers-
pectivas.  In.: BUAINAIN, A. M.; ALVES, E.; SILVEIRA, J. M.; NA-
VARRO, Z. (Orgs.). O mundo rural no Brasil do século 21: a forma-
ção de um novo padrão agrário e agrícola. – Brasília, DF: Emprapa,
2014. p. 540.
KARTENSEN, Jonas; PETERS, Glen P.; ANDREW, Robbie M. At-
tribution  of  CO2  emissions  from  Brazilian  deforestation  to  con-
sumers between 1990 anda 2010. In.: Environ. Res. Lett. 8 (2013)
024005 (7pp). March 2013. Disponível em: 
www.stacks.iop.org/ERL/8/024005. acesso em: 28 Mai 2013., p. 5–
6.
KATZ, Cláudio.  America Latina frente a la crisis global. 2009. Dis-
ponível em www.lahaine.org/katz. Acesso em: 10 Mar 2010. 
MARTINS, José de Souza.  Fronteira: a degradação do Outro nos
confins do humano. São Paulo: Contexto, 2009.
MARX, Karl.  O capital: crítica da economia política: Livro I: o pro-
cesso  de produção do capital.  [  tradução:  Rubens  Enderle].  São
Paulo: Boitempo, 2013. (Marx–Engels).
MOREIRA, Vânia Maria Losada. Nacionalismos e reforma agrária
nos anos 50. . Revista brasileira de História.  São Paulo ,  v. 18, n.
35, p.  329–360,   1998  .    Available  from
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102–
01881998000100015&lng=en&nrm=iso>.  access  on  09  Nov. 
2015.  http://dx.doi.org/10.1590/S0102–01881998000100015.
MÉSZÁROS, István.  Para além do capital: rumo a uma teoria da
transição.– São Paulo: Boitempo Editorial, 2009.
NETTO, José Paulo. Uma face contemporânea da barbárie. Revista
Novos Rumos. v. 50, n. 1, 2013. Disponível em: http://www2.marili-
a.unesp.br/ojs–2.4.5/index.php/novosrumos/article/view/3436/2657.
Acesso em 21 Nov. 2015.
PAULANI, Leda.  Brasil  Delivery: servidão financeira e estado de
emergência econômico.– São Paulo: Boitempo, 2008, p. 86.
PICOLI, Fiorelo. O capital e a devastação da Amazônia. São Paulo:
Expressão Popular, 2006, p. 38.



101

POCHMANN, Márcio. O país dos desiguais.  Le Monde Diplomati-
que. Brasil, São Paulo, 6 de out, 2007. Disponível em: hppt://diplo-
matique.uol.br/artigo.php?id=30. Acesso: 21 Nov. 2015.
______. Nova classe média?: o trabalho na base da pirâmide social
brasileira. – São Paulo: Boitempo, 2012.
______. O Estado e seus desafios na construção do desenvolvimen-
to brasileiro. In.: Margem Esquerda – ensaios marxistas, São Paulo,
n° 15: novembro, 2010.
PORTO–GONÇALVES,  Carlos  Walter.  Por  uma ecologia  política
crítica da Amazônia.  Margem Esquerda – ensaios marxistas n° 14.
São Paulo: Boitempo Editorial, maio de 2010.
PORTO–GONÇALVES, Carlos Walter;  ALENTEJANO, Paulo Ro-
berto  Raposo.  A  violência  do  latifúndio  moderno–colonial  e  do
agronegócio nos últimos 25 anos. In.: COMISSÃO PASTORAL DA
TERRA.  Conflitos  no campo Brasil  2009. (coordenação:  Antonio
Canuto,  Cássia  Regina  da  Silva  Luz,  Isolete  Wichinieski).  –  São
Paulo: Expressão Popular, 2010. 
PRADO JR.,  Caio. Contribuição para a análise da questão agrária
no  Brasil.  In.: A questão  agrária.  3ª  ed.,  São  Paulo,  Brasiliense,
1981. 
RAISG – Red Amazónica de Información Socioambiental Georrefe-
renciada. Amazonía bajó presión. [coordinación general Beto Ricar-
do (ISA)], – São Paulo: Instituto Socioambiental, 2012., p. 11.
SAMPAIOR JR., Plínio de Arruda.   Desenvolvimentismo e neode-
senvolvimentismo: tragédia e farsa. Serv. Soc. Soc.,  São Paulo , 
n. 112, p. 672–688, dez.  2012. Disponível em
 <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101–
66282012000400004&lng=pt&nrm=iso>. Acessos
 em  09  nov.  2015.  http://dx.doi.org/10.1590/S0101–
66282012000400004.
____________. Desenvolvimentismo e neodesenvolvimentismo: tra-
gédia e farsa. Serv. Soc. Soc.,  São Paulo ,  n. 112, Dec. 2012b. 
SILVA,  M.  A.  M.  Produção  de  alimentos  e  agrocombustíveis  no
contexto da nova divisão mundial do trabalho. In.: Revista Pegada,
vol. 9, n. 1., 2008. Disponível em:
 http://revista.fct.unesp.br/index.php/pegada/article/view/1645/1580.
Acesso em 16 Jan 2016.  
______. Errantes do fim do século. SP: Editora UNESP, 1999.
SILVA, José Graziano. A modernização dolorosa. RJ: Zahar, 1980.
TAUTZ, Carlos; SISTON, Felipe et. all. (2010). “O BNDES e a reor-
ganização  do  capitalismo  brasileiro:  um  debate  necessário”.  In.:



102

MAGALHÃES, João Paulo de Almeida; FILGUEIRAS, Luiz et. all.
(Orgs.) Os anos Lula: contribuições para um balanço crítico 2003–
2010. – Rio de Janeiro: Garamond.
WOOD, Ellen Meiksins.  O império do capital. [tradução Paulo Ce-
zar Castanheira]. – São Paulo: Boitempo, 2014.



103

Apontamentos para uma interpreta-
ção estrutural da conflitividade no

campo no Estado de São Paulo.

Direção Estadual de São Paulo do Movimento dosDireção Estadual de São Paulo do Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST)Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST)

A condição da reforma agrária no Brasil e no es-
tado de São Paulo. 

Os dados que ora o Observatório dos Conflitos Rurais
no estado de São Paulo apresentam dão conta que, entre os
anos de 2014 e 2015, ocorreram 69 conflitos no campo pau-
lista. Destes, chama a atenção o fato de que atos, manifesta-
ções,  denúncias e  outras  formas de reivindicação totalizem
trinta e seis (36) ocorrências e ocupações de terras, com gran-
de incidência em uma mesma área, somem vinte e quatro
(24) ocorrências. Isto indica, de imediato, o quão estacionária
encontra–se a reforma agrária no Brasil.

De acordo com dados do INCRA, em 2014, o gover-
no federal assentou apenas 32 mil famílias em todo o país. E,
no ano de 2015, absolutamente nenhum decreto de desapro-
priação  de  terra  foi  assinado  para  a  Reforma  Agrária.  Se
comparados com a série histórica que se inicia em 1985, com
a  redemocratização,  veremos  que  Fernando  Collor/Itamar
Franco e José Sarney, com mandatos de 5 anos, assentaram
menos  famílias.  Dilma Rousseff  deixou de  assentar,  ainda,
cerca  de  53% do número total  de famílias  assentadas  por
Lula da Silva. 

A queda no número de famílias assentadas vem de
encontro com o total desmonte do órgão executor da Refor-
ma Agrária no Brasil, o Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária (INCRA) que, em 2014, segundo o Portal da
Transparência, recebeu somente R$ 1,4 bilhão – o menor re-
curso desde 2005, quando o órgão havia recebido R$ 1,3 bi-
lhão. 
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Além disso, de acordo com os dados do cadastro de
imóveis do INCRA, entre 2003 e 2010, ampliou–se o proces-
so de concentração de terras no Brasil. Em 2003, eram 112
mil os proprietários de terras que concentravam cerca de 215
milhões de hectares. Em 2010, o número de proprietários de
terra chegou a 130 mil, com 318 milhões de hectares sob seu
controle direto, ou seja, houve uma concentração de cerca de
100 milhões de hectares de terra nas mãos de grandes propri-
etários.

No estado de São Paulo isto não é diferente. E com o
agravante de que, na disputa pela apropriação das áreas ru-
rais, se amplia o papel da especulação imobiliária, particular-
mente da construção civil,  que junto com o agronegócio e
com as atividades petrolíferas e do setor de mineração, impõe
mais intensidade ao processo de concentração de terras. So-
mado a isto, o avanço dos interesses do capital – que descon-
sidera por completo a função social da terra – opera cada vez
mais sobre as terras públicas. O que, por seu turno, vem sen-
do correspondido pelo Estado, no sentido de destiná–las ao
setor privado: exemplo recente é o Projeto de Lei 328,  de
abril de 2016, encaminhado pelo Governo à Assembleia Le-
gislativa de São Paulo, que destina 79 imóveis de proprieda-
de do Estado para a venda, sob o argumento de que são “in-
servíveis” ou “de pouca serventia”. Estas áreas poderiam ser
destinadas para  a reforma agrária,  atendendo ao princípio
constitucional da função social da propriedade. 

Nesta  conjuntura,  atos,  manifestações,  denúncias  e
formas diversas de reivindicação, sobretudo junto ao INCRA,
e a ocupação de terras,  como instrumentos  mais utilizados
pelos movimentos sociais e organizações de luta pela terra –
classificados pelo Observatório  como “tipos  de conflitos”  –
parecem expressar diretamente a condição da reforma agrá-
ria, não só no período 2014–2015, mas também ao longo de
um ciclo maior, inaugurado pelo processo de redemocratiza-
ção do Brasil. Mas quais são os condicionantes estruturais da
condição de não realização da reforma agrária no país? 
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Os  condicionantes  estruturais  da  (não  realiza-
ção) da reforma agrária no Brasil.

É central compreendermos que a atual situação da re-
forma agrária no país – e, por consequência, no Estado de
São Paulo – não é algo recente ou conjuntural. Se por diver-
sos motivos os números apontam a uma piora da situação
agrária no país, isso se deve, sobretudo, ao modo como a
“questão agrária brasileira1” se relaciona com o próprio mo-
delo de desenvolvimento nacional adotado pelos agentes po-
líticos do Estado.

Nos parece fundamental apontar que a opção do Es-
tado brasileiro pelo Agronegócio como modelo de desenvol-
vimento (sic) para o campo, intensifica toda a problemática
geradora dos conflitos apontados pelo Observatório dos Con-
flitos Rurais do Estado de São Paulo. E esta aposta no mode-
lo do Agronegócio, embora não seja um processo novo2, teve
um fortíssimo impulso a partir da primeira metade da década
de 2000. O chamado modelo neodesenvolvimentista, ao ter
como elemento central a exportação de matérias–primas agrí-
colas e minerais como forma de equilibrar as contas externa
do País e gerar o chamado superavit, aprofunda as estruturas
responsáveis pela conflitividade no campo.

Embora seja necessário ressaltar que o Estado não é
uma estrutura única, mas resultante da articulação de diver-
sos  interesses  (por  vezes até  conflitivos),  também é preciso
apontar como esse conjunto de articulações favorecem, nos
três poderes, os interesses dos grandes proprietários. Assim, a
aposta feita no Agronegócio pelo Executivo também legitima
ações do Legislativo e do Judiciário, que visam não solucio-
nar, mas contornar – e por vezes aprofundar – os elementos
centrais da conflitividade no campo.

1 Compreende–se como a “Questão Agrária” a forma em que se estrutura o
uso, posse e propriedade da terra e as consequências dessa configuração
para o conjunto da sociedade.
2 A própria formação sócio–histórica do Brasil é fruto das desigualdades ge-
radas em torno da alta concentração de terras e suas resultantes políticas.
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Não é raro que no deferimento de um mandado de
reintegração de posse, a análise da função social da proprie-
dade seja reiteradamente excluída, como se posse e proprie-
dade fossem independentes. Isto porque, a análise da função
social da propriedade não consta do conjunto de exigências
para o deferimento da liminar. Além disso, por ser a função
social  da  propriedade  um conceito  jurídico  indeterminado,
quando julgado, exige que o Judiciário preencha seus conte-
údos. Isto confere “liberdade” aos magistrados nas suas deci-
sões que, em geral, acabam legitimando o poder do agrone-
gócio. O desdobramento deste processo é a ação, em geral,
truculenta da Polícia Militar – principal força de repressão do
Estado – contra as diversas formas de protesto e denúncia re-
alizadas pelos trabalhadores e trabalhadoras rurais Sem Ter-
ra.

O Plano Nacional  de  Desenvolvimento  Humano 3,
publicado no final de 2010, menciona a necessidade de ser
realizada uma audiência entre os órgãos públicos e as partes
interessadas  no deferimento  da reintegração de posse.  Um
mecanismo já previsto pelo Código de Processo Civil e que
visa mediar o conflito. Porém, isto é ignorado pelo Judiciário,
sobretudo,  pela  pressão  exercida  pelo  Agronegócio  sobre
muitos magistrados. 

Na última década, inclusive, temos assistido a um en-
durecimento do Poder Judiciário com relação aos movimen-
tos sociais e aos conflitos por terra. E algumas ações de cu-
nho criminalizatório  em curso  permitem,  inclusive,  afirmar-
mos a existência de uma aliança entre determinados setores
do Judiciário, do Ministério Público e do agronegócio. É evi-
dente que esta aliança é “legitimada” pela estratégia de de-
senvolvimento adotada pelo País,  centrada na monocultura
para exportação. E esta mesma “legitimidade” dada ao Agro-
negócio, muitas vezes justifica e intensifica as ações paramili-
tares perpetradas por “agentes privados” sob orientação das
empresas e grandes proprietários que, junto com as demais
ações já citadas, implicam em afrontas aos Direitos Humanos
daqueles que se organizam para lutar pela Reforma Agrária. 
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A atuação da bancada ruralista  no Congresso  tam-
bém tem sido exemplar no que toca a criminalização das rei-
vindicações sociais, utilizando mecanismos como Comissões
Parlamentares  de  Inquérito,  requerimentos  de  fiscalização,
Decretos  Legislativos,  inclusive  buscando  cancelar  decisões
do Executivo que atendem a reivindicações de direitos soci-
ais, entre outros. Somente no ano de 2009, para se ter ideia,
foram propostos mais de 20 projetos de lei que, direta ou in-
diretamente,  buscavam  criminalizar  os  movimentos  sociais
agrários ou impedir avanços na política agrária do Estado.
Vale lembrar que, naquele ano, foi aprovada o que ficou co-
nhecido como CPMI do MST.

Nesse contexto de raízes e causas profundas da confli-
tividade, a Reforma Agrária – exemplo de justiça social e ga-
rantida  pela  Constituição  –  se  torna  um  simples  “política
compensatória”,  relacionada  com  a  resolução  pontual  de
conflitos entre forças desiguais. Cada vez mais, o [falso] dis-
curso de “convivência pacífica” entre o Agronegócio e a Re-
forma Agrária vai dando espaço para o discurso de “supera-
ção” da Questão Agrária Brasileira, que afirma que a Refor-
ma Agrária  não apenas é  desnecessária,  mas também um
empecilho para o desenvolvimento do país. Nada mais falso.
Porém, um sintoma de intensificação ainda maior da já exis-
tente hegemonia do Agronegócio no Estado e seu conjunto
de ações – sempre em detrimento da justiça social pela qual
se organizam os trabalhadores e trabalhadoras.

Esse processo de hegemonia do Agronegócio aponta
para o fato de que algumas iniciativas que buscam atender a
luta  histórica  dos  trabalhadores  do  campo são  paralisadas
e/ou eliminadas pela relação dos diversos agentes na estrutu-
ra do Estado. Assim, algumas poucas ações do INCRA para
avançar a Reforma Agrária (fruto das mobilizações dos traba-
lhadores  organizados)  são  condicionadas  pelo  processo  de
desmonte que sofre a autarquia a nível federal. Ou, como ou-
tro exemplo, processos de desapropriação são barrados pelo
Poder Judiciário.
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Costumamos dizer que essa “posição” do Judiciário
em prol dos grandes proprietários,  interesses  econômicos e
empresas se manifesta de forma bem clara no cotidiano das
ocupações de terra: enquanto um processo de desapropria-
ção pode levar mais de dez anos para avançar juridicamente
(quando avança), uma liminar de reintegração de posse fren-
te  a uma ocupação de denúncia de um latifúndio demora
menos de um dia (ou até mesmo poucas horas) para sair do
Judiciário  e  colocar  a  Tropa  de  Choque da Polícia  Militar
contra os trabalhadores. Sem dúvida, dois pesos, duas medi-
das. Isso exemplifica que a ação do Judiciário opera a favor
do Agronegócio, porém como uma parte, uma peça, de um
mecanismo mais amplo gerado pela opção estratégica de fa-
zer do Agronegócio o modelo de desenvolvimento do país, a
despeito  de suas graves e  profundas consequências para a
maioria da população.

Uma medida recente é a Ação Civil Pública proposta
pelo Procurador Pedro Antônio de Oliveira Machado do MPF
– Ministério Público Federal, em 2014 e que tramita na Justi-
ça Federal de São Paulo, já com sentença parcial (processo
0012513–23.2014.4.03.6100). Na tese do Procurador, apoia-
da pelo Juiz Fedral, os acampamentos tornaram–se objeto de
coação ao Estado para realização de assentamentos o que,
segundo ele, contraria os critérios objetivos de seleção de fa-
mílias, que deve levar em consideração, fundamentalmente,
sua situação socioeconômica,  independente  dessas  famílias
viverem em acampamentos de luta pela terra ou nos seus do-
micílios na cidade, ou em vilas rurais. A Ação Civil é movida
contra o INCRA, no entanto, as maiores prejudicadas são as
famílias Sem Terra, que vivem, em média, hoje, cerca de 7
anos nos acampamentos paulistas, numa incansável luta pelo
direito à terra. Ademais, a Ação determinou a criação de uma
lista por microrregiões na qual o INCRA fez uma pré–seleção
(antecipando o que seria o rito da mesa de seleção), estabele-
cendo os “classificados”, caso alguma área seja arrecadada
na microrregião, independente do seu acampamento de ori-
gem ou movimento social – o que trará um enorme aumento
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da  conflituosidade  entre  os  próprios  candidatos  ao  PNRA
(Programa  Nacional  de  Reforma  Agrária).  Evidentemente,
essa  ação causa um efeito  desestimulador às  famílias  para
permanecerem no processo de luta nos acampamentos que,
lamentavelmente, tem sido a única possibilidade de pressão
para se avançar na política de Reforma Agrária no país. Ou-
tro ponto da Ação Civil diz respeito aos lotes irregulares nos
assentamentos, pois o MPF determinou a publicação no site
do INCRA de todos  os  lotes  irregulares  no estado de  São
Paulo, sem ao menos o assentado receber uma notificação
sobre qual a razão de constar em tal lista (e, nesse caso, os
assentados nem sequer conhecem os motivos e os mecanis-
mos para sua defesa).

Nestes termos, a já marginalizada – por parte de go-
vernos de todos os supostos nuances ideológicos – pauta da
Reforma Agrária, hoje em dia, sofre um novo ataque, pois se-
gue em curso um processo de intensificação da hegemonia
dos interesses das elites, materializado no Golpe de Estado
perpetrado contra o governo de coalizão dirigido por Dilma
Roussef este ano.

O Golpe, a luta pela terra e a conflitividade: mais
violações dos Direitos Humanos no horizonte.

Mesmo que os subsequentes governos do período an-
terior tenham favorecido amplamente a acumulação de capi-
tal baseada, sobretudo, no setor primário–exportador – além,
é claro, do capital financeiro –, aprofundando a condição do
Brasil de exportador de commodities e plataforma de valori-
zação financeira, a crise capitalista internacional se fez sentir
fortemente no país,  levando por terra o ciclo “virtuoso” de
crescimento econômico e políticas de focalização da pobreza
praticados nos últimos anos. Lamentavelmente, é preciso re-
conhecer que os governos de Lula e Dilma, nunca abandona-
ram integralmente  o  receituário  neoliberal,  sendo  também
eles importantes operadores da reestruturação produtiva do
capital, do desmonte dos direitos do trabalho, da completude
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da financeirização da economia brasileira  e  do aprofunda-
mento das condições de dependência do país. 

Imediatamente  após  sua  reeleição,  Dilma  Rousseff
passou a sustentar, mais drasticamente, o discurso e a prática
da austeridade. Assim, já no final de 2014, colocou em mar-
cha medidas de redução do gasto público com pagamentos
de benefícios sociais, afetando diretamente os futuros benefi-
ciários de auxílios como pensão por morte, auxílio–doença,
abono salarial, seguro-desemprego e seguro defeso. Além, é
claro, do aumento da taxa básica de juros (Selic) e redução
progressiva da capacidade do Estado atuar sobre a chamada
“questão social”. 

Com a consolidação do golpe institucional contra o
governo de Dilma Rousseff arquitetado por Eduardo Cunha,
Michel Temer e seus associados, o ritmo da operação de des-
monte de direitos sociais, se acelerou drasticamente, com me-
didas como: suspensão temporária de novas contratações do
Programa Minha Casa, Minha Vida; retorno a pauta da Re-
forma da Previdência, com perspectiva de estabelecimento de
idade mínima, de 65 anos, para a aposentadoria; proposta de
redução do gasto público com o SUS e ampliação dos planos
de saúde privados no país; extinção de importantes ministé-
rios, como o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA). 

Na chamada “reorganização ministerial”, a Reforma
Agrária passou a ser responsabilidade da Casa Civil, enquan-
to a demarcação de terras indígenas, do Ministério da Cultu-
ra, que foi extinto e recriado em menos de mês. Os principais
programas de financiamento da agricultura familiar sofreram
cortes em sua quase totalidade e inúmeros escritórios de as-
sistência técnica ligados ao INCRA foram fechados. 

Ao mesmo tempo, a repressão contra os movimentos
populares ganhou novo fôlego. A começar pela nomeação de
Alexandre de Moraes para o Ministério da Justiça e a nomea-
ção de Raul Julgmann para o Ministério da Defesa. O primei-
ro, bastante experimentado em São Paulo na Secretaria de
Segurança Pública, logo depois de assumir a pasta da Justiça,
emitiu uma portaria (n. 661, de 10 de junho de 2016), deter-
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minando a paralisação do funcionamento de todas as áreas
relacionadas a Direitos Humanos, por 90 dias, em especial
órgãos colegiados, excetuando apenas as áreas policias. Já o
segundo, velho conhecido dos Sem Terra, quando foi minis-
tro do Desenvolvimento Agrário, presidente do INCRA e do
IBAMA dos governos FCH, reafirma, agora, junto a Defesa, a
“tese do inimigo interno”, na melhor tradição ditatorial brasi-
leira, segundo a qual a suspeição é a regra, basta interrogar
qualquer aspecto do status quo. Não à toa, Julgmann foi um
dos  relatores  da Lei  Antiterrorista  –  sancionada por  Dilma
Rousseff. 

Não é por coincidência que o primeiro Projeto de Lei
antiterrorista  (PL  508/2013)  tenha  sido  apresentado  em
2013,  no contexto das Jornadas de Junho, com claríssimo
objetivo de criminalizar os movimentos sociais. Cinicamente,
a Lei prevê a não aplicação em movimentos populares ou
protestos,  no  entanto,  a  definição do  tipo  penal  é  aberta.
Com o tipo de Judiciário que temos no Brasil, não faltarão
casos a constarem nos próximos relatórios do Observatório
dos Conflitos Rurais de São Paulo. Isto, somado a Lei de Or-
ganizações Criminosas que passa a incidir de modo mais ri-
goroso sobre os movimentos sociais e populares, por meio de
fiscalização e  monitoramento  de  militantes  de  movimentos
sociais, por órgãos de inteligência, tentativas de tornar ilegais
atos legítimos e democráticos de protesto, entre outros.  

Assim, o processo em curso de ampliação da crimina-
lização dos Movimentos Populares possui um amplo espectro,
atacando os trabalhadores e trabalhadoras organizados tanto
no campo como na cidade. Se trata de uma ofensiva em múl-
tiplas frentes de atuação, que além de articular os três pode-
res do Estado, se dá num contexto de crescente intolerância e
naturalização da violência no conjunto da sociedade brasilei-
ra,  processo esse  que cresce exponencialmente a partir  do
Golpe.

Porém, uma vez que não sejam efetivadas as mudan-
ças estruturais necessárias – reais causas da conflitividade no
campo e na cidade – os movimentos sociais e populares se-



112

guirão em sua luta histórica por justiça. E da mesma forma,
seguirá em curso a reação das elites que conduzem um proje-
to de nação que prioriza o lucro sobre a justiça. Mesmo em
um contexto extremamente complexo e aparentemente des-
favorável, a luta seguirá. E pela ação dos interesses materiali-
zados também no Agronegócio, mais conflitos e mais viola-
ções dos Direitos Humanos se colocam no horizonte. E por
isso mesmo, a luta por justiça social se faz urgente e necessá-
ria como nunca.
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APRENDER E ENSINAR A AUTOGESTÃO:
ESPAÇOS/TEMPOS DO TRABALHO DE

PRODUZIR A VIDA ASSOCIATIVAMENTE1

Lia TiribaLia Tiriba
Maria Clara Bueno Fischer Maria Clara Bueno Fischer 

Trabalho e capital: mediações de primeira e de se-
gunda ordem2 

A mudança das formas de regulação do capital reper-
cutiu no crescimento de novas e velhas formas de trabalho. A
(in)formalização da economia se materializou não apenas no
trabalho temporário, sazonal e parcial, como também na cria-
ção de microempresas e cooperativas para compor cadeias
produtivas necessárias às empresas–mãe. Mediada pelo Esta-
do, a mundialização do capital é assegurada pela execução
das políticas do Fundo Monetário Internacional, Banco Mun-
dial, além dos chamados “organismos de cooperação interna-
cional” que corroboram sobremaneira para criar mecanismos
de dependência econômica, política e cultural dos povos, co-
munidades e nações. Acompanhada da perda de direitos so-
ciais, a crise do emprego levou um grande contingente de tra-
balhadores  e  trabalhadoras  a  buscar  o  trabalho  por  conta
própria, como fonte única ou complementar de renda, alter-
nando seu status ora de trabalhador/a assalariado/a, ora “pa-
trão de si mesmo”. 

Na perspectiva do capital, o empreendedorismo resul-
taria da ação individual ou de um grupo de pessoas que, por
reunirem condições  de se tornarem pequenos empresários,
têm a capacidade de criar, recriar e inovar, assegurando as-
sim o “sucesso dos negócios” (ou seja, do capital). A popula-

1 Publicado em Perspectiva, Florianópolis, v.31, n.2, p.527–549, maio/ago.
2013
2 Agradecemos a Cláudio Nascimento pelas relevantes e pertinentes obser-
vações feitas ao artigo.
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ção relativamente  excedente  (MARX,  1984)  é  amplamente
convocada a se associar para enfrentar o mercado de traba-
lho; assim, o cooperativismo, que, no século XIX, havia sido
um instrumento de resistência da classe trabalhadora tornou–
se, de uma maneira geral, presa fácil do capital; em outras
palavras, tornou–se a artimanha utilizada pelos empresários
para garantir a flexibilização das relações entre capital e tra-
balho.  

Em síntese, os processos de “inclusão forçada” (FON-
TES, 2005) buscam subjugar a classe trabalhadora às deman-
das da acumulação flexível que, a partir do final de década
de 1970, apresenta–se como resposta às crises do regime de
produção fordista e do modo de regulação social assegurado
pelo Estado do Bem Estar Social (HARVEY, 1998). No en-
tanto, mais que considerar a vitória do capital sobre o traba-
lho, é necessário entender a provisoriedade da vitória; pois se
assim não o fosse, teríamos que assumir o “fim das utopias” e
o “fim da história”. Nesse sentido, vale perguntar: apesar do
imperativo das mediações de segunda ordem, inerentes aos
sistemas de exploração dos seres humanos e da natureza, que
mediações de primeira ordem permanecem vivas (e/ou com
sobrevida) no Século XXI? Frente as atuais configurações do
mundo do trabalho, quais questões de ordem epistemológica
e teórico–metodológicas se colocam para compreensão das
relações entre trabalho e educação, consideradas na sua his-
toricidade? Por se tornar hegemônico, o modo de produção
capitalista foi capaz de alterar todas as formas primárias de
reprodução da vida social, submetendo tudo e todos ao con-
trole sociometabólico do capital? As análises têm como refe-
rência tanto as mediações de segunda ordem como as de pri-
meira ordem?  

István Mészáros (2002) compreende o socialismo na
perspectiva marxiana, como estratégia para a constituição de
uma sociedade dos “produtores livremente associados”. Nes-
sa direção, o autor define as mediações de primeira ordem
como 
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[…] as formas essenciais de mediação primária abran-
gem as relações em cujo quadro tanto os indivíduos
da espécie humana como as entrelaçadas condições
culturais/intelectuais/morais/materiais  cada  vez  mais
complexas  de sua  vida são reproduzidos segundo a
margem de ação sócio–histórica disponível e cumulati-
vamente ampliada. Entre essas condições estão: a re-
gulação da atividade reprodutora biológica,  mais ou
menos espontânea e imprescindível, e o tamanho da
população sustentável, em conjunto com os recursos
disponíveis; a regulação do processo de trabalho, pelo
qual o indispensável intercâmbio da comunidade com
a natureza produz os bens necessários para gratifica-
ção do ser humano, além dos instrumentos de traba-
lho, empresas produtoras e conhecimentos pelos quais
se pode manter e aperfeiçoar esse processo de repro-
dução; o estabelecimento de relações  adequadas de
troca, sob as quais as necessidades historicamente mu-
táveis dos seres humanos podem ser associadas para
otimizar os recursos naturais e produtivos (inclusive os
culturalmente produtivos) (p.213)

O autor refere–se a processos de produção da vida
social em que o trabalho se constitui como mediação entre
seres humanos e natureza, em cujas relações sociais de pro-
dução não se verificam, necessariamente, a apropriação indi-
vidual dos meios de produção e tampouco a exploração dos
seres humanos pelos seres humanos. As hierarquias estrutu-
rais de dominação, opressão e subordinação são indispensá-
veis à reprodução sociometabólica do capital. As mediações
de segunda ordem, entre elas os processos educativos, bus-
cam subordinar a vida social ao imperativo da produtividade
do capital,  afetando sobremaneira às funções de mediação
primária. No entanto, na análise do processo histórico, consi-
deramos pertinente questionar as maneiras pelas quais apro-
priamo–nos e apreendemos os elementos de contradição que
permeiam, atravessam e são partes integrantes dos movimen-
tos do real. 

Quando tomamos como objeto os espaços/tempo das
comunidades tradicionais que persistem no atual contexto do
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capitalismo, como percebemos as mediações de primeira or-
dem, atravessadas por mediações de segunda ordem? É pos-
sível afirmar que ali se encontram elementos de produção as-
sociada e autogestão?

O termo Produção Associada e Autogestão nos remete
às relações econômico–sociais e culturais em que os/as
trabalhadores/as têm a propriedade e/ou posse coleti-
va dos meios de produção e cuja organização do tra-
balho (material e simbólico) é mediada e regulada por
práticas que conferem aos sujeitos coletivos o poder
de decisão sobre o processo de produzir a vida social.
Diz  respeito  a um conjunto  de práticas  coletivas  de
pessoas ou grupos sociais que se identificam por com-
partilhar concepções de mundo e de sociedade funda-
dos no autogoverno e autodeterminação das lutas e
experiências  das  classes  trabalhadoras.  Ao  contrário
da heterogestão, os princípios, as regras e normas de
convivência que regem o trabalho associativo e auto-
gestionário são criados e recriados pelos seus integran-
tes. (TIRIBA & FISCHER, 2012, p.612)

Nos seus sentidos plenos, assim como a produção as-
sociada representa a unidade básica do modo de produção
dos produtores livres associados, a autogestão diz respeito à
“estrutura  básica  da sociedade socialista,  na  economia,  na
política e na cultura”. Transcendendo os limites do Estado, “a
tomada das decisões básicas está nas mãos dos conselhos de
autogestão e das assembleias organizadas segundo princípios
fundados na organização da produção e nas divisões territori-
ais” (BOTTOMORE, 1993 p.23).

Sabemos que, assim como qualquer categoria, “pro-
dução associada” e “autogestão” são categorias históricas, as
quais, no horizonte da emancipação humana, se relacionam
e se articulam. Como nos indica Marx (1978), “apesar de sua
validade para todas as épocas, são, contudo, na determinida-
de desta abstração, igualmente produto das condições históri-
cas e não possuem plena validez senão para estas condições
e dentro dos limites destas” (p. 120). Isso significa que, se de
um lado, a “produção associada” e a “autogestão” só se ma-
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terializam plenamente na sociedade dos produtores livres as-
sociados (entendida como sociedade comunista),  de outro,
são possibilidades  concretas  de  experimentação no interior
do modo de produção capitalista. Nesse caso, a autogestão
diz respeito “à participação direta dos trabalhadores na toma-
da de decisões nas empresas. Os meios de produção são soci-
alizados (de propriedade da comunidade de trabalhadores ou
da totalidade da sociedade” (BOTTOMORE, 1993, p. 23). 

Ora, todo modo de produção da existência humana é
construído processualmente pela práxis humana no interior
do  modo  de  produção  que  vai  sucedê–lo,  assim  como  o
modo de produção que se torna hegemônico, guarda resquí-
cios do modo de produção anterior. Além disso, a hegemonia
de um modo de produção só é possível graças a sua combi-
nação a outros modos de produção, que se tornam a ele de-
pendentes. Tais aspectos evidenciam a importância de com-
preender os modos de vida que, embora submersos às rela-
ções sociais  capitalistas, diferenciam–se e/ou confrontam–se
com os  paradigmas  do sistema capital.  Nesse  horizonte,  a
concretude da “produção associada”  (ou trabalho associado)
e da “autogestão” (do trabalho e da vida social) vai se plas-
mando,  vai  se  materializando  em diversos  espaços/tempos
históricos,  determinados,  como diria  Edward P.  Thompson
(1998), pelo  conjunto  das relações sociais de produção, ou
seja,  não  apenas  pelas  relações  que  são  hegemônicas  em
uma determinada sociedade,  mas também pela  ação,  pela
agência  dos  sujeitos  coletivos  que  disputam seu  modo de
vida com o modo de vida dominante.

Como indicamos no artigo sobre trabalho associado e
autogestão e os saberes dele decorrentes (FISCHER & TIRI-
BA, 2009a), a apreensão dos movimentos do real pressupõe
a compreensão dialética da especificidade de cada campo do
real e de cada fenômeno. Portanto, quanto maior o número
de campos que a ciência descreve, “tanto mais transparente
se torna a unidade material interna dos mais diversos e afas-
tados campos do real, enquanto se coloca de modo novo (...)
os problemas da unidade do mundo” (KOSIK, 1995, p.56).
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Como momento de reprodução espiritual e racional da reali-
dade, as mediações de primeira ordem só podem ser entendi-
das na sua relação com as mediações de segunda ordem do
sistema capital, o que requer o diálogo entre teoria e empiria,
entre  conceito  e  evidência.  Afinal,  como é  possível  funda-
mentar–se no materialismo histórico sem considerar as cate-
gorias mediação e contradição? 

Para  Thompson  (1981),  “ao recusar  a  investigação
empírica, a mente está para sempre confinada aos limites da
mente” (p.185);  assim, em pesquisas sobre espaços/tempos
do trabalho de produzir a vida associativamente, muitas per-
guntas se fazem necessárias: Como as pessoas vivem? Como
se educam? Trabalho e vida se articulam? Como se dão as
relações entre sujeito individual e sujeito coletivo, entre indi-
viduo e comunidade? É possível  perceber  os  fios  invisíveis
que articulam economia e cultura na organização da vida so-
cial? Quais as relações entre trabalho, educação e produção
de saberes? Em que medida é possível afirmar que essas ex-
periências são portadoras de elementos de produção associa-
da e autogestão? 

Espaços/tempos  do trabalho de  produzir a  vida
associativamente

Como resultado provisório da luta entre capital e tra-
balho, podemos afirmar que, na atualidade, atravessados por
mediações de primeira e de segunda ordem, convivem e se
entrelaçam, pelo menos, três importantes espaços/tempos do
trabalho de produzir a vida associativamente, nas quais estão
presentes,  ainda que contraditoriamente, elementos da pro-
dução associada e da autogestão do trabalho e da vida social.
São eles:  a)  Espaços/tempos revolucionários  –  quando são
produzidas mudanças estruturais na sociedade, verifica–se a
dualidade de poderes ou o confronto entre capital e trabalho
se  manifesta  por  meio  de  revoltas  e  rebeliões;  b)
Espaços/tempos da atual crise do capital e do trabalho assala-
riado, nos quais as estratégias associativas de trabalho e de
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sobrevivência se configuram como parte integrante da econo-
mia solidária, economia popular solidária ou qualquer outra
denominação que, embora não sejam sinônimos, anunciam a
construção de uma economia alternativa ao capital; c) Espa-
ços/tempos das culturas milenares das comunidades e povos
tradicionais. 

O  primeiro espaço/tempo do trabalho de produzir a
vida associativamente diz respeito  às experiências históricas
revolucionárias  as  quais  se  expressam de variadas  formas,
sentidos e com diferentes graus de controle dos meios de pro-
dução: a Comuna de Paris (1871); os Soviets de representan-
tes  operários,  camponeses  e  soldados  na  Rússia  (1905;
1917); a Guerra Civil Espanhola (1936–1939); os conselhos
operários de Turim, Itália (1919–1921), da Iugoslávia (1950),
da Hungria (1956) e da Polônia (1956, 1970); a Revolução
dos Cravos em Portugal (1974), entre outros. Em âmbito lati-
no–americano, temos o México (Comuna de Morelos, 1910),
Cuba (1959), Chile (1972) e a Nicarágua (1979). No Brasil,
especialmente no campo, destacamos a República de Canu-
dos (1896), Quilombo dos Palmares (segunda metade do sé-
culo XVII), Cadeirão de Santa Cruz do Deserto (1920), as Li-
gas Camponesas (1950), destacando–se a criação da Socie-
dade Agrícola e Pecuária de Plantadores de Pernambuco –
SAPPP (1954), com a participação de Francisco Julião3.  

Como “estratégia–movimento  social”,  nas  experiên-
cias de produzir a vida associativamente, as classes trabalha-
doras ensaiam a autogestão, visando à autonomia e autode-
terminação no trabalho e em todas as instâncias das relações
sociais.  Como lembra Cláudio Nascimento (2011), tratando–
se de revoluções ativas de massas, revoltas ou rebeliões, em
todos os casos, “os trabalhadores fundaram órgãos de Auto-
gestão Socialista, que são na verdade, órgão de caráter Co-
munal”  (p.25).  Considerando  as  “formulações  teóricas  de
muitos pensadores socialistas nesse longo período” (p.25), o

3 Sobre nossos estudos a respeito das dimensões educativas da coletiviza-
ção da produção na Guerra Civil Espanhola, ver Lia Tiriba (2006) e sobre
a autogestão e controle operário em Portugal, ver Lia Tiriba (2009)
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autor sinaliza que o estudo da história da autogestão implica
uma abordagem de longa duração, desde a Comuna de Paris
“até as experiências Comunais de Nuestra América deste sé-
culo em curso” (p.25–26).

Sobre o  segundo espaço/tempo do trabalho de pro-
duzir a vida associativamente, referimos–nos às experiências
econômicas dos setores populares que, historicamente, estive-
ram presentes nos países latino–americanos e que, até recen-
temente,  eram  invisíveis  ou  consideradas  como  atividades
marginais e/ou informais. Em especial, referimos às unidades
de produção, hoje, denominadas de cooperativas populares,
associações, grupos de produção comunitária, grupos de pro-
dução  associada,  empreendimentos  econômicos  solidários,
organizações  econômicas  populares,  entre  outras,  as quais,
no atual contexto do capitalismo, podem se plasmar a produ-
ção associada, entendida na perspectiva marxiana, como uni-
dade básica da sociedade dos produtores livres associados.
Para tal, é necessário lembrar que a proliferação de organiza-
ções econômicas associativas, de cunho popular, antes consi-
derada como manifestação da economia informal ou como
um setor tradicional que deveria se incorporar à economia
capitalista moderna, proporcionou maior interesse por parte
dos militantes e pesquisadores dos movimentos sociais, que
passaram a se debruçar sobre sua dinâmica interna, vislum-
brando suas potencialidades como manifestação de uma raci-
onalidade econômica distinta da lógica do capital. Com di-
versas matrizes teóricas, conceitos como economia solidária,
economia popular  solidária  ou  economia  social  e  solidária
têm sido utilizados para explicar o fenômeno do trabalho as-
sociado e, ao mesmo tempo, fomentar a criação de organiza-
ções econômicas que não se referenciem nos paradigmas ca-
pitalistas.  

No Brasil, Uruguai, Argentina, Venezuela, Colômbia,
Equador e México, as reivindicações dos movimentos sociais
por  “outra  economia”  (CATTANI;  CORRAGIO;  LAVILLE,
2009) tornaram–se parte integrante das políticas públicas de
geração de trabalho e renda. O objetivo é fomentar e dar or-
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ganicidade às práticas econômicas associativas fundadas na
propriedade coletiva dos meios de produção e numa cultura
do trabalho inspirada nos princípios da autogestão da vida
social. Tratando–se de movimentos onde convivem diferentes
concepções e projetos societários, cujas demandas são, em
parte,  atendidas  pelo  Estado e  mediadas  por  organizações
não governamentais (ONGs), entendemos que um dos desa-
fios é analisar o fenômeno do trabalho associado (e, portanto
as relações entre trabalho e educação) tendo em conta a tota-
lidade histórica na qual se dá um novo tratamento à questão
social4.  

Sobre o terceiro espaço/tempo do trabalho de produ-
zir a vida associativamente, não podem passar despercebidas
àquelas culturas do trabalho que, resistindo ao modo de pro-
dução  capitalista,  perduram  em  diversos  espaços/tempos,
como os povos da floresta, comunidades indígenas, quilom-
bolas, caiçaras, ribeirinhos e outros povos e comunidades tra-
dicionais  milenares  situadas  na  Ásia,  África,  nas  Américas
(México, Peru, Bolívia, Equador, por exemplo). Para Solano
e Lazarini (2009, p. 121), nas sociedades andinas e da meso–
américa “o sujeito transcendental e principal é a comunidade,
integrada a partir do trabalho coletivo y da propriedade co-
munitária,  articulados  em  equilíbrio  e  respeito  à  natureza
como sujeito participante, vivo”. Por não ter sua origem na
luta contra a pobreza e a marginalização imposta pelos euro-
peus,  na “economia comunitária”,  fundada na organização
familiar, é o trabalho coletivo que torna possível a relação e a
transformação da natureza, cujo objetivo é a produção de va-
lores de uso. A satisfação das necessidades humanas, enten-

4 Na Venezuela, todos os Ministérios se definem como instrumentos de po-
der popular. Em 2005 foi criado o Ministério da Economia Popular. Em es-
pecial, no que diz respeito ao Brasil, concordamos com Nascimento (2011),
ao considerar que a economia solidária “porta princípios da autogestão”
(p.56).  No entanto,  “suas formas de luta  e  de organização  não portam
(pelo menos na conjuntura atual) a radicalidade e o antagonismo das lutas
históricas de autogestão em relação ao Capital. Suas lutas são de resistên-
cia dentro do capitalismo.” (NASCIMENTO, 2011, p. 56).
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dida como satisfação das necessidades do conjunto da comu-
nidade pressupõe a constituição de relações de reciprocidade,
redistribuição e complementariedade.

No Brasil, a história dos países latino–americanos não
começa quando os europeus chegaram para evangelizar e co-
lonizar os indígenas. Permeada, entre outros, por questões ét-
nico–raciais, de gênero, religiosidade e geração, a história de
dominação dos seres humanos pelos próprios seres humanos
remonta a história da humanidade. As classes dominantes e
seus representantes que trabalhavam/am a serviço da compe-
tição e da guerra entre os próprios seres humanos não “eco-
nomizaram” esforços para poupar os povos andinos da ex-
ploração do trabalho,  dizimando milhares  de  pessoas  que,
por uma questão econômico–cultural, não se submetiam nem
se submetem à lógica do dominador. 

Exemplos  de  resistência  econômico–cultural  podem
ser  encontrados em diversos  países.  Movimentos populares
lograram aprovar, na Constituição do Equador, promulgada
em 2008, o reconhecimento das práticas econômico–culturais
dos povos milenares que lá habitam. Na Bolívia, por sua vez,
são históricas as lutas de sublevação dos indígenas por terra,
território, pela defesa dos recursos naturais e independência
dos  colonizadores.  No  México,  é  emblemática  a  luta  do
Exército Zapatista de Libertação (EZLN), desde 1983 e que
até os dias atuais põe em prática a lógica da organização co-
letiva da vida em Chiapas. No Peru, em 2008, representantes
dos povos indígenas e das comunidades camponesas redigi-
ram o documento  Agenda Nacional Indígena e Campesina,
na qual reafirmam a autodeterminação e autonomia de suas
lutas. 

Embora polêmica, é importante lembrar uma das te-
ses de José Mariátegui, pensador marxista peruano e editor
da  Revista  Amauta,  quanto  à  importância  do  coletivismo
agrário inca como estratégia política na luta pelo socialismo
nos  países  indo–americanos.  Para  ele,  os  povos  indígenas
conservam o ideário das terras comunais que pertencem ao
ayllu, ou seja, ao conjunto de famílias que formam a comuni-
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dade; cultivam espírito coletivista, preservando tradições de
cooperação e solidariedade que orientam seu modo de vida,
o que vem a se constituir como “a expressão empírica de um
espírito comunista”. Colocando–se contrário à filosofia evolu-
cionista,  historicista  e  racionalista  que  elege  o  “progresso”
como o único caminho para a humanidade, acredita que, se
fortalecida a organização econômica coletiva, os “povos de
economia rudimentar” não precisam “sofrer a longa evolução
pela qual passaram outros povos”.       

Cremos que entre as populações ‘atrasadas’,  nenhu-
ma reúne, como a população indígena inca, condições
tão favoráveis para que o comunismo agrário primiti-
vo, subsistente em estruturas concretas e no profundo
espírito coletivista, transforme–se, sob a hegemonia da
classe proletária, numa das bases mais sólidas da soci-
edade coletivista preconizada pelo comunismo marxis-
ta. (MARIÁTEGUI, 2011, p. 144) 

Ao analisar os limites e potencialidades das experiên-
cias históricas de produção associada no contexto da acumu-
lação flexível,  Nascimento  (2012),  ao estudar  o “romantis-
mo–revolucionário” de Mariátegui, considera: 

As experiências históricas, guardando a especificidade
de cada país, demonstram que a construção do novo
poder e de uma contra hegemonia nas sociedades da
América Latina, só se dão na medida em que conse-
guem construir um sujeito político plural, múltiplo, a
partir de sua diversidade étnica e cultural. (p.3)  

 Além de países como Peru, Bolívia, Equador, Chile,
Venezuela,  Colômbia  Uruguai  e Argentina,  diversas  formas
de resistência ao modo de vida capitalista podem ser encon-
tradas no Brasil. Em especial, destacamos os espaços/tempos
de nossa atual pesquisa5, nos quais queremos evidenciar as

5 Trata–se do projeto de pesquisa Trabalho, educação e produção associa-
da: fios do “econômico” e do “cultural” na tessitura de relações sociais não
capitalistas”, coordenado pela Profa. Dra. Lia Tiriba, com a participação
dos  Profs.  Drs.  Edson  Caetano  (UFMT)  e  Maria  Clara  Bueno  Fischer
(UFRGS).  Pretende–se:  a) Recuperar  o pensamento do historiador E.P.-
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práticas econômico–culturais que, apesar dos imperativos de
mediações de segunda ordem, vêm ao encontro das media-
ções de primeira ordem, descritas por Mészáros. Elas reque-
rem, além das indicadas anteriormente, as que se seguem: 

[…]  a  organização,  a  coordenação  e  o  controle  de
múltiplas atividades pelas quais se asseguram e se pre-
servam os requisitos materiais e culturais para a reali-
zação de um processo bem-sucedido de reprodução
sociometabólica das comunidades humanas cada vez
mais  complexas;  alocação  racional  dos  recursos  hu-
manos e materiais  disponíveis,  combatendo a tirania
da escassez pela utilização econômica (no sentido de
economizadora) dos meios e formas de reprodução da
sociedade, tão viável quanto possível com base no ní-
vel de produtividade atingido e dentro dos limites das
estruturas socioeconômicas estabelecidas; e a promul-
gação e administração das normas e regulamentos do
conjunto da sociedade aliada às outras funções e de-
terminações  da  mediação  primária. (MÉSZÁROS,
2002, p.213)

De longa duração são os espaços/tempos das culturas
milenares das comunidades e povos tradicionais. Situadas no
campo e sob ameaça de mediações de segunda ordem, per-
sistem no contexto da acumulação flexível, carregando ele-
mentos de produção associada e autogestão. Dados prelimi-
nares de nossa pesquisa indicam que, na região Sul Flumi-
nense, no Estado do Rio de Janeiro, o Fórum de Comunida-
des Tradicionais Indígenas, Quilombolas e Caiçaras de Angra
dos Reis, Paraty e Ubatuba foi criado em 2007 com o objeti-
vo de garantir a preservação dos costumes, tradições; enfim
do modo de vida marcado pela posse coletiva dos meios de
produção e uma forte relação com a mãe–natureza. No esta-
do do Mato Grosso, sobrevivem 45 etnias localizadas em 78

Thompson sobre as relações históricas entre economia e cultura na organi-
zação da vida social; b) Perceber elementos econômico–culturais na confor-
mação de experiências de produção associada que, hoje, se localizam no
campo e na cidade; c) identificar práticas e saberes do trabalho associado
que configuram a cultura do trabalho.
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terras indígenas, que lutam pela demarcação e proteção de
suas terras; 68 comunidades pantaneiras e 69 comunidades
quilombolas, espalhados nos biomas do Pantanal, Cerrado e
Amazônia. Michele Sato e Regina Silva (2011) reconhecem
que “na paisagem exuberante existem identidades que, mui-
tas vezes, estão à mercê do descaso histórico e da economia
hegemônica do agronegócio que avançam sobre os ditos es-
paços vazios” (p.8). Ao considerar a educação como prática
social mediadora e, ao mesmo tempo, elemento da cultura
do trabalho, é investigando esse espaço/tempo de produzir a
vida associativamente que buscamos reunir fundamentos te-
óricos e empíricos que substanciem o entendimento dos ne-
xos existentes entre economia e cultura na tessitura de rela-
ções sociais não capitalistas.

Saberes  do  trabalho  associado:  espaços/tempos
das culturas milenares das comunidades e povos
tradicionais.

Thompson (2008) sugere que, na esfera sociopolítica,
o modo de viver, pensar, agir, bem como os hábitos, costu-
mes e tradições dos sujeitos individuais e coletivos são ele-
mentos de criação e manutenção do modo de vida existente.
Para tornar visíveis os territórios onde se manifestam práticas
econômico–culturais  que  carregam elementos  da  produção
associada e da autogestão do trabalho e da vida social, pode-
mos considerar que cada um deles é marcado por suas parti-
cularidades e singularidades, historicamente construídas. En-
tendemos que, como unidade do diverso (MARX, 1978),  a
totalidade social do “local” é tecida por fios de gênero, raça,
etnia e pelas experiências vividas por homens e mulheres nos
processos de produção da vida material e simbólica. 

Como Thompson, acreditamos não ser possível con-
ceber “economia” e “cultura” como diferentes dimensões da
vida social. Para o historiador marxista que analisou a forma-
ção da classe operária na Inglaterra do Século XXVIII, “é es-
sencial manter presente no espírito o fato de os fenômenos
sociais e culturais não estarem ‘a reboque’, seguindo os fenô-
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menos econômicos à distância: eles estão em seu surgimento,
presos na mesma rede de relações” (THOMPSON, 2001, p.
208). Ter em conta as mediações de primeira e de segunda
ordem (MÉSZÁROS, 2002) que, hoje, tecem a totalidade dos
espaços/tempos históricos das experiências de produção asso-
ciada, ajuda–nos a identificar a materialidade dos nexos entre
economia e cultura na contraditória tessitura de relações soci-
ais não capitalistas. Nessa perspectiva, para além de reduzir
as determinações ao plano do econômico (marxismo vulgar),
podemos afirmar que o econômico e o cultural estão imbrica-
dos em uma gama enorme de relações e de representações
sobre gênero, raça/etnia, religiosidade e geração, trabalho e
educação, entre outros. 

Tomar como objeto os espaços/tempos das culturas
milenares das comunidades e povos tradicionais existentes na
contemporaneidade implica em incorporar na análise o patri-
mônio dessas experiências.  Ao fazê–lo,  trilhamos caminhos
teórico–metodológicos pouco explorados no Campo Traba-
lho e Educação6. 

Ao fazer referência ao que denomina de comunidades
primitivas, Dermeval Saviani (2007) explicita a existência de
uma relação de identidade entre trabalho e educação, o que
nos remete  a traços  das comunidades tradicionais  e povos
com culturas milenares: 

Nas comunidades primitivas a educação coincidia to-
talmente com o fenômeno anteriormente descrito. Os
homens apropriavam–se coletivamente dos meios de
produção da existência e nesse processo educavam–se
e educavam as novas gerações. Prevalecia, aí, o modo

6 No campo Trabalho–Educação é usual tomarmos os contornos históricos
que a relação entre trabalho e educação assumiu no capitalismo atual, prio-
rizando análises críticas da natureza alienada do trabalho, incluindo, neste
contexto, a socialização do trabalhador na fábrica capitalista e as demandas
de formação geral e profissional induzidas pelo capital e, portanto, o dualis-
mo estrutural que separa fazer e pensar; entre concepção e execução. Ao
mesmo tempo, afirmamos a integração do trabalho (nas suas dimensões
ontológico–históricas), da ciência, da cultura e da tecnologia na estrutura-
ção de um currículo escolar que integre estas facetas da produção econô-
mico–cultural da vida em sociedade; não dualista e emancipatório.
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de produção comunal, também chamado de “comu-
nismo  primitivo”.  Não  havia  a  divisão  em  classes.
Tudo era feito em comum. Na unidade aglutinadora
da tribo dava–se a apropriação coletiva da terra, cons-
tituindo a propriedade tribal na qual os homens pro-
duziam sua existência em comum e se educavam nes-
se  mesmo  processo.  Nessas  condições,  a  educação
identificava–se com a vida. A expressão “educação é
vida”,  e  não  preparação  para  a  vida,  reivindicada
muitos séculos mais tarde, já na nossa época, era, nes-
sas origens remotas, verdade prática. (p.154–5)

Na trilha desta reflexão, cabe observarmos as análises
sobre  saberes  de  comunidades  tradicionais,  produzidos  em
contexto de produção associada, na contemporaneidade: 

Configura–se, nesse caso, o confronto de dois saberes:
o tradicional e o científico–moderno. De um lado, está
o saber acumulado das populações tradicionais sobre
os ciclos naturais, a reprodução e migração da fauna,
a influência da lua nas atividades de corte de madeira,
da pesca, sobre os sistemas de manejo dos recursos
naturais, as proibições do exercício de atividades em
certas áreas ou períodos do ano, tendo em vista a pre-
servação das espécies. De outro lado, está o conheci-
mento científico, oriundo das ciências exatas que não
apenas  desconhece,  mas  despreza  o  conhecimento
tradicionalmente acumulado.7 (DIEGUES, 2004, p. 9
apud GRZEBIELUKA, 2012, p. 121).

No que diz respeito ao Estado do Mato Grosso, dados
empíricos nos reafirmam que, mesmo no contexto da acumu-
lação flexível, é possível identificar, nas relações sociais das
comunidades tradicionais, características significativas de edu-
cação como socialização de práticas econômico–culturais des-
ta forma de produzir a vida associativamente. Tais práticas

7 O escopo deste trabalho não nos possibilita discutir as relações entre co-
nhecimento científico e relações capitalistas de produção, fundadas na pro-
priedade privada dos meios de produção. Tema, certamente, muito impor-
tante para compreender  os  fundamentos  econômico–culturais  das  expe-
riências de produção associada,  presentes nas comunidades tradicionais.
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são transmitidas de geração em geração. Sobre as comunida-
des situadas na Baixada Cuiabana e, em especial sobre a Co-
munidade Capão Verde: 

Os depoimentos obtidos junto aos moradores da Co-
munidade indicam uma intencionalidade dos mesmos
na  posse  dos  meios  de  produção,  na  não
exploração/utilização da força de trabalho de outrem e
na concepção de que o trabalho e a produção devem
garantir unicamente a reprodução ampliada da vida.
Além disso, observamos que eles aprendem a ser soli-
dários no cotidiano e criam redes de solidariedade que
extrapolam o âmbito do trabalho. (CAETANO & NE-
VES, 2012, p. 45)

No entanto, não só em Capão Verde, mas em Campi-
na de Pedra (Baixada Cuiabana), em São Pedro de Joselân-
dia (no Pantanal Mato–grossense) e, no Assentamento 14 de
Agosto, oriundo das lutas do Movimento dos Trabalhadores
Sem Terra – MST no município de Campo Verde–MT, as co-
munidades  estabelecem  relações  econômico–político–cultu-
rais entre si e com agentes e situações externas a elas. Em ou-
tras palavras, mediações de segunda ordem advêm de uma
sociedade cujas práticas econômico–culturais estão estrutura-
das com base na propriedade privada dos meios de produção
e dos frutos do trabalho. Nestas predominam, entre outros, a
dicotomia  entre  mundo  do  trabalho  e  mundo  da  cultura
como marca da sociedade capitalista, na qual “os possuidores
dos meios de produção e seus representantes são considera-
dos detentores do saber científico, enquanto aos vendedores
da força de trabalho cabe o saber prático, adquirido na expe-
riência  do  trabalho  vivo”  (FISCHER  &  TIRIBA,  2009b,
p.294). 

Tomemos como exemplo a Comunidade Tradicional
Imbê, na Baixada Cuiabana (Mato Grosso), a qual nos per-
mite refletir sobre os modos como saberes tradicionais produ-
zidos em condições, por vezes muito difíceis, são reapropria-
dos e transformados para, de forma coletiva, fazer frente a
necessidades  de  sua sobrevivência  e  preservação.  Desafios
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enfrentados pela comunidade para que os jovens lá permane-
cessem e os adultos deixassem de vender sua força de traba-
lho para fazendeiros da região, levou a criação de alternativas
de trabalho – não tradicionais – na comunidade. Uma delas
foi uma pequena agroindústria de produção de derivados da
cana-de-açúcar com benefícios para os associados e para a
comunidade.  Essa  foi  uma decisão tomada em assembleia
pela Associação de Trabalhadores e Trabalhadoras de Imbê.
A agroindústria combinou saberes existentes oriundos de mo-
dos tradicionais de usar a cana-de-açúcar, com tecnologia e
conhecimentos técnicos, externos. 

Assim, hoje a vida no Imbê é o resultado de combina-
ções do modo de vida tradicional e da busca de alternativas
para sua preservação. Abre–se, por necessidade de sobrevi-
vência,  para  o  mundo de  trocas  mercantis  hegemonizadas
pelo capital e, ao mesmo tempo, para ação de organizações e
lideranças que se pautam por valores e perspectivas políticas
emancipatórias que incluem a luta pela sobrevivência das co-
munidades tradicionais. A tecnologia e o conhecimento (in-
clusive as máquinas utilizadas, a assessoria de órgãos como o
SEBRAE e o financiamento do Banco do Brasil) que vêm de
fora são incorporados, intencionalmente, a partir de valores e
saberes associativos existentes na comunidade, tanto originá-
rios de práticas coletivas tradicionais como de outras que re-
sultam de atuais reflexões sobre produção associada e educa-
ção popular. A pequena agroindústria, atuando como associ-
ação de trabalhadores/as, apoia–se em conhecimentos técni-
cos de fora do patrimônio local, mas o faz na perspectiva da
produção associada, beneficiando os trabalhadores da unida-
de econômica e a comunidade na medida em que auxilia na
preservação da mesma. A formação para o trabalho não é a
formação para o empreendedorismo.  Todavia,  os produtos
da agroindústria são para o mercado externo. Este fato tor-
na–se um desafio para a vida da comunidade. Afinal, partici-
par de trocas mercantis (neste momento priorizando governo
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estadual, municipais e outras cooperativas), pode vir a ter re-
percussão sobre o que e como produzir8.

No interior dessas comunidades,  os cruzamentos  de
fronteiras entre modos antagônicos de produzir a vida social
indicam a presença, concomitante, de identidade e de formas
distintas de relação entre experiência de trabalho e experiên-
cia educativa. O advento de formas capitalistas de divisão so-
cial e técnica do trabalho desafiam a comunidade a pensar
tempos/espaços específicos de formação técnico–política. Isso
implica, evidentemente, atentar conscientemente para as con-
tradições que são engendradas e para a ação dos sujeitos ne-
las envolvidos; e, lembrando Thompson (1981, p.182), nos
perguntarmos como “eles [e elas] tratam essa experiência em
sua consciência e sua cultura e  não apenas a introjetam”?
Como o novo, que se esforça para nascer, o faz, vivamente,
no enfrentamento das contradições no seio das quais se pro-
duz?

Uma espécie de amálgama que incorpora o fazer, o
pensar, o produzir sentidos e, portanto, a cultura, produz su-
jeitos  individuais  e coletivos  constituindo uma determinada
experiência  humana num espaço/tempo.  Desafia–nos com-
preender as especificidades das relações entre trabalho e edu-
cação em espaços/tempos de resistência e/ou transformação
radical  das  relações  sociais  capitalistas.  Os  espaços/tempos
das culturas milenares das comunidades e povos tradicionais
recolocam e adensam questões teórico–metodológicas para a
pesquisa no campo Trabalho e Educação e, particularmente,
sobre saberes do trabalho associado. Unidades de produção
associada como fábricas ocupadas, que emergem e se desen-
volvem em tempos/espaços de resistência/afirmação do traba-
lho associado e autogerido constituem–se em  um objeto de

8 Dados de pesquisa produzidos por Lirian Keli dos Santos (2012) em sua
dissertação de mestrado, em andamento, orientada pelo prof. Dr. Edson
Caetano,  da UFMT. Ambos compõem a equipe do projeto  de pesquisa
“Trabalho, educação e produção associada:  fios do ‘econômico’ e do ‘cul-
tural’  na tessitura de relações  sociais  não capitalistas”,  coordenado pela
professora Dr.a Lia Tiriba (UFF/RJ).  A incorporação e interpretação dos
dados da pesquisa neste artigo são de responsabilidade das autoras.
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análise. Outros, com contornos específicos, são as comunida-
des tradicionais. Identificar tais especificidades e, ao mesmo
tempo, as relações entre esses objetos nas pesquisas sobre sa-
beres do trabalho associado é uma necessidade e um desafio
teórico–político.

Por estarem submersas e dependentes do sistema ca-
pital, entendemos que, no contexto da acumulação flexível, a
produção associada nas comunidades tradicionais (sejam elas
quilombolas,  pantaneiras  ou  indígenas)  é  deveras  limitada.
No entanto, na análise da História (enquanto estrutura e pro-
cesso), o que está em jogo, como pano de fundo, é a sempre
necessária reflexão sobre a estrutura e o sujeito no contexto
do capitalismo do século XXI. Remetendo–se ao estudo das
relações  entre  trabalho  e  educação,  Gaudêncio  Frigotto
(2001, p. 24) analisa: 

[…] um aspecto a ater–se como fio condutor dos nos-
sos objetivos específicos9 é a relação entre estrutura,
determinações e sujeito, em sua tensão e mútua imbri-
cação dialética”. Em última instância, o que está em
questão é a velha polêmica sobre a relação entre in-
fra–estrutura e superestrutura – polêmica esta que nos
remete  ao significado da premissa  marxiana de que
“não é a consciência dos homens que determina o seu
ser, mas ao contrário, o seu ser social que determina a
consciência” (Marx, 1978, p. 130).

Sobre as múltiplas “determinações”, Raymond Willi-
ams explica que não são apenas aquelas que se dão de “cima
para baixo”. Afirma que “o sentido etimológico de determiné
é ‘estabelecer fronteiras’ ou ‘estabelecer limites’” (WILLIAMS,
1979, p.88); no entanto, “na prática, a determinação não é
nunca apenas a fixação de limites, é também a existência de
pressões” (WILLIAMS, 1979, p.91). Fundamentado em Willi-
ams, Thompson indica que o desafio do pesquisador é obser-
var a “história vista de baixo”, o que requer que nos debruce-

9 O autor está fazendo referência aos estudiosos do Campo Trabalho–Edu-
cação no Brasil, especialmente os que se reúnem no GT Trabalho–Educa-
ção da Associação Nacional de Pesquisa e Pós–Graduação (ANPED).
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mos sobre as diversas dimensões da realidade humano–soci-
al, considerada na inter–relação de limites e pressões.  Sem
desprezar as determinações gerais do capital, o autor nos au-
xilia a elaborar posicionamentos teórico–políticos a respeito
dos  significados das  experiências  de produção associada e
autogestão no contexto do Século XXI. Sobre a importância
da experiência humana, este autor enfatiza que os sujeitos in-
dividuais e coletivos 

[…]  também  experimentam  sua  experiência  como
sentimento e lidam com esses sentimentos na cultura,
como normas, como obrigações familiares e de paren-
tesco, e reciprocidades,  como valores ou (através de
formas mais elaboradas) na arte ou nas convicções re-
ligiosas.  Essa  metade  da  cultura  (e  é  uma  metade
completa) pode ser descrita como consciência afetiva
e moral. (THOMPSON, 1981, p.193)

Considerações finais: trabalho e educação – qual
experiência de trabalho? 

Nas comunidades tradicionais que, em nossa pesqui-
sa, vimos analisando as relações entre trabalho e educação,
as formas que adquirem a produção associada, a autogestão,
os saberes do trabalho associado e as formas de socialização
e transmissão da cultura, resultam da experiência de sujeitos
individuais e coletivos, considerando não apenas as media-
ções de primeira ordem, mas também as de segunda ordem,
imposta pelo sistema capital.

 A reconstrução histórica das características atuais da
formação social das “culturas milenares das comunidades e
povos tradicionais”, com ênfase nas categorias produção as-
sociada e autogestão, trabalho e educação e das relações que
estabelecem entre si, precede à incursão na investigação es-
pecífica dos saberes do trabalho associado. Tal reconstrução
e,  portanto,  tais  categorias  ganham densidade econômico–
cultural se tomamos a categoria “experiência”, em Thomp-
son, considerado por esse autor como o “termo ausente” em
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análises do processo histórico fundamentadas no estruturalis-
mo de Louis Althusser. Em outras palavras, para recuperar a
premissa marxiana de que “o ser social determina a consciên-
cia”, Thompson se rebela contra o reducionismo econômico
que, a partir  de uma concepção não dialética do processo
histórico, considera a superestrutura como espelho da infraes-
trutura.  Incansavelmente,  em  A Miséria  da  Teoria  (1981),
Thompson reivindica a “história vista de baixo”, ou seja, a
experiência vivida, percebida e modificada pelos trabalhado-
res e trabalhadores que, no século 18, na Inglaterra, partici-
param do formar–se da classe operária. Em defesa do materi-
alismo histórico, reivindica a experiência como “uma catego-
ria que por mais imperfeita que seja, é indispensável ao histo-
riador” (THOMPSON,1981, p. 15). A experiência não é me-
ramente prática, mas surge porque homens e mulheres (e não
apenas filósofos) refletem sobre o que acontece à sua volta.
Pensamento  e  ação  caminham  juntos.  Nessa  direção,
Thompson (1981) afirma:

[…] pela experiência os homens [e mulheres] se tor-
nam sujeitos, experimentam situações e relações pro-
dutivas como necessidades e interesses, como antago-
nismos. Eles [e elas] tratam essa experiência em sua
consciência e sua cultura e não apenas a introjetam.
Ela não tem um caráter só cumulativo. Ela é funda-
mentalmente qualitativa. (p.182) [grifo nosso]

Para o autor, ao escrever a história, o que Althusser e
os economistas vulgares negligenciam é o diálogo entre o ser
social e a consciência social, o qual se processa em ambas as
direções, ou seja, se processa dialeticamente. Como esse au-
tor, entendemos que a consciência social não é um recipiente
passivo das determinações econômicas e/ou das mediações
de segunda ordem do capital. Nesse sentido, para o campo
Trabalho e Educação, pensamos ser necessário recuperar e
analisar as diversas experiências coletivas que contenham ele-
mentos mais desenvolvidos ou menos, com maior ou menor
potência emancipatória, de produção associada e de autoges-
tão do trabalho e da vida social. 
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A  categoria  “saberes  do  trabalho  associado”  (FIS-
CHER & TIRIBA, 2009a) é uma ferramenta teórica que pode
ser apropriada para a investigação de saberes do trabalho em
diferentes processos de espaços/tempos de aprender e ensinar
a produção associada e a autogestão no trabalho, pois, como
conceito, abstrai atributos que perpassam experiências singu-
lares.  No  entanto,  apropriar–se  de  um  conceito  demanda
uma postura investigativa de “deixar o objeto/sujeito  falar”
justamente para que suas dimensões singulares e particulares
possam ser compreendidas nas suas contradições e também
nas suas relações a totalidade social. 

Neste  artigo  chamamos  a  atenção  para  três
espaços/tempos do trabalho de produzir  a vida associativa-
mente, o que demanda, portanto, o uso contextualizado da
categoria  “saberes do trabalho associado”. Observamos, por
exemplo,  o  importante  desafio  teórico–metodológico  a  ser
enfrentado para analisar as particularidades que adquirem os
saberes do trabalho associado no contexto de sociedades tra-
dicionais.

Nesta perspectiva, Célia Vendramini (2009) indica as-
pectos metodológicos presentes na obra de Thompson que
contribuem para a análise dos saberes do trabalho (associa-
do): apreender a singularidade sem perder de vista a totalida-
de dos fenômenos sociais; apreender as contradições da reali-
dade;  apreender os aspectos  subjetivos  e  objetivos;  atentar
para a diversidade das experiências coletivas e, ao mesmo
tempo,  os  sentidos que podem ser encontrados no interior
das relações sociais e, ainda, a dialética entre passado, pre-
sente e futuro (historicidade) dos fenômenos. 

Trazer à tona os conteúdos e os modos de ensinar e
aprender  os  saberes  do trabalho  associado,  visibilizá–los  e
analisá–los em ações educativas fora e dentro da escola signi-
fica contribuir com os movimentos sociais populares que bus-
cam a preservação e desenvolvimento de práticas econômi-
co–culturais  que negam o trabalho assalariado e o capital.
Além disso,  se é por meio da experiência do trabalho que
apreendemos e transformamos a realidade humano–social, é
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relevante problematizar em que medida as políticas e currícu-
los da educação escolar incorporam as experiências e os sa-
beres  de  trabalhadores/as  associados.  Apreender  atributos
universais e, ao mesmo tempo, singulares do conhecimento
produzido por experiências de produção associada é, portan-
to, uma tarefa teórica, política e educativa ainda a ser realiza-
da.
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Comuna da Terra: outra concepção
de reforma agrária

Delwek Matheus Delwek Matheus 

Introdução

O novo período de reorganização no modelo de de-
senvolvimento  com  ênfase  na  nova  ruralidade  pressupõe
uma dinâmica com base no empreendedorismo rural, desta
forma vislumbra a viabilidade harmoniosa entre o agronegó-
cio e a agricultura familiar, nesta perspectiva os agentes públi-
cos atuam na dimensão da agricultura capitalista organizada
na grande empresa, promovendo gestões e aporte financeiro
estrutural, por meio das instituições federais como o Ministé-
rio da Agricultura e Abastecimento (MAPA), Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social, (BNDES), Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), instituições
do governo estadual e órgão de assistência técnica e pesqui-
sas. 

No mesmo sentido destaca–se a atuação dos agentes
públicos direcionada com o propósito de fortalecer a agricul-
tura familiar na condição de pequenos empreendedores, nes-
tes casos via os territórios rurais e territórios da cidadania, ca-
bendo aos ministérios e órgãos públicos incumbidos de pro-
mover as políticas de caráter social, como Ministério de De-
senvolvimento Agrário (MDA), Ministério de Desenvolvimen-
to Social (MDS), Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil,
Instituto  Nacional  de  Colonização  e  Reforma  Agrária  (IN-
CRA), Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), etc.

A teoria da nova ruralidade sem a realização da
reforma agrária

Com este modelo capitalista de agricultura, a burgue-
sia, o estado e os sucessivos governos assumiram plenamente
a posição política de que não é mais necessário a realização
de mudanças estruturais no campo com o objetivo de alterar
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o modelo de produção baseado na grande propriedade (lati-
fúndio),  com exploração  da  monocultura  para  exportação
(commodities) através das grandes empresas agrícolas associ-
adas agroindústria. Com isso os compromissos voltados para
uma nova política agrícola direcionada para geração de ren-
da interna, produção de alimentos e mudança na estrutura
fundiária com a realização da reforma agrária deixaram de
ser prioridade na agenda política e econômica. A opção dos
últimos governos para nortear o desenvolvimento das forças
produtivas na agricultura brasileira traz como perspectiva o
conceito  do novo rural.  A chamada nova ruralidade,  pres-
supõe ajustes apenas conjunturais, sendo que em suas carac-
terísticas consistem um conjunto de ações estratégicas, como
a aprovação do novo código florestal privilegiando os gran-
des  proprietários  rurais;  o  reordenamento  fundiário  com o
objetivo de promover uma maior segurança jurídica para a
propriedade  privada  da  terra,  bem como a  opção  política
pela não realização da reforma agrária, por consequência a
política propõe ajuste conjuntural prevendo a total integração
da agricultura camponesa ao modelo, condicionando a sua
inserção ao mercado capitalista, com essa intencionalidade o
planejamento dos territórios e das políticas, consiste em cum-
prir a função de relativizar os conflitos criando condições para
uma estabilidade no meio rural.  

Esta nova definição de política centrada em espaços
territoriais, com recortes diferentes das áreas dos municípios
ou estados,  dá origem a um novo arranjo institucional por
consequência a uma nova abordagem dos territórios rurais e
territórios da cidadania e desta forma promover a orientação
que expressa na reorganização da política pública para o de-
senvolvimento  rural  brasileiro.  Contexto  político-social  que
leva a decisão de criar uma instância governamental com ca-
ráter de ministério,  com responsabilidade pelo componente
da política para além do setorial. 

Este ajuste se concretiza na criação do Ministério do
Desenvolvimento Agrário (MDA), uma estrutura que se res-
ponsabilizará  pelos  três  componentes  estruturantes  da con-
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cepção; a) substituir a proposta de reforma agrária por uma
política de assentamentos rurais, denominado assentamento
de “qualidade” b) dinamizar e fortalecer a agricultura familiar
disponibilizando política de crédito agrícola e assistência téc-
nica,  desenvolverem  a  capacidade  de  comercialização  da
agricultura familiar, inserção no mercado do agronegócio c)
responsabilizar–se  pelas  diretrizes  da  política  dos  territórios
rurais.  Contudo  estas  diretrizes  estão  subordinadas  a  uma
correlação de forças política atrelada aos interesses do capital,
o qual orienta o modelo de desenvolvimento no meio rural
brasileiro,  estas definições  estratégicas  são contraditórias  as
ações que deveriam promover alterações direcionadas para
uma  nova  dinâmica  produtiva  que  poderiam  beneficiar  a
agricultura camponesa e a reforma agrária.

No entanto, para compreender esta nova configura-
ção da política para a agricultura na atualidade brasileira é
necessário  recorrer  a  um método  fundamental  para  a  sua
análise na perspectiva da geografia materialista. O paradigma
do capitalismo agrário (PCA) e em contra posição o paradig-
ma da questão agrária (PQA), “esses paradigmas têm contri-
buído para a elaboração de distintas leituras sobre o campo
brasileiro, realizadas pelas universidades, pelos governos, pe-
las  empresas  e  pelos  movimentos  camponeses”  (FERNAN-
DES, 2015, p. 156).

 Esta nova dinâmica materializada nos arranjos pro-
dutivos no campo expressa pensamento, paradigmas que re-
sultam como condição determinante na construção de posi-
ções ideológicas e econômicas na efetivação das políticas pú-
blicas nos territórios. “os paradigmas representam interesses e
ideologias, desejos e determinações, que se materializam por
meio de políticas públicas nos territórios de acordo com as
pretensões das classes sociais”. (FERNANDES, 2015, p. 155).
Para tanto a sua compreensão requer um debate teórico que
possibilita  a interpretação do embate de ideias,  bem como
das disputas de interesses resultantes de relações de poder no
desenvolvimento das forças produtivas, forças que se tornam
hegemônicas a partir de teorias e pensamentos fundamenta-
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dos em paradigmas os quais são determinantes na formula-
ção e convencimento para a realização dos projetos de de-
senvolvimento a partir do interesse de determinado grupo so-
cial. Os paradigmas enquanto método possibilita a realização
de análises, diagnóstico que se projetam como instrumental
capaz de orientar as decisões e consequentemente alcançar
os resultados desejados, impulsionando ou manipulando pro-
cessos que podem levar as mudanças conjunturais ou reafir-
mar estruturas sociais e econômicas, de acordo com Fernan-
des (2013),

As leituras paradigmáticas têm influências na elabora-
ção de políticas para o desenvolvimento da agricultu-
ra, determinando a aplicação de recursos em determi-
nadas regiões, territórios, setores, culturas, instituições
etc.  por essa razão, conhecer o movimento paradig-
mático que vai da construção da interpretação à exe-
cução  da  política  é  fundamental.  (FERNANDES,
2013, p. 48). 

Todavia as leituras pragmáticas que buscam interpre-
tar a realidade do desenvolvimento da agricultura no atual
contexto,  fundamentam–se  no  paradigma  do  capitalismo
agrário e no paradigma da questão agrária. O paradigma do
capitalismo agrário explica o desenvolvimento das forças pro-
dutivas  de  forma linear  impossibilitado de contradições  ou
conflitos de qualquer natureza, para o paradigma do capitalis-
mo agrário, “as desigualdades geradas pelas relações capita-
listas são um problema conjuntural, o qual pode ser superado
por meio de políticas que possibilitem a integração do campe-
sinato ou agricultor de base familiar ao mercado capitalista”.
(FERNANDES; WELCH e GONÇALVES, 2013, p. 48). Nesta
perspectiva a agricultura capitalista representa uma totalidade
possibilitando a existência do agronegócio e os camponeses
ou agricultura familiar no mesmo espaço, contudo, a existên-
cia do campesinato ou agricultor familiar está na sua capaci-
dade  de  integrar–se  ao  mercado  capitalista,  o  capitalismo
agrário entende que a superação do campesinato está dentro
do próprio sistema, portanto uma questão conjuntural, basta
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o agricultor  camponês ser  eficiente,  ser  um bom gestor  de
seus meios de produção para se integrar ao mercado, “o pro-
blema da agricultura de base familiar seria resolvido a partir
do desenvolvimento do capitalismo até um grau ótimo, tal
como nos países desenvolvidos”. (GIRARDI, 2008, p. 92).

No entanto,  recorrendo ao materialismo dialético,  a
geografia pode analisar o desenvolvimento das forças produ-
tivas no campo a partir de outra perspectiva. O método do
paradigma da questão agrária, que “utiliza como referências
as contradições e as conflitualidades entre relações capitalis-
tas e as relações não capitalistas”. (FERNANDES, 2008, p.
291). Deste modo a compreensão da realidade se fundamen-
ta na crítica ao modelo de produção capitalista, portanto, en-
tende que a questão agrária é estrutural e faz parte da nature-
za  do  próprio  sistema  capitalista,  a  sua  análise  tem como
ponto de partida as lutas de classes para explicar as disputas
territoriais  e  suas  conflitualidades,  conforme  Fernandes
(2013, p.190) “Paradigma da questão agrária manifesta no
sentido da conflitualidade na leitura do desenvolvimento da
agricultura como um movimento de destruição e recriação de
ralações sociais”. A sua leitura busca revelar as contradições
inerentes no modo de produção capitalista e suas manifesta-
ções que geram a subordinação e afirmação do campesinato
dentro do sistema, processos contínuos que sustentam a lógi-
ca de produção capitalista no campo “processos determinan-
tes e dominantes do capital que destrói e recria, como tam-
bém enfrenta  estratégia  de resistência  do campesinato,  em
constante diferenciação e reinvenção social”, (FERNANDES,
2013, p. 196).

A  leitura  do  paradigma  da  questão  agrária  busca
compreender  as contradições existentes  na convivência ne-
cessária entre os interesses da agricultura capitalista e o cam-
pesinato, movimento determinado pelas forças produtivas a
qual  promove  o  desenvolvimento  desigual  e  contraditório,
neste sentido, hora integra e subordina o campesinato ao sis-
tema, hora combate sua resistência com objetivo de destruí–
lo,  portanto,  neste  movimento contraditório  a possibilidade
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de autonomia dos camponeses está na sua capacidade de re-
afirmação buscando a sua identidade social na luta contra o
capital, especialmente contra o modelo do agronegócio. 

Nesta  perspectiva  o  paradigma  da  questão  agrária
contrapõe o paradigma do capitalismo agrário,  na medida
em que busca como referencial a luta de classe, a sua refle-
xão considera  as  várias  dimensões  da realidade.  Evidente-
mente  esta  visão  analítica  enquanto  método  considera  os
camponeses,  o  conjunto  dos  trabalhadores  possuidores  de
meios de produção que produzem para a subsistência e para
o mercado, e aqueles que vendem a sua força de trabalho no
campo para compor a sua renda, são considerados como su-
jeitos históricos, com capacidade de promoverem lutas sociais
e constituir processos de conflitualidades determinantes nas
lutas de classes no campo.

Desta  maneira  os  paradigmas  representam  opções
ideológicas, nos meios acadêmicos, lideranças políticas, ges-
tores públicos e setores sociais, de acordo com (FERNADES,
2013, p.156). “esses paradigmas têm contribuído para a ela-
boração de distintas leituras sobre o campo brasileiro, realiza-
das pelas universidades, pelos governos, pelas empresas e or-
ganizações  do  agronegócio  e  pelos  movimentos  campone-
ses”. De um lado os seguimentos defensores de um desenvol-
vimento no campo, propondo como alternativas socioeconô-
micas, projetos que possibilitem uma harmonia entre as clas-
ses  sociais,  superando  qualquer  possibilidade  de  enfrenta-
mento  de interesses  ou conflitos  de classes,  resultando em
mudança linear idealizada no contexto do produtivismo e do
mercado, neste caso incluem a agricultura familiar e o em-
preendimento rural. De outro lado o seguimento que acredita
em mudanças estruturais mediadas pela conflitualidade, pelas
lutas sociais, tendo como síntese a luta de classe, neste caso,
propõe como alternativa a conquista e a realização da refor-
ma agrária, e a reestruturação de todo o sistema de produção
agrícola e de distribuição de alimentos. De acordo com (FER-
NANDES, 2013, p.233): “Os paradigmas da questão agrária
e do capitalismo agrário disputam, com suas interpretações
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da geografia agrária nacional, os espaços políticos, lócus de
decisões para o desenvolvimento da agricultura”. 

Contudo,  é  importante  ressaltar  que  na  atualidade
predomina um padrão único de desenvolvimento da agricul-
tura brasileira, caracterizado por forças políticas ideológicas,
produtivas e econômicas sob a hegemonia do paradigma do
capitalismo agrário.

Todavia, o que há de novo neste velho modelo de
desenvolvimento, segundo, Graziano da Silva (2013, p.248):
“no, novo rural brasileiro, podem ser encontradas também as
mesmas ‘velhas’ dinâmicas de geração de emprego e renda,
associadas aos complexos agroindustriais”. O autor acrescen-
ta: “Neste caso, o motor de crescimento […] não são as mu-
danças internas do setor agrícola, mas sim as demandas urba-
nas por bens e serviços não agrícolas: é isso, em essência, o
que  há  de  novo  no  rural  brasileiro  e  latino–americano”.
(GRAZIANO  DA  SILVA,  2013,  p.  249).  O  novo  enfoque
pressupõe a possibilidade de racionalizar o sistema, condicio-
nando–o a um planejamento a partir de intervenções e ações
que conduza para uma nova dinâmica produtiva capaz de
promover alteração nas relações sociais de produção no cam-
po, o que significa pensar o rural, como alternativa de gera-
ção  de  novas  oportunidades  de  negócios  e  ocupações  no
meio rural.  A teoria fundamentada em estudos acadêmicos
destacando  principalmente  pesquisadores  da  Universidade
Estadual  de Campinas (UNICAMP) e Universidade de São
Paulo (USP) como José Graziano da Silva, Ricardo Abramo-
vay, José Eli da Veiga e Arilson Favareto, estudiosos que for-
mulam e defendem a tese da organização da produção agrí-
cola baseado em uma nova ruralidade, este pensamento tem
encontrado  apoio  de  lideranças  de  vários  setores  sociais,
constata–se também uma forte influência sobre as instituições
do governo federal, sobre tudo em relação à definição e for-
mulação das políticas públicas para o campo. 

Esta  nova  definição  de  conteúdos  relativos  à  nova
etapa do desenvolvimento do novo rural brasileiro, esta fun-
damentada na argumentação de que houve muitos equívocos
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de análise dos processos históricos que definiram o comporta-
mento das relações sociais de produção no contexto da rura-
lidade capitalista. Tais procedimentos metodológicos não fo-
ram o suficiente capaz de perceber as mudanças engendradas
no interior do sistema produtivo,  com isso as conclusões e
formulações  foram construídas  a  partir  de  visões  limitadas
que com o passar do tempo se esvaziou. Conforme afirma
Navarro (2008):

[…]  parte  considerável  de  nossa  literatura  sobre  o
tema ainda mantém seu lócus analítico nos anos ses-
senta,  sem conseguir  perceber  mais  amplamente  as
mudanças sociais e econômicas verificadas no Brasil.
Em consequência, fruto desta acrítica perspectiva que
ignora as mudanças do período contemporâneo, não
se percebe que, senão a ‘morte da reforma agraria’,
pelo menos vigora a sua clara desnecessidade na mai-
or parte do território nacional. (NAVARRO, 2008, p.
35).

Portanto são precedentes críticos em questão. Segun-
do os autores, o que justifica a teorização focando uma nova
ruralidade no Brasil contemporâneo. A ideia parte da necessi-
dade de superar as, então ultrapassadas análises que buscam
como alternativas as transformações estruturais, as quais não
adquiriram correlação de forças suficientes para sua concreti-
zação como é o caso da reforma agrária.

Para os autores desta concepção, a questão está rela-
cionada a uma falta de visão mais ampla que consiga propor
alternativas  que contemple as  diversidades  do atual  tempo
histórico. Para Graziano da Silva (2013, p.240) o rural não se
opõe ao urbano enquanto símbolo da modernidade. “Há no
campo brasileiro ainda muito do atraso,[…] Mas há também
a emergência de um novo rural, composto tanto pelo agribu-
siness como por novos sujeitos sociais: alguns neorrurais, que
exploram os nichos de mercado das novas atividades agríco-
las”.

 Segundo, Graziano da Silva (2013),“A reforma agrá-
ria não é mais viável” para o autor.  
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[…] a reforma agrária não é mais a melhor forma de
reinserção produtiva das famílias rurais sem terra, es-
pecialmente em função do baixo nível de renda gera-
do  pelas  atividades  tradicionais  do  setor.  Pequenas
áreas destinadas a produzir apenas arroz e feijão, as-
sim como outros produtos agrícolas tradicionais, espe-
cialmente grãos, realmente não são mais viáveis. Mas,
felizmente, as atividades agrícolas tradicionais também
não são mais as únicas  alternativas  disponíveis  hoje
para a geração de ocupação e renda para as famílias
rurais. (GRAZIANO DA SIVA, 2013, p. 254).

A segunda consiste em fazer a crítica à chamada mo-
dernização conservadora, com a “Revolução Verde”,  expe-
riência histórica que vislumbravam um impacto para além da
produção agrícola, os seus resultados fossem suficientes para
influenciar nos níveis de renda e o consequente impacto so-
bre o mundo urbano e, principalmente, liquidar com as travas
das relações não capitalistas. No entanto, as mudanças que
ocorreram não passaram de uma rápida modernização no se-
tor  agrícola,  no caso brasileiro  especificamente houve uma
forte expansão da produção, aumento de uma economia no
comércio favorecendo uma rápida e inconsequente urbaniza-
ção. Conforme Favareto (2010, p.134) “as consequências Foi
a profunda heterogeneização destes espaços: alguns alcança-
ram um modelo de integração competitiva enquanto outros
aprofundou a situação de marginalidade e degradação”. Este
descompasso no desenvolvimento das forças produtivas origi-
nou uma realidade diferenciada possibilitando a melhoria de
uma camada restrita da população enquanto a maioria ficou
marginalizada. Ou seja, setores beneficiados com a instituição
de uma forte modernização tecnológica, uma crescente inte-
gração da atividade agrícola aos complexos agroindustriais.
Cujos resultados não foram suficientes para resolver o estado
de pobreza no meio rural e nem mesmo para solucionar as
tensões sociais. Portanto, um novo rural é possível. 

A nova ruralidade está estruturada na hipótese de que
há uma emergência de novas demandas na organização dos
espaços rurais e das populações, as sociedades modernas ne-
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cessitam de construir alternativas que possibilitem a inserção
econômica de populações na dinâmica econômica, contudo,
estabelecendo novas condições de sociabilidade interpessoais
e ao mesmo tempo assegurar a preservação dos recursos na-
turais,  conforme  Wanderley  (2000,  p.113)  “as  sociedades
modernas enfrentam hoje, sob formas e intensidades diferen-
tes, uma questão rural, que diz respeito à necessidade de in-
serir plenamente os espaços e as populações rurais na dinâ-
mica econômica e social moderna, e de assegurar a preserva-
ção dos recursos naturais presentes no meio rural como um
patrimônio de toda a sociedade”. Na concepção destes auto-
res, o novo estágio de desenvolvimento no meio rural, evi-
dencia  a emergência  de novas  formas de renda,  contando
com novas atividades agrícolas e não agrícolas, a pluriativida-
de essencialmente considerando o potencial da realidade bra-
sileira, assim as novas atividades podem ser definidas a partir
da busca de novas possibilidades de renda por meio de ativi-
dades como, prestação de serviços em geral, turismo rural e
artesanatos, pequenas indústrias domésticas orientadas pelos
nichos de mercado.  

Esta nova dinâmica do rural brasileiro em suma esta
vinculada a ideia da superação da dicotomia entre rural e ur-
bano, agrícola e não agrícola. No caso, a nova dinâmica está
situada na aproximação da vida urbana e vida rural, ligações
entre natureza e dinâmica produtiva constituídas de inter-rela-
ções.  Segundo  Favareto  (2010),  a  dimensão  estrutural  da
nova ruralidade se constitui em, três elementos:

As relações com cidades, os espaços rurais deixam de
ser meros exportadores de bens primários para dar lu-
gar a uma maior diversidade e integração intersetorial
de suas economias, com isso arrefecendo, e em alguns
casos mesmo invertendo, o sentido demográfico e de
transferência de rendas que vigora no momento ante-
rior.

As relações interpessoais deixam de apoiar–se numa
relativa homogeneidade e isolamento para dar lugar a
um processo crescente de individualização e de hete-
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rogeneidade compatível com a maior mobilidade físi-
ca, com o novo perfil populacional e com crescente in-
tegração entre mercados antes claramente autônomo
no rural e no urbano, mercados de bens e serviços,
mas também o mercado de trabalho e o mercado de
bens simbólicos. 

A proximidade com a natureza, os recursos naturais
antes voltados para a produção de bens primários, são
agora objeto de novas formas de uso social, com des-
taque para a conservação da biodiversidade, o apro-
veitamento do potencial paisagístico disto derivado, e
a busca de fontes renováveis de energia. (FAVARETO,
2010, p. 103).  

Esta conjugação de fatores programáticos, redimensi-
onada nas relações entre urbano e rural, com maior mobili-
dade interpessoal e as novas formas de uso dos recursos na-
turais, permite um grau maior de racionalização das ativida-
des econômicas e coesão social territorial, esta integração re-
sulta em indicativos positivos de melhor qualidade de vida e
inserção social  das comunidades  principalmente do interior
do país.                              

O novo rural pressupõe um realinhamento de estraté-
gia para o desenvolvimento rural, a ideia central consiste na
articulação de uma economia de mercado de pequena escala
o “agronegocinho” no interior da economia de escala global
das comomodities o agronegócio.  

A  projeção estratégica  do novo rural  vislumbra  um
grau de organização nas relações sociais de produção capaz
de promover o desenvolvimento no campo estabelecendo–se,
em três categorias sociais, a grande empresa capitalista, agri-
cultura familiar na condição de pequeno empreendedor rural
e os trabalhadores rurais “pobres do campo” que não possui
condições de inserção no sistema produtivo capitalista, estes
estariam sujeitos à produção em pequenas escalas não sufici-
ente para viabilizar renda familiar, necessariamente depende-
rão de cumprimentar a renda com trabalho assalariados para
as empresas do agronegócio, contudo esta população pode
residir na área rural, comunidades assentamentos de reforma
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agrária ou na periferia das pequenas cidades.  A figura expli-
ca a composição das classes  sociais  no campo, segundo a
ideologia do paradigma do capitalismo agrário.

Figura 1 – Composição das classes sociais no campo.

Fonte: Organização própria.

Para uma melhor compreensão desta  nova fase de
desenvolvimento para o campo faz se necessário caracterizar
o conceito de agricultura familiar. Segundo Fernandes para o
capitalismo agrário  trate–se  da metamorfose  do camponês.
Isto e possível acontecer na medida em que a uma mudança
conjuntural no desenvolvimento do capitalismo “com a sua
integração plena o camponês adentra o moderno mundo do
capital”. (FERNANDES, 2013, p. 189).

No contexto do novo rural o conceito agricultor fami-
liar, passa a ocupar uma posição de destaque, principalmente
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tendo em vista o conjunto de políticas públicas direcionadas
para este seguimento com o objeto de viabilizá–lo enquanto
parte do modelo de desenvolvimento da agricultura capitalis-
ta.  

A definição da agricultura familiar é possuidora de va-
riadas interpretações conceituais no campo ideológico, princi-
palmente na academia, havendo um esforço no sentido de
afirmar a agricultura familiar como uma nova categoria de
agricultores  com possibilidade de  projeção socioeconômica
no atual modelo de agricultura capitalista empresarial. No en-
tanto, não é o nosso propósito fazer este debate de conceitos
teóricos, o importante no caso é a definição de agricultura fa-
miliar nos marcos instrumental para a aplicação de políticas
pública. A agricultura familiar enquanto definição política ju-
rídica como condição para a categorização oficial que coloca
como público potencial e beneficiário do Programa Nacional
de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF).  

O conceito de agricultura familiar segundo a Lei nº
11.326,  de  24  de  julho  de  2006,  estabelece  os  conceitos,
princípios e instrumentos destinados à formulação de políticas
pública direcionadas à Agricultura Familiar e Empreendimen-
tos Familiares Rurais. 

Com este recorte histórico, a projeção para as refor-
mulações no meio rural estão sintonizadas com as demandas,
macroeconômica e com a trajetória e o sucesso do agronegó-
cio, o novo arranjo propõe dinamizar uma economia interna
sem necessariamente contrapor o modelo econômico atual.
Em suma a  reorientação estratégica  para  o rural  brasileiro
tem seu fundamento na estratificação social,  adequando as
camadas empobrecidas da população a uma lógica econômi-
ca produtivista, mediada pelo mercado. O sentido da organi-
zação espacial e populacional trata–se de manipular ideologi-
camente e economicamente setores fragilizados da sociedade,
principalmente no meio rural, a assumirem funções econômi-
cas, evidentemente, compatível com sua realidade e capaci-
dade organizativa, no entanto esta interação passa necessari-
amente por processos seletivos, um exemplo palpável e o dis-
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curso da nova classe média no campo. Desta forma, as recen-
tes políticas públicas colocadas em prática por meio dos dis-
tintos programas de governo para atender as demandas soci-
oeconômicas e políticas no interior do país, não foram sufici-
entes para diminuir os níveis de subalternidade do campesi-
nato ao agronegócio e tampouco para realizar uma reforma
estrutural no campo brasileiro.

Características específicas da Reforma Agrá-
ria

O objetivo principal do nosso trabalho é colocar em
debate ideias para um novo modelo de Reforma Agrária, ou
seja, uma nova concepção de Reforma Agrária a partir da re-
alidade em que vivemos hoje, e das necessidades colocadas.

A Reforma Agrária Popular significa um conjunto de
medidas  necessárias  que consigam alcançar  seus  objetivos.
Esse conjunto de mudanças representa a criação de um novo
modelo agrário e agrícola que garanta desenvolvimento eco-
nômico, político, social e cultural para toda a população do
campo e que também beneficie a população urbana.

Estamos vivendo um momento de resistência e preci-
samos dinamizar e inovar as ideias e experiências no proces-
so de luta pela Reforma Agrária. Massificar a participação e
organizar um novo modelo de produção que leve em consi-
deração uma renda mínima por família, produção de alimen-
tos saldáveis e ao mesmo tempo promova a preservação da
natureza  e  do  meio  ambiente,  estes  são  alguns  elementos
básicos para podermos avançar e recolocar a Reforma Agrá-
ria no centro das atenções políticas e da sociedade.

 Portanto, a Reforma Agrária Popular não pode ser
somente uma política de distribuição de terras, ou uma políti-
ca de compensação com o objetivo de amenizar conflitos de
terras localizados, ou pensar na Reforma Agrária com propôs
o Estatuto da Terra, somente para resolver a questão econô-
mica, a partir do modelo em curso, na lógica da competitivi-
dade e eficiência de mercado, como está organizado os atuais
assentamentos,  a reprodução total  da propriedade privada.
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Isso não significa que nossas experiências de assentamentos
não são importantes, ao contrário, temos boas experiências,
mas precisamos muito mais. “O desenvolvimento das forças
produtivas vê–se travado por normas, costumes, relações de
poder, práticas comerciais, que decorrem das relações entre
as classes proprietárias e a população do campo”. (Sampaio,
2013).

A  Reforma  Agrária  consiste  fundamentalmente  na
destruição do poder das forças que hoje dominam o mundo
rural  e  impõe  uma  dinâmica  agrícola  perversa;  e  em sua
substituição por outras forças apta a imprimir uma dinâmica
econômica e ambientalmente mais equilibrada e socialmente
mais justa. Substituir os poderes existentes no campo por no-
vos poderes constitui a essência da Reforma Agrária Popular.

Os espaços reformados devem contribuir nesse senti-
do, tomando um desafio permanente a desenvolver as carac-
terísticas em que propõe a Reforma Agrária Popular. Esse es-
paço de convivência social deve também ser um território de
resistência e de formação sociocultural e político das pessoas.
Local onde se passa a ter qualidade de vida, melhorando a
alimentação, possibilitando a prática de esportes, lazer e cul-
tura, principalmente para as mulheres, jovens e crianças, en-
fim, o bem-estar econômico e social dos trabalhadores. Ne-
cessariamente, são características básicas dentro de uma nova
concepção de Reforma Agrária, que se proponha como obje-
tivo. Ser um meio de resistência e um permanente combate
ao atual modelo e ao mesmo tempo, ser uma alternativa viá-
vel aos trabalhadores na construção de um novo projeto de
desenvolvimento econômico e social.

Desapropriação das áreas não utilizadas e aproveita-
mento das áreas públicas e devolutas, próximo aos grandes
centros  urbanos  e  as  principais  rodovias  como  prioridade
para a Reforma Agrária.

Massificação da Reforma Agrária incentivando a parti-
cipação dos trabalhadores urbanos, principalmente os desem-
pregados.
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Desenvolver a cultura da socialização dos meios de
produção. Planejamento, estímulo e facilitação à formação de
núcleos de economia camponesa, através da produção e da
organização social, núcleos de moradia com toda infraestru-
tura básica necessária (Comuna da Terra), desenvolvendo a
cooperação em todos os aspectos.

Adotar e desenvolver uma nova matriz de produção,
voltada para a realidade local e mais equilibrada do ponto de
vista do meio ambiente, da natureza, inclusive a saúde do ser
humano e, em conjunto,  adotar também um novo modelo
tecnológico.

Planejar e desenvolver a produção de alimentos sau-
dáveis de forma que possa colocar em prática o mercado de
massas, comercialização direta aos trabalhadores da cidade,
bairros e vilas de grande população de baixa renda.

Desenvolver um programa de agroindústria, com ins-
talação de pequenas unidades de beneficiamento e industria-
lização da produção, organizar uma nova logística para a dis-
tribuição e abastecimento das demandas de alimentos.

Implementar a marca dos produtos da Reforma Agrá-
ria, garantindo padrão de qualidade.

Desenvolver atividades não agrícolas dentro das co-
munidades, como pequenas indústrias e o próprio artesanato,
como forma de complementar a renda das pessoas e envol-
ver a participação das mulheres e jovens na produção, por
exemplo, marcenarias, cerâmicas, etc.

Desenvolver um amplo programa de formação e ca-
pacitação massiva dos trabalhadores, técnicos e profissionais
envolvidos no projeto,  e também que seja um espaço que
prepare os trabalhadores com o novo conceito de agriculto-
res, para que sejam sujeitos da história, ou seja, uma Refor-
ma Agrária sob o controle dos trabalhadores.

Organizar  espaço para as atividades  sócio–culturais,
com a infra–estrutura necessária garantida como, centros po-
liesportivos, auditórios que permitam as atividades e práticas
esportivas, de lazer e culturais.
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A Proposta da Comuna da Terra1

A ideia da Comuna da Terra tem o objetivo exata-
mente de colocar em prática uma nova concepção de Assen-
tamento, frente às necessidades que estão colocadas, e com
isso, ajudar a avançar a luta pela Reforma Agrária Popular.

A proposta consiste em organizar núcleos de econo-
mia camponesa próximos aos grandes centros urbanos, com
um primeiro  objetivo  de  massificar  a  Reforma Agrária,  ou
seja, possibilita o acesso à terra para essa população que no
passado veio do campo para as grandes cidades, que percor-
reram um longo caminho no processo de migração, saindo
dos seus Estados de origem, indo para outras regiões do país
a procura de oportunidade de trabalho no campo e acaba-
ram nas grandes cidades.

Hoje, essa grande massa de trabalhadores está aglo-
merada nas periferias das grandes metrópoles, mas uma parte
dessa massa ainda sonha com a terra e com o campo e está
disposta a lutar pela Reforma Agrária. Se propusermos a es-
sas famílias que agora vivem nos centros urbanos para irem
para uma região muito distante, 500 ou 600 quilômetros, elas
terão dificuldades de ir, mas se a distância for de 80 a 100
quilômetros  certamente  ficarão interessadas,  e  com isso,  a
proposta cumpriria um processo de “recampesinação” da po-
pulação brasileira através da Reforma Agrária.

O segundo posto importante da Comuna da Terra é
que podemos desenvolvê–la numa área de terra bem menor
que o modelo atual utilizado nos assentamentos rurais, assen-
tar muito mais famílias, ou seja, entre 2 a 5 hectares de terras,
garantir a subsistência das pessoas e também possibilitar uma
renda, desenvolvendo a produção de forma planejada, e di-
versificando  a  exploração  racional  dos  recursos  naturais
como solo, água e meio ambiente com a produção orgânica
ou ecológica de cereais, horticultura, frutas e criação de pe-
quenos animais.

1 COMUNA DA TERRA, este nome tem a contribuição de Gilmar Mauro.
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A  diferença  da  nova  experiência  é  que  por  estar
próxima aos grandes centros consumidores permitirá o bene-
ficiamento da produção com pequenas agroindústrias e a co-
mercialização direta, agregando o valor à produção exceden-
te para o comércio, o que significa fator de grande importân-
cia para a viabilidade da renda dos trabalhadores. Outra pos-
sibilidade concreta  será  a renda complementar,  com a im-
plantação de atividades não agrícolas, como pequenas fábri-
cas de móveis, marcenarias, cerâmicas dentro da própria co-
munidade.

Sem dúvida nenhuma, essa proposta também ajudará
de forma direta a solucionar os problemas urbanos, a questão
da violência, da falta de trabalho e renda, da falta de espaços
para organizar a moradia e da falta de espaço as atividades
sociais e culturais, problemas esses, que não se resolverão se
parte da população não sair para outro local, porque a ques-
tão é lógica: falta espaço para viver.

Proporcionar a possibilidade concreta de um espaço,
formar uma comunidade de economia camponesa, um terri-
tório que as pessoas possam morar, trabalhar, ter alimenta-
ção saudável garantida com possibilidade de renda, com es-
paços garantidos para atividades sociais e culturais e ainda
mais em contato com a terra e a natureza, certamente é o so-
nho de muitas  pessoas.  O importante é que esses  núcleos
permitirão a convivência e o desenvolvimento social, por es-
tar próximo e organizado, facilitando o planejamento na edu-
cação, saúde, esportes, lazer e cultura e também na moradia,
como por exemplo, a questão do saneamento básico.

Numa perspectiva de realização da Reforma Agrária e
a partir de concepções diferentes, o que se pretende com a
Comuna da Terra é a volta de boa parte da população urba-
na para o campo, e com isso, reverter a situação que vivenci-
amos nas últimas décadas, um processo de urbanização da
população brasileira totalmente desordenada.
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Os elementos fundamentais de nossa proposta

A proposta das comunidades de economia campone-
sa (Comuna da Terra), espaço livre e de resistência dos traba-
lhadores se fundamentam em 5 elementos básicos: o vínculo
das pessoas com o trabalho, a propriedade social da terra, a
produção de alimentos saldáveis, utilizando praticas agroeco-
lógica,  a cooperação em diversos  aspectos  e  o desenvolvi-
mento das questões sociais básicas.

O primeiro fundamento é o vínculo das pessoas com
o trabalho e a produção, é na ocupação de parte do seu tem-
po em contato com a natureza, terra e meio ambiente e tam-
bém em atividades  sociais  e culturais  em coisas saudáveis,
que trazem o sonho e perspectivas da disponibilidade e eleva-
ção da consciência social na defesa dos seus direitos como ci-
dadão.

Esse é o primeiro passo na organização que permitirá
avançar a consciência política. O trabalho traz o sonho, a feli-
cidade e a liberdade das pessoas, o trabalho dignifica o ho-
mem.

O segundo elemento fundamental é a propriedade da
terra. A terra deve ser um bem comum e não propriedade
privada. Deve estar nas mãos dos trabalhadores para cumprir
sua função social, garantir trabalho as pessoas, promover a
produção de alimentos saldáveis para alimentar a humanida-
de, preservar o meio ambiente e a natureza. Não deve ser ob-
jeto de especulação imobiliária, muito menos meio de explo-
ração e subjugação do homem sobre o homem, portanto, a
propriedade e o uso da terra deve ser de caráter social, e po-
derá ser exercida de várias formas como: familiar, associação,
cooperativa, empresa comunitária, empresa pública, etc., de
acordo com as necessidades de cada região, sem permissão e
direito a venda ou arrendamento. A garantia da utilização e
posse da propriedade social da terra se dará por concessão
de uso real em nome do homem e da mulher, com direito a
herança.

O terceiro fundamento é a matriz de produção. A pro-
dução necessariamente passa por um novo padrão produtivo
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e tecnológico, na produção ecológica ou orgânica e alternati-
va, há exploração de recursos naturais, adequando de forma
racional e planejada, integrada as atividades econômicas do
meio ambiente e a natureza. Portanto, deve ser um lugar lim-
po, que pratique a reciclagem do lixo, e procure garantir que
seja um lugar bonito, saudável, arborizado, com espécies fru-
tíferas, com flores, etc., produção ecológica ou orgânica de
cereais, verduras e frutas integradas com a criação de peque-
nos animais. Como por exemplo, utilizar como fertilizante do
solo o adubo orgânico, aproveitando o esterco dos animais e
ao mesmo tempo, utilizar para alimentar os animais as sobras
de verduras e legumes que não servirem para o comércio.
Garantir a auto–suficiência na produção de sementes e mu-
das próprias, até mesmo ter como meta a geração de fontes
de energia próprias. Outro exemplo seria o de utilizar máqui-
nas de pequeno porte, motores de irrigação, utilizando como
combustível o álcool ou óleos vegetais produzidos nas pró-
prias comunidades em pequenas usinas ou indústrias. Para
isso, deve–se ter os serviços de assistência técnica e de exten-
são rural do Estado que estarão voltadas para as prioridades
de Reforma Agrária e para a implantação desse novo mode-
lo tecnológico.  Implementar  pesquisas e técnicas agrope-
cuárias que levem a um novo modelo adequando a realidade
racional e de desenvolvimento auto–sustentado, envolvendo
universidades e a pesquisa participativa.

O quarto fundamento da proposta será a cooperação
e a solidariedade nos diversos aspectos. No aspecto das ativi-
dades econômicas como: produção, beneficiamento e comer-
cialização e principalmente, nas atividades estratégicas, pro-
dução de fertilizantes orgânicos, produção de sementes e mu-
das, irrigação, beneficiamento da produção e a venda da pro-
dução utilizando a marca da Reforma Agrária e desenvolven-
do parcerias com outras organizações do campo e da cidade,
como: instituições públicas, onde terá como princípio básico
a cooperação nas mais diversas formas e experiências, núc-
leos de produção familiar, associações, cooperativas de pres-
tação de serviços regionais. O fundamental é a socialização
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dos  meios  de  produção.  Nos  aspectos  sócio–culturais,  da
mesma maneira,  o princípio básico será  a solidariedade,  o
compromisso com a democracia e a participação, com direi-
tos e deveres iguais para todos homens, mulheres e jovens,
buscando a construção do sonho e da felicidade do ser hu-
mano, o novo homem e a nova mulher.

O quinto elemento é exatamente o desenvolvimento
sócio–cultural. Estimular a urbanização das famílias aglutinan-
do–as de acordo com a realidade regional, em povoados, co-
munidades, agrovilas, núcleos de moradia. Criando a infra–
estrutura básica necessária através de serviços públicos de luz
elétrica, acesso à água potável, telefone, postos de saúde, es-
colas. Buscando construir moradias próximas de maneira or-
ganizada para facilitar a instalação de energia elétrica, distri-
buição de água e saneamento básico,  redes  de esgoto.  Os
núcleos de moradia não deverão ser muito grandes, em torno
de no máximo 50 a 60 casas, para isso, a divisão dos lotes
deverá contemplar as necessidades das famílias permanecem
agrupadas em núcleos. Planejar as comunidades de forma a
buscar maior sociabilidade e com condições mínimas de in-
fraestrutura social, garantir espaço, de preferência onde esteja
centralizado posto de saúde, escola, campo de futebol e qua-
dras poliesportivas, salão de festas religiosas e culturais, tam-
bém para teatro, vídeos, danças, shows e cursos em todas as
áreas  como produção e beneficiamento  da produção,  mas
também nas áreas de saúde, música, atividades culturais, etc.,
ciranda e parque infantil.

A ideia é organizar um ambiente de comunidade, esti-
mulando a aprendizagem permanente, desenvolvendo a soci-
abilidade e a solidariedade e conjunto com as ideias e pro-
postas. Para isso, é necessária a participação do Estado com
uma política agrícola e um conjunto de medidas e instrumen-
tos de que o governo dispõe para estimular a produção agrí-
cola e orientá–la de acordo com seus objetivos. É também
fundamental buscar o aumento de renda para todos aqueles
que produzem o alimento que a população necessita na co-
munidade de economia camponesa a Comuna da Terra tra-
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balha o conceito de renda garantida. A necessidade de incen-
tivos também com medidas, como garantia de preços acima
do custo da produção para todos os produtores que se desti-
nam ao consumo alimentar, crédito agrícola com subsídio e
seguro agrícola, tendo em vista que o modelo de produção
deverá ser mudado, que demandará tempo e custo, o proces-
so de mudança na matriz de produção é gradativo e depen-
derá de recursos e assistência técnica.
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Gérmens de Trabalho Associado no
MST– Uma reflexão sobre a experiência
da CPA COPAVA na região sudoeste de

São Paulo

Selma de Fátima SantosSelma de Fátima Santos

1 – Introdução:

Apresentamos nesse texto um breve estudo sobre a
experiência  concreta  de  organização  coletiva  do  trabalho
numa Cooperativa de Produção Agropecuária – CPA – tra-
zendo presente os aspectos da organização social e econômi-
ca do trabalho, os aspectos políticos e ideológicos da cons-
ciência, o modo de vida proporcionado pelo mesmo através
da cooperação, bem como os aspectos culturais da expressão
simbólica/ material do modo de vida local. 

Trazemos presente o como se organizam e vivem as
famílias na experiência de trabalho na COPAVA (Cooperati-
va de Produção Agropecuária Vó Aparecida)1, da Agrovila III,
no assentamento Pirituba, região Sudoeste de São Paulo.

Trata–se  da  principal  experiência  de  uma  CPA  do
MST no estado de São Paulo que possui a terra, o trabalho,
os fatores de produção coletivizados. Refletir–se–á sobre os li-
mites e avanços dessa construção, a qual teve início nos anos
90, durante os processos de organização do trabalho auto–
gestionário nas cooperativas do Movimento tendo como prin-
cipal referência as CPA’s cubanas.

Na atualidade, discute–se pouco sobre os novos desa-
fios que surgem no âmbito do trabalho, na luta pela terra e

1 A COPAVA (Cooperativa de Produção Agropecuária “Vó Aparecida”) é a
única experiência de CPA dentro do assentamento Pirituba e a única expe-
riência também do MST no estado de São Paulo. O nome “Vó Aparecida”
é uma homenagem a uma companheira acampada com o grupo nos anos
de 1985/1986 que se chamava Vó Aparecida. Foi unânime a homenagem
póstuma a ela quando da fundação da cooperativa.
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reforma agrária, bem como, as concepções de trabalho auto–
gestionárias, construídas no interior das CPA’s, cuja constru-
ção remonta desde o surgimento do Movimento.

Com a prática da agroecologia e das agroflorestas re-
centemente no interior do MST vem surgindo novo debate
pautando a organização do trabalho nas áreas conquistadas. 

Percebe–se a diferença do que significa o trabalho na
engrenagem capitalista  e  do trabalho organizado em outra
perspectiva, mas, por outro lado, o trabalho auto–gestionário
não significa uma experiência socialista ilhada num universo
capitalista, embora carregue em si potencialidades socialistas.

Falta, no entanto, debate mais profundo sobre a cate-
goria trabalho (entendendo–a como atividade humana neces-
sária para a reprodução da vida, mas, sobretudo, como ele-
mento  de  emancipação  dos  trabalhadores).  Seja  enquanto
superação do estranhamento2, construída em conjunto com a
abolição da propriedade privada, pautada numa experiência
coletiva concreta e refletida, que possa criar um embasamen-
to maior de se pensar o trabalho numa outra lógica que não
a da mercadoria, do estranhamento, e sim da objetivação do
trabalho em outras bases, com conteúdo e prática engendra-
dora do novo, como auto–atividade humana. 

Refletir e construir a produção e reprodução da vida
com base em garantia, sim, das condições materiais de vida
(vida decente), mas também como expressão espiritual, sim-
bólica  da produção da vida,  em que o trabalho se realize
preenchendo necessidades humanas: de comer, beber, vestir,
produzir conhecimentos, ter prazer, lazer, produzir bens para
o consumo de uma necessidade prática, de uma necessidade
espiritual, (como a arte em suas diversas dimensões e pers-
pectivas), re–significando a religião como única mediadora da
vida espiritual. Assim, o trabalho nas áreas de assentamento
precisa ter uma dimensão criadora numa perspectiva de pro-
dução da vida material, mas também espiritual na produção
de bens de uso para todos os tipos de satisfações humanas

2 Ver:  MARX,  Karl.  Manuscritos  Econômico–Filosóficos.  Boitempo,  São
Paulo: 2008.
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seja algo que perpassa o necessário, mas também os aspectos
do belo e prazeroso, presentes na subjetividade humana.

2 – Contexto da organização do trabalho nas ex-
periências de cooperação do MST:

Nos  anos  90,  houvera  uma orientação  política  por
parte do conjunto do MST, na tentativa de construção de ex-
periências socialistas de organização do trabalho,  baseadas
na concepção da Revolução Cubana, as quais foram constru-
ídas com base nas experiências de CPA’s (Cooperativas de
Produção Agropecuárias) cubanas. 

No entanto,  nos  assentamentos  de  reforma agrária,
poucas destas se consolidaram. A hipótese para esse desmon-
te, por um lado, tem a ver com o papel preponderante do Es-
tado burguês, no sentido de minar as tentativas e dissolvê–las
através de mecanismos ideológicos, burocráticos e de contro-
le social, entre outros. Por outro, também tem a ver com a
consciência de tipo artesanal dos próprios camponeses. 

E um terceiro elemento se deve ao momento histórico
dessa construção. O início dos anos 90 foi traumático para as
organizações de esquerda, devido à derrota do socialismo no
leste europeu, conhecido como a queda do Muro de Berlim,
entre outras experiências socialistas, pela ofensiva do poderio
imperialista no mundo. 

Nesse mesmo contexto,  o MST organiza suas expe-
riências de coletivização e de socialização da produção tendo
como meta a construção de experiências de caráter socialis-
tas.

O desconhecimento e a desconfiança camponesa fren-
te a essas formas coletivas resultaram numa reversão
parcial das experiências, inicialmente fracionando em
grupos semicoletivos e finalmente na desestruturação
completa de diversas iniciativas complexas de coope-
ração. A defasagem entre a proposta concebida pelo
Movimento, de coletivos autogestionários totais, a falta
de apoio estatal,  o preparo técnico  insuficiente e as
contradições derivadas da consciência organizativa ar-
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tesanal dos camponeses foram fatais para muitas des-
sas  experiências  e  forçou um recuo tático  do movi-
mento. No entanto, mais de uma dezena de cooperati-
vas  coletivas  autogestionadas  se  mantiveram  e  se
constituem  atualmente  como  as  experiências  mais
avançadas tanto do ponto de vista social como econô-
mico em áreas de reforma agrária (CHRISTOFFOLI,
Idem, p. 174 e 175).

Os fatores da consciência artesanal são reais, não são
secundários, mas, o fator preponderante do não avanço se
dava pelo contexto acima mencionado, da conjuntura mundi-
al, da conjuntura nacional (projeto neoliberal sendo implanta-
do nos anos 90), e também a secular dominação burguesa
autocrática que faz uso do Estado como mecanismo de domi-
nação de classe, para destruir as experiências de organização
dos trabalhadores.

Entretanto, há que se ponderar também o fato de que
uma cooperativa só tem sentido para uma organização que
pretende um processo de revolução social, de emancipação
humana, se ela for um instrumento ao mesmo tempo de or-
ganização coletiva da produção, do processo de trabalho e de
elevação do nível de consciência política de seus membros
associados. Caso contrário, será meramente um instrumento
econômico geradora de consciência economicista, corporati-
vista,  não revolucionária.  Inclusive porque muitas das  pró-
prias empresas capitalistas são cooperativas capitalistas e não
diferencia muito das cooperativas existentes em áreas da re-
forma agrária. A fabricação de mercadorias necessita da for-
ma cooperativa do trabalho. O fato de ser trabalho coopera-
do, em si mesmo, não é revolucionário!

De maneira geral, existiram centenas de cooperativas
no MST espalhadas a nível nacional onde se tentou imple-
mentar a organização de trabalho cem por cento coletivizado.
Diante  de  vários  elementos,  próprios  das  contradições  do
real,  como  os  expostos  acima,  não  frutificaram,  enquanto
que, por outro lado, algumas seguem resistindo ainda hoje.

Em relação a  coletivização do trabalho,  ao  mesmo
tempo em que, por um lado, resistem algumas experiências
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de CPA’s, com orientação coletiva; por outro, há o aumento
do assalariamento rural de trabalhadores assentados, nas la-
vouras do agronegócio devido à precária realização de um
plano de reforma agrária (ou a inexistência dele). Há em cur-
so um enorme avanço da semi–proletarização dos trabalha-
dores assentados. São duas realidades de um mesmo contras-
te.

Estas diferentes experiências com o trabalho nas áreas
conquistadas pelo MST perpassam de um extremo a outro,
duas perspectivas completamente diferentes e contraditórias
entre si: numa lógica de tentativa de superação do estranha-
mento,  mesmo  dentro  da  sociedade  capitalista,  tentando
construir “o extraordinário no cotidiano”, através de embriões
autogestionários  numa  luta  tática,  enquanto  ainda  não  se
produz acumulo de forças suficiente para um período de Cen-
soe acirramento da luta de classes; e a outra completamente
na contramão, é a contradição do retorno à mercantilização
do trabalho, na lógica da venda da força de trabalho em tro-
ca de um salário, por falta de condições reais de se levar a
cabo um projeto (que já nasce precarizado e derrotado) de
reforma agrária, como tem sido no caso brasileiro em que os
trabalhadores não conseguem produzir na área conquistada
por falta de meios estruturais.

Primeiramente, a fim de situar o contexto de tal expe-
riência, um percorrido de como se construiu a concepção de
cooperação no MST no estado de SP, pois o assentamento
Pirituba – em particular a Agrovila III – é fruto dessa concep-
ção. Conforme nos situa Matheus (2015), há grande influên-
cia de como se constrói a experiência de trabalho no MST a
partir da cooperação.

As primeiras  ideias  de  cooperação,  que  surgiram lá
nos anos 80, nos primeiros assentamentos, foram de
um número pequeno de famílias, muito influenciado
pela igreja católica. Então,  as primeiras  experiências
seguiam muito aquela lógica de um grupo pequeno de
20 ou 30 famílias, e a ideia era ‘Terra de Deus, Terra
de Irmãos’. […]. Um pouco nessa lógica da igreja, que
todo mundo devia trabalhar junto, dividir o trabalho, e
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produzir  mais  para  a  subsistência  do que pensando
em produção mercantil.  (MATHEUS. Delwek. Entre-
vista sobre Trabalho e Cooperação no MST, realizada
em 19 de junho de 2015 no Centro de Educação Po-
pular Rosa Luxemburgo, no assentamento Agrocentro
– Iaras/São Paulo).

A prática do trabalho coletivo e da cooperação, inici-
almente surgiu com a influência de uma vertente cristã que
influenciou o MST nos primórdios de seu surgimento. Mas,
ocorre posteriormente, uma metamorfose nessa concepção, a
qual, o trabalho e a cooperação vão ganhando contornos po-
líticos e avançando para outro patamar.

O MST supera um pouco essa ideia, essa concepção
vinda muito da igreja. O MST começa a discutir uma
concepção própria.  […]. Porque nos anos 80 cresce
então as ocupações, a luta pela terra, e, em SP já sur-
ge as primeiras ocupações de terra […] Então, em 84
nós já temos 03 (três) ocupações de terra em três regi-
ões do estado de São Paulo. Tivemos uma na região
de Itapeva [Pirituba]3, em Sumaré (região de Campi-
nas)  e  no  Pontal  do  Paranapanema,  a  Gleba  XV.
(MATHEUS – entrevista realizada em 19 de junho –
Agrocentro/Iaras – SP).

Nos anos 80 o MST passaria por uma fase em que
pensava a cooperação para obtenção de renda. No caso das
primeiras associações, correspondiam a uma concepção em
que se juntava o aspecto econômico com o aspecto político.
Percebe–se que essa superação não se dá ao acaso. Ela tem
finalidade política organizativa em organizar o trabalho para
que o mesmo possibilitasse qualidade de vida a partir dos as-
pectos produtivos e também elevação do nível da consciência
política organizativa na tentativa de superar as formas artesa-
nais da consciência. As famílias consideram que a fase inicial
de trabalho de base foi fundamental para o entendimento co-
mum sobre o que estava se construindo. 

3 [Grifo nosso].
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Tem–se aí um processo inicial de organização do tra-
balho em que o assentamento em grupos de famílias e agro-
vilas definiria as particularidades de organização do mesmo,
particularmente na experiência da COPAVA, que tem a ver
com a forma de organização da propriedade da terra. 

Coletivizar a terra foi um passo fundamental, embora
em muitas experiências históricas tal coletivização não signifi-
cou rupturas por completo e não eliminou completamente o
individualismo, dado que as experiências socialistas não fun-
cionam como  ilhas  isoladas  da  engrenagem capitalista  no
mundo e, portanto, recebe suas influências e consequências
diretamente. 

Assim, no MST também ocorre o mesmo. O fato de
coletivizar a terra e os fatores de produção por si só não signi-
fica avanço se isso não estivesse colado a uma estratégia mais
ampla. Essa condição muitas vezes não provoca um novo es-
tágio de consciência, pois o indivíduo não passa a enxergar
de imediato o todo como coletividade e a importância desse
processo para os processos de organização política. São con-
tradições que revelam os diversos níveis de consciência pre-
sente na coletividade, muitas vezes conservadora, corporati-
vista, individualista, que vão se estabelecendo internamente
numa organização e se confrontando com a materialidade ali
estabelecida.

Em  muitos  casos,  quando  os  trabalhadores  têm  a
compreensão da estratégia e estão dispostos a essa constru-
ção, a maioria avança e não enxerga mais somente a partir
do seu ‘próprio umbigo’, da sua propriedade e de seu núcleo
familiar. A alienação que a propriedade privada provocara na
mentalidade do indivíduo, passa a ser desconstruída coletiva-
mente. A representação mental que o individuo terá sobre a
propriedade da terra é de um ser coletivo, uno, onde a força
de trabalho deve ser empregada para gerar bens comuns. Su-
pera–se assim, conjuntamente, a situação de  trabalho estra-
nhado, de propriedade privada e de célula familiar. Os laços
passam a ser profundamente comunitários. 
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 Com a gestação de um modelo de organicidade do
Movimento desde os anos 80, os grupos de famílias passaram
a se chamar núcleos de base e assim foi sendo assimilado e
desenvolvido em diversas experiências em nível nacional. 

As ocupações da Pirituba4 iniciam no ano de 1984, é
somente a partir de 1985 que o MST se envolve na organiza-
ção (nisso já havia duas glebas conquistadas) e a partir daí o
MST dá continuidade à organização dos novos grupos que
participaram das ocupações da mesma fazenda, dado que a
Pirituba é um complexo de terras públicas, a qual através da
luta pela terra em diversos estágios e períodos seguintes foi
desapropriada seis áreas, que originou seis assentamentos na
mesma fazenda. A partir de 1985 o MST dirige essas lutas.

Para Matheus:

Eram todos grupos coletivos de 8 a 15 famílias, inclu-
sive não tinha no planejamento do assentamento não
tinha divisas [cercas]*, porque a Pirituba nunca foi de-
marcado o lote, ate hoje […] Então foi dividido em
grupos em vez de dividir os lotes, dividiu–se as glebas,
os vários grupos e a associação prestava serviços para
esses grupos coletivos. Eram todos coletivos.

O fato de não possuir cercas é extremamente simbóli-
co, pois desde o marco histórico dos chamados ‘enclausures’,
dos cercamentos de terra na Inglaterra, no período de acumu-
lação primitiva, a cerca passa a ser símbolo máximo de prote-
ção a uma propriedade. A ideologia liberal faz jus e se curva
diante das cercas.

Esses fatores externos se referem à natureza de classe
do Estado, como visto anteriormente. Com a crise motivada
pelos limites acima mencionados e com o acumulo da discus-

4 FERNANDES, Bernardo Mançano.  Espacialização e Territorialização da
Luta pela Terra: a formação do MST – Movimento dos Trabalhadores Ru-
rais Sem Terra no estado de São Paulo. Dissertação de mestrado em Geo-
grafia, USP, São Paulo, 1994. Disponível em Biblioteca Digital da Questão
Agrária Brasileira – site:
http://www.reformaagrariaemdados.org.br/biblioteca/dissertacao–e–
tese/mestrado–espacializao–e–territorializao–da–luta–pela–terra.  
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são, o MST decide avançar para a organização de cooperati-
vas em outro nível:

O MST então já estava num debate bastante qualifica-
do. […]. Então a gente começou dar um passo a fren-
te e ai, surge a proposta das cooperativas. Aí eu já es-
tou falando dos anos 88, 89 e 90. (Idem).

O que havia de mais avançado no período em termos
de cooperação na perspectiva socialista eram as experiências
cubanas. Assim:

Na época o MST decidiu que a gente ia adotar a ex-
periência de Cuba nos nossos assentamentos. A expe-
riência de cooperação a partir das experiências cuba-
nas.  Então,  nesse  período,  o  MST organizou cursos
em parceria com Cuba e foi uma turma pra lá. Foram
vários militantes em vários períodos, várias turmas in-
clusive conhecer experiências de cooperativas pra vim
discutir a possibilidade de pensar cooperativas aqui no
MST (MATHEUS).  

Após idas e vindas conhecendo as experiências cuba-
nas, o MST começa a pensar um sistema de cooperativas no
interior de suas áreas conquistadas como maneira de também
avançar na consciência social, ter o desenvolvimento econô-
mico sem depender do Estado para gerir a vida da comuni-
dade assentada. Fazia–se necessária a autogestão. 

Ocorre que a tentativa de  “adotar a experiência de
Cuba em nossos assentamentos” nos parece uma questão de-
licada, pois, de certa maneira, quando se adota um modelo
sem levar em conta a realidade concreta, corre–se o risco de
incorrer em erros de análises, engessamento da experiência,
ou incorrer ingenuamente num certo idealismo pragmático,
ou  mesmo  implantar  de  forma  mecânica  uma  experiência
como as vivenciadas em Cuba, para uma realidade como a
brasileira.

Então a gente pensou em criar um sistema cooperati-
vista aqui no Brasil. Um sistema em nível nacional que
atenderia  todas as  demandas  das  diferentes  realida-
des,  com a  criação  das  CPAs,  das  cooperativas  de
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produção coletivas.  […].  O salto  de qualidade seria
socializar  tudo. Socializar  todos os fatores de produ-
ção, terra, capital e trabalho. Até o trabalho! Essa era
a nossa meta. (MATHEUS)

Socializar todos os fatores de produção seria causar
uma ruptura não só com a propriedade privada da terra, des-
de a coletivização da terra, dos meios, do capital, e a sociali-
zação do trabalho. Socializar o trabalho significaria transfor-
má–lo numa nova dimensão, não mais estranhado, não mais
individualizado e mediado por um salário. Seria gestar nova
materialidade: produzir coisas úteis para a coletividade a par-
tir do trabalho coletivizado e receber por ele a cota parte das
horas trabalhadas num princípio comunista de “de cada qual
sua capacidade a cada qual segundo suas necessidades”.5.

Era muita gente [numa única experiência],  (em 300
famílias  tinha no mínimo 1.500 pessoas)  e  envolvia
todo mundo: homens, mulheres, crianças e a ideia de
associar os fatores de produção, inclusive criar as con-
dições para o jovem trabalhar e fazer parte do resulta-
do, porque o resultado era distribuído pela participa-
ção no trabalho. Não por quantidade. Nem de terra
do lote e nem de quantidade de pessoas na família.
Era pela participação no trabalho. Então se na minha
família tinha quatro pessoas que participava do traba-
lho, recebia quatro partes,  se tinha só duas,  recebia
duas partes e envolveria as mulheres e os jovens no
trabalho (Idem).

 A intenção era criar um sistema que envolveria as
Centrais de Cooperação Agrícolas a nível estadual, a Confe-
deração que é a CONCRAB (Confederação das Cooperativas
de Reforma Agraria do Brasil), que coordenaria politicamente
e juridicamente todo esse sistema e criar nos assentamentos
as CPA’s (Cooperativas  de Produção Agropecuária),  tendo
como base principal a organização do trabalho coletivo em
bases também coletivas que seria a propriedade da terra e os
fatores de produção. 

5 MARX, Karl. Crítica do Programa de Gotha. Boitempo. São Paulo: 2012.
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Dessa maneira, iniciou–se um processo de construção
das CPA’s nos estados onde o MST estava organizado. Ape-
sar da crise vivenciada, parte da experiência continuava viva,
ou seja, os grupos coletivos, as agrovilas e as experiências de
mutirão no trabalho. Assim, imaginava–se que para avançar
na consciência política/ideológica, precisava conteúdo teórico
sobre a cooperação e o trabalho associado. Em partes, igno-
rou–se o papel desmobilizador do Estado. Acreditava–se que
apenas avançando na consciência política/ideológica da base
social, os problemas seriam resolvidos.

Não vou precisar bem aqui os anos, mas aí eu já estou
falando de 92, 94,95 que foi criar o sistema cooperati-
vista, as CPAs. Aí também a gente criou todo um ins-
trumento de formação de organização e formação, os
cursos, o TAC (Técnicos em Administração de Coope-
rativas). Antes inclusive do TAC a gente já tinha ado-
tado uma experiência  de formação do Clodomir de
Morais, que ficou com o MST inclusive acompanhan-
do por um período longo, ajudando em todo processo
de  discussão  do  MST,  com  os  Laboratórios6 (MA-
THEUS).

As experiências mais concretas se realizaram na regi-
ão Sul do país. No estado de São Paulo houvera poucas ex-
periências, porém, em grandes assentamentos: 

Então a gente fez o primeiro laboratório em Promis-
são, e depois os outros foram em Itapeva. Quatro la-
boratórios em Itapeva e a ideia era coletivizar trezentas
e sessenta famílias. Então a gente fez lá os quatro la-
boratórios coletivizando essas 360 famílias, na grande
maioria delas não foram 100%, mas a grande maioria

6 “Laboratório era aquela ideia que você fazia um curso intensivo de 30
dias ou mais, botava todo mundo num curso: homem, mulher, velhos, cri-
anças, todo mundo que ia participar. Criava–se uma empresa social, ou,
uma empresa socialista criada com divisão de tarefas, com responsabilida-
des, com estrutura jurídica, com estrutura organizativa montadinha, e fize-
mos um monte. Foi feito nem vou lembrar exatamente o número, mas,
pelo menos, mais de 30”. (MATHEUS, entrevista realizada em 20 de junho
de 2015, na Escola de Educação Popular Rosa Luxemburgo, assentamento
Agrocentro – Iaras, estado de SP).
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delas em cooperativas coletivas. E aí então a gente já
tinha uma estrutura.  E  aí  a  gente  retomaria  todo o
processo de coletivização da produção lá em Itapeva.
[…] Era muito pouco lugar que se tinha condições de
pensar  trezentas  famílias  trabalhando  coletivo.  Esses
fatores também influenciaram muito. (MATHEUS).

É assim que o MST vai dando um passo fundamental
na história da cooperação e na organização do trabalho. Sig-
nificava coletivizar a propriedade da terra, coletivizar o traba-
lho e o resultado do trabalho. 

Não havia no Brasil um processo revolucionário que
caminhasse para o socialismo. Mas, independente disso, ha-
via também a preocupação de se fazer um trabalho cultural,
de formação política para que os camponeses entendessem o
que significava a cooperação do trabalho, bem como a tenta-
tiva de socializar a terra e os fatores de produção. Os labora-
tórios construídos junto com Clodomir de Morais foram im-
portantíssimos nesse sentido.

 A luta contra o latifúndio e a expropriação deste não
resultava fim da luta. Isso mostrou que havia outro problema:
sem mexer numa poderosa estrutura de dominação: o Estado
burguês, não haveria construção de uma experiência de re-
forma agrária como essas.

Matheus relata ainda que as cooperativas avançaram
na região Sul do país, mas durante curto período e posterior-
mente também acabou entrando em crise dos anos 90 a 95.
Desse período até 2000 começou o aprofundamento da crise:
“E aí veio uma crise brava mesmo né, e não teve como segu-
rar e realmente muitas das CPAs foram ao fim. E mantiveram
algumas das quais nós temos uma ainda funcionando em SP,
que é a COPAVA lá em Itapeva” (MATHEUS).

Vejamos o funcionamento da COPAVA atualmente.
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3 – Fazendo A Historia a Contrapelo: A narrativa
dos sujeitos que constroem o trabalho auto–ges-
tionário ou os germens de trabalho associado na
CPA COPAVA:

Por uma questão de intolerância e ódio de classe con-
tra os de baixo,  a história dos trabalhadores ficou ocultada
nas páginas oficiais da história versada pela ideologia domi-
nante. Trata–se aqui de trazer presente uma experiência de
gestação de novas formas de organização do trabalho, numa
perspectiva de rompimento com o estranhamento e constru-
ção de formas associadas ou autogestionárias, de coletivos de
trabalhadores num assentamento fruto da conquista da luta
do MST de acordo com narrativa dos sujeitos da luta.

Interessa aqui, apenas uma pequena fração dessa his-
tória. A história tendo como perspectiva a narrativa dos  de
baixo.  Em especial a particularidade de um pequeno grupo
de trabalhadores, em meados do século XXI que tentam fazer
a história a contrapelo7, mas que não aparecem como heróis
nas páginas dos livros.

Os trabalhadores sujeitos do processo na composição
do  trabalho  auto–gestionário  da  COPAVA são os  mesmos
trabalhadores que estão presentes nas fileiras do MST: con-
templam as especificidades de classe: proletários pobres per-
tencentes a classe trabalhadora de diversas categorias no âm-
bito do trabalho (antes de adentrarem a luta pela terra): assa-
lariados urbanos e  assalariados rurais  (na grande maioria),

7 Walter Benjamin cria a expressão em suas Teses sobre a História.  “As te-
ses são um ataque frontal às concepções lineares e conformistas da história,
da noção positivista de “progresso”, da historiografia de simples aconteci-
mentos narrados pelo ponto de vista dos opressores, e de uma visão aco-
modada, particularmente da social-democracia, da construção do socialis-
mo como algo “inevitável”, fruto da evolução natural dos meios de produ-
ção. Contra essa visão mecânica, passiva e oficialesca, Benjamin articula
uma nova concepção de tempo e história, viva, contada do ponto de vista
da maioria oprimida e com a perspectiva indispensável de transformação”.
LOWY. Michael. Walter Benjamin: aviso de incêndio. Uma leitura das teses
“Sobre o conceito de história” Boitempo. São Paulo: 2005.
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mas também artesãos, meeiros, parceiros, entre outras cate-
gorias. 

Classificam–se  numa  composição  diversificada  de
mulheres, homens, crianças, jovens e idosos. Apresenta–se os
porta–vozes  desse  trabalho,  os  trabalhadores  que  são,  em
grande medida, parte orgânica na construção desse processo:

Altevir  de  Moraes  – conhecido  como  Tuca, 51
anos, ex–trabalhador proletário (bóia–fria),  nos anos 80, e,
após  adentrar  na  luta  em  1985,  tornou–se  assentado  na
Agrovila III. É membro da cooperativa desde o início e traba-
lha no setor de animais, onde cuida dos porcos e também tra-
balha na horta. 

João Maria da Silva – Joãozinho, 31 anos. Jovem
assentado, filho de ex–boia–fria que aderiu a luta pela terra.
Educou–se na Ciranda Infantil da Copava e hoje faz parte do
quadro de trabalhadores da cooperativa e atua no setor ad-
ministrativo, entre outros, quando necessário.

José Ramos –  Zezinho, 55 anos, trabalhador rural,
atualmente assentado na agrovila III, no assentamento Piritu-
ba.  Atuou  no  processo  de  fundação  da  Copava  e  é
militante/dirigente do MST em âmbito regional e estadual. Na
Cooperativa trabalha no setor da usina de produção de desti-
lados de cana.

Marcia  Ramos  – Marcinha, 40  anos.  Educadora,
membro fundadora da cooperativa COPAVA nos anos 90, fi-
lha  de  assentados  na  agrovila  III,  dirigente  estadual  do
MST/SP. Fez parte da brigada internacionalista do MST na
Bolívia  nos  anos  de  2011  a  2013.  Atualmente  milita  no
MST/RJ.

Sirley Henrique Cerqueira – Sirley tem 42 anos é
a atual presidente da COPAVA. Nordestina do extremo sul da
Bahia, contribui na Cooperativa há cerca de 10 anos, quando
através do curso TAC (Técnico em Administração de Coope-
rativas), no Instituto Josué de Castro, Iterra8 – conheceu seu
atual companheiro que é membro da Copava e filho de fun-

8 Instituto Técnico de Capacitação e Pesquisa da Reforma Agrária – Escola
Técnica de Ensino Médio no MST.
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dadores da mesma. Assim, mudou–se para lá e trabalhou em
diversos  setores  da  cooperativa:  cozinha,  bar,  restaurante,
horta, agricultura, mercado, etc. Tornou–se a atual presidente
da CPA COPAVA.

Delwek Matheus – Delwek – dirigente nacional do
MST, assentado na agrovila I,  no assentamento Pirituba. É
um dos membros fundadores do MST no estado de São Pau-
lo. Contribuiu na formação e consolidação da CPA Copava.

João Almeida  – filho de assentados na Agrovila III
membros da COPAVA. Formou–se médico pela ELAM (Esco-
la  Latino–americana  de  Medicina)  –  Cuba.  Atuou  como
médico voluntário na Brigada de Solidariedade do MST no
Haiti.

Assim,  como  nas  obras  do  historiador  Eric  Hobs-
bawm, em que há um exercício de dar voz aos trabalhadores,
geralmente anônimos na historiografia oficial,  aqui também
se propõe a emprestar a voz a esses narradores, que atuam
numa espécie  de  organismo  vivo  dentro  da  totalidade  do
MST e não possuem voz diante da historiografia oficial. 

As entrevistas feitas com alguns  trabalhadores/traba-
lhadoras cooperados/as,  militantes,  dirigentes,  devido à im-
possibilidade de entrevistar toda a comunidade, (o que seria
um enorme prazer), resumiu–se numa amostragem participa-
tiva.

4 – Coletivização da Terra e fatores de produção
e a organização do trabalho coletivo na CPA CO-
PAVA:

A COPAVA é a única CPA do MST em todo o estado
de SP e é a que mantém a experiência coletiva ainda hoje.
Aqui está a singularidade do nosso objeto: única CPA que so-
breviveu em meio à crise das demais,  nos anos 90,  numa
época de acirramento do projeto neoliberal. O trabalho auto–
gestionário foi a pedra fundamental desse processo.

Para Marcia Ramos,
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Considero que a Copava com todas as suas contradi-
ções,  limites em vários sentidos,  ainda é um espaço
importante pra gente analisar o processo do enfrenta-
mento da luta de classes, no sentido da resistência que
ainda é, principalmente de se ter um coletivo no con-
texto do capitalismo, onde as pessoas são praticamen-
te  todas  individualistas.  As  pessoas  são  trabalhadas
para serem individualistas, pra não acreditar no coleti-
vo, pra perder essa dimensão da coletividade. A Co-
pava,  apesar  dos  limites,  ainda  mantem  firme  essa
perspectiva da coletividade. Esse é um ponto funda-
mental e ainda é uma perspectiva do Movimento que
a  gente  não  pode  perder  de  vista  nessa  dimensão.
(Entrevista realizada via internet, com recurso de áu-
dio, no dia 18 de janeiro de 2016).

 O  individualismo  burguês,  valor  supremo  da
sociedade  do  capital,  está  presente  na  materialidade  dos
assentamentos. Assim como a propriedade privada burguesa,
o  individualismo  também  é  um  dos  pilares  dos  valores
liberais:  o  individualismo  legitima  a  noção  individual  da
posse,  do  que  “é  meu”,  seja  nos  aspectos  materiais,  mas
também subjetivos. O individualismo é condição fundamental
para a manutenção do status quo.

Aqui na agrovila III, quando viemos, a maior parte são
famílias da região aqui mesmo desses principais muni-
cípios como é o caso de Itararé,  Itapeva,  Itaberá.  A
maioria das famílias são daqui desses municípios da
região e são camponeses, pessoas que já trabalhavam
no campo. Então, são famílias que tinha como cultura
a troca de trabalho, (trabalhava os mutirões, troca de
serviço, tipo assim, troca de dias de serviço, era muito
comum nas nossas comunidades essa questão da coo-
peração),  embora a gente nem conhecia esse termo
(José Ramos, em entrevista realizada no dia 24 de ju-
nho de 2015, na CPA COPAVA, assentamento Agro-
vila III). 

O grupo de famílias que deu origem a agrovila III con-
quistou por um período o assentamento emergencial e orga-
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nizou uma associação para o trabalho da terra, devido à ne-
cessidade de  produzi–la  com urgência  e  ao mesmo tempo
continuar na luta pela conquista de novas áreas.

Conforme relatam as famílias, houve um processo de
inserção das mesmas em, pelo menos, três modelos de orga-
nicidade no assentamento: o projeto individual em que a fa-
mília assentada tem a preferência de trabalhar individualmen-
te na parcela arcando individualmente com os custos da pro-
dução, fazendo uso individual do crédito recebido, pagamen-
to individual de dívidas, organização individual da comerciali-
zação, etc.. 

Outra modalidade foi a associação que era uma asso-
ciação que previa a aquisição de máquinas para uso de pe-
quenos grupos. Assim o grupo trabalhava na sua parcela indi-
vidualmente, mas usava os maquinários coletivamente. Já o
terceiro grupo decidiu pela organização de uma CPA e socia-
lizar a terra e os fatores de produção.

Ao completar dez (10) anos de luta pela terra com o
assentamento emergencial em 1995, foi desmembrado o gru-
po da associação em três grupos. Assim criaram três agrovilas
(três locais de moradia) e nessa divisão teve um grupo que
preferiu trabalhar individualizado. O segundo grupo preferiu
continuar com a associação de produtores e o terceiro grupo
formou a CPA e ainda hoje fazem parte da COPAVA. Para o
trabalhador José Ramos:

Esse foi um processo muito importante na época 89,
90, até 92 quando o Movimento trabalhou essa ques-
tão dos laboratórios de campo pra capacitação, incen-
tivo e foi um aprendizado pra nós, sobre como que
trabalhava a organização de uma cooperativa de pro-
dução. Esse grupo então ele optou por esse trabalho
dessa forma cooperativa e os principais pontos que di-
ferenciava da associação era a inclusão das mulheres
no processo produtivo e dos jovens. Esse terceiro gru-
po fez essa mudança incluindo o jovem e a mulher, né
(Zezinho,  Entrevista  realizada  com o  informante  na
sede da COPAVA, em 24 de junho de 2015). 
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E em relação à terra o grupo optou por a terra ser
uma terra coletiva, sem divisão dos lotes. Mas a opção por
propriedades coletivas não se deu pela questão ideológica e
sim por necessidade:

Isso na época no nosso ponto de vista facilitaria muito
mais a terra ser contínua para o preparo de solo, o uso
de máquinas, ia trazer essas vantagens pra nós. Se fa-
zia um preparo de solo dentro da área de todos os as-
sociados ou colheita era sempre visando o rendimento
da máquina, quanto menos divisão do lote fizesse era
melhor no nosso caso, e, o pessoal concordou. Foi im-
portante passar esse período aí de acertar, adequar a
participação da mulher e do jovem no processo pro-
dutivo. Antes na associação era uma pessoa só por fa-
mília, e na maioria dos casos era o homem que parti-
cipava. A mulher, os jovens, os filhos não faziam parte
(ZEZINHO, Idem).

 Então foi decidido que a terra seria de bem comum
de todas as pessoas que fizessem parte da cooperativa com
exceção de uma pequena parte do lote de moradia que é um
lote individualizado de cada um. É uma parcela pequena pra
moradia e usufruto da família. 

Passado  duas  décadas  de  existência  da  Copava,  é
possível situar alguns elementos que foram fundamentais na
organização do trabalho: 

Então a terra passou a ser um bem de todos os inte-
grantes. O capital cada um colocaria o seu crédito, o
crédito específico pra reforma agrária,  que tinha um
teto por família. Com isso facilitou com que a coope-
rativa  se  estruturasse  minimamente  (ZEZINHO,  Ibi-
dem).

A organização do trabalho coletivo,  da propriedade
coletiva, maquinários coletivos, partiu da iniciativa da coope-
rativa. 

Joãozinho, um dos jovens que atua no mercado de
abastecimento de itens básicos, apesar de não ter vivido o pe-
ríodo anterior ao assentamento, na época do acampamento,
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ainda assim, tem noção do elo histórico entre a geração de
seus pais e a sua: “a gente vê uma grande melhoria sim, des-
de aquela época vivendo de boia-fria a gente tendo agora um
pedaço de chão pra gente poder trabalhar. O nosso trabalho
aqui é digno, sem exploração”. (SANTOS, Ibidem).

Percebe–se que há o acesso à tecnologia no assenta-
mento que poupa tempo de trabalho dos trabalhadores. Em-
bora o aumento do uso de maquinários também se deve ao
fato de que há muito trabalho e poucos trabalhadores. Para
evitar contratar trabalho assalariado, uma vez que isso geraria
muitos conflitos internos e externos. 

A cooperativa tem que ir buscando meios de superar
essa questão do trabalho manual.  Por exemplo, nos
gastamos 05 cinco minutos pra fazer o canteiro de 100
metros. Como é que você faz um canteiro de 100 me-
tros  em cinco minutos?  É com um trator  que entra
aqui com encanteirador e vai até o final.  Tá feito o
canteiro e agora é só semear a semente! […]. O tempo
que leva para  você fazer  um canteiro  é  um serviço
meio que morto né? Porque o trator faz em cinco mi-
nutos. É menos horas trabalhada ali pra fazer o cantei-
ro. Depois a irrigação mesma coisa: o tempo das me-
ninas ali ó, a Silvia que tá lá (a Silvia, o Seu Noel, o
Tonho, os meninos lá) eles gastam um tempo também
com o regador  né.  Enquanto o irrigador  ou goteja-
mento é só ligar a bomba e pronto! Então você vai ter
um aumento da produtividade com menos horas de
trabalho (ZEZINHO, Ibidem).

Dessa maneira o uso de máquinas diminui o tempo
de trabalho e poupa o dispêndio de energia, diminui os esfor-
ços e evita a inserção das relações de trabalho assalariado
numa experiência  produtiva  que não existe  pagamento  na
forma de salário.

Em relação à organização do trabalho:

Quando  nós  começamos  a  organização  dos  postos
nós deixamos bem aberto à participação das pessoas
no trabalho. Conforme aptidão de cada um. Eu lem-
bro que era assentamento emergencial ainda, depois
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mudamos para o assentamento definitivo. O processo
de trabalho que cada um ia fazer, ficou bem livre para
que as pessoas pudessem decidir. Na época era pro-
dução de grãos:  feijão,  arroz e  milho.  Tinha o leite
também e basicamente era isso.  Depois começamos
com mel, suínos, mas era assim para as pessoas: “com
o que você prefere trabalhar?”. Isso foi o início, depois
o segundo passo foi definir quantas pessoas precisava
para cada setor.  Se tínhamos dez pessoas  querendo
trabalhar com o trator, com máquinas, mas só tinha
serviço para três, e aí?. Então depois foi meio que se-
lecionando as pessoas, conforme a discussão no pró-
prio grupo, no setor ali mesmo a partir da auto–orga-
nização das pessoas (ZEZINHO, Ibidem).

Com o passar do tempo foi ampliando a área de pro-
dução e atualmente a CPA conta com cinquenta pessoas tra-
balhando. O trabalho é demandado e organizado pelos seto-
res produtivos: exemplo: agricultura e máquinas (grãos diver-
sos, maquinários e oficina mecânica), animais (suínos e gado
leiteiro), hortifrúti (hortaliças, ervas medicinais e pomares fru-
tíferos), mel, usina (açúcar e alambique), serviços (mercado,
padaria, bar, escritório, cozinha coletiva e futuro restaurante).

Sobre a participação da mulher na Cooperativa:

O processo de organização de cooperativas no Movi-
mento, na década de 90, também pauta essa necessi-
dade da mulher avançar no campo do trabalho, e isso
tá  muito  ligado  aos  processos  revolucionários  que
houveram no mundo. Então, a mulher, no seu proces-
so de liberdade, mesmo que entre  aspas,  ela vai se
constituir também como uma organizadora, dirigente,
mas também como uma força de trabalho no campo.
Isso  ocorreu  nas  cooperativas  do  Movimento.  (RA-
MOS, IDEM).

A participação da mulher do ponto de vista político e
econômico de uma cooperativa  de produção é  constituída
por muitas rupturas: ruptura com um pensamento presente
no senso comum sobre a incapacidade de direção da mulher,
ainda mais nos aspectos da produção agrícola; ruptura com a
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forma de organização do trabalho doméstico em casa, pois
uma vez atuando como dirigente, é revelada ou desvelada
uma situação que antes era oculta: aparecem as demandas
do  trabalho doméstico  em casa,  junto  com uma  pergunta
muito  pertinente:  “E  agora  José”?  Quem vai  executá–los?
Isso obriga nova forma de organização interna para que o tra-
balho doméstico seja superado como uma tarefa sexista de
obrigatoriedade exclusiva da mulher. Surgem rupturas sobre
as formas de pensar e agir da mulher e da coletividade pre-
sente, que colocam o pensamento machista conservador em
xeque. E assim surgem entre tantas outras rupturas. Mas, es-
sas rupturas, muitas vezes se tornam rupturas, mas em muitas
situações não se consumam como rupturas, mas como confli-
tos permanentes, ou então, naturaliza–se o machismo e con-
vive–se de maneira velada.

No caso das mulheres que participam da COPAVA,
como afirma Ramos, não há uma diferenciação da remunera-
ção entre homens e mulheres e isso demonstra avanço da co-
letividade:

O resultado do trabalho é igual para todos. Isso no iní-
cio foi muito difícil para os homens, mas hoje é uma
coisa muito tranquila. A divisão da produção é igual
para todos. Não é para o homem ou para a mulher,
ou para o jovem. O valor da hora é o mesmo valor
para todos, mas todas as pessoas têm que ter o total
de horas trabalhadas. O único equivalente é o traba-
lho realmente realizado nas horas de trabalho, que é o
que a Copava ainda permanece (ZEZINHO, Idem).

As mulheres  não tem remuneração inferior  aos ho-
mens e isso funcionou desde o começo da cooperativa. Em
relação ao exercício de direção elas foram aos poucos con-
quistando seu espaço e modificando as relações internas, es-
tabelecendo novos valores e novos paradigmas. Atualmente,
esses esforços são comuns, mas ainda permanecem como de-
safios, pois a sociedade capitalista é na sua essência é patriar-
cal. O patriarcado como relação social hegemônica está pre-
sente no âmbito de todos os processos, mesmos os revolucio-
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nários, e o resultado dessa contradição, na maioria das vezes
nos processos revolucionários, predomina o machismo.

No que se refere ao coletivo de comando, mesmo que
se tenha um presidente, o poder é compartilhado pelas equi-
pes de trabalho e através do funcionamento de um planeja-
mento coletivo:

Tem vários avanços na cooperativa no sentido a orga-
nização que tá sendo feita hoje para que os setores de
trabalho tenham mais autonomia, no sentido financei-
ro também, no qual está se propondo a ter uma admi-
nistração mais coletiva.  Não é mais uma equipe pe-
quena.  Todos os setores  são hoje  responsáveis  pela
administração, de fazer o planejamento (plano de me-
tas), de cumprir esse plano, mas também de fazer ava-
liação,  de fazer  o  balanço  do custo  e  prestar  conta
para a coletividade. É mais um ponto importante que
tem se aprendido (RAMOS, Idem).

Ainda sobre o planejamento, a execução, a divisão de
tarefas:

Na agricultura envolve um número bom, umas doze
pessoas. E é muita coisa para cuidar do planejamento
da agricultura, é muita coisa para cuidar do setor e ga-
rantir as safras, colheitas. […]. Os postos de trabalho
são livres para aqueles que queiram fazer rodízios. É
opcional para aqueles que não querem mais continuar
no  mesmo  setor  ou  que  cansaram  (ZEZINHO,  Ibi-
dem).

O planejamento do trabalho, distribuição dos postos,
anotações das horas e contabilidade das horas trabalhadas
são feitas em conjunto nos setores de trabalho. 

No caso pra os setores aqui de trabalho: que é o mer-
cado, a padaria, o bar, a cozinha e a administração. A
administração é quem faz  o planejamento mensal  a
partir  do planejamento  dos setores,  vez  em quando
chama uma reunião do conselho. Esse conselho se re-
úne no mínimo uma vez por mês. Tem vez que é a
cada quinze dias. A assembleia geral ordinária que é
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uma vez por ano. Mas tem vez que tem a extraordiná-
ria também (ZEZINHO, Ibidem).

Para Zezinho, o mecanismo da distribuição de renda
é feita pelo controle das fichas de horas trabalhadas nos seto-
res. Cada setor tem uma coordenação e o coordenador ou
coordenadora é quem controla as horas trabalhadas das pes-
soas do seu setor. O rendimento é pago no final de cada co-
lheita. Calcula–se o total produzido em dinheiro, após a ven-
da da lavoura e em seguida subtrai–se desse montante o pa-
gamento de horas trabalhadas. O que define o valor da hora
é o valor da venda do produto. 

No caso  de  um companheiro  ou companheira  que
precisa faltar ao trabalho, suas horas poderão ser preenchidas
por outro trabalhador mediante planejamento entre os mes-
mos, para que a ausência não prejudique a coletividade. As-
sim se garante produção de valores de uso, como principal
objetivo:

Por exemplo, nos fazemos pão terça e sábado. Nós fa-
zemos quatro pães por sócio. São quatro na terça-feira
e quatro no sábado. Então, são oito pães por semana
por sócio. Esse é distribuído por associado. Não é co-
brado nada dele. A hortaliça é aberta pro sócio na me-
dida que quiser e o consumo da horta é livre. A carne
também  é  dividida  por  sócio.  Por  exemplo,  lá  em
casa, somos em seis pessoas. Nós comemos bastante
verdura  e  então  não  é  contabilizada  e  eu  pego  o
quanto eu preciso. Já a carne é por sócio. A carne não
é à vontade: cem quilos (100 kg) é igual dois quilos
por sócio. Então em casa vai seis quilos, por exemplo.
Também não é contabilizado (ZEZINHO, Ibidem).

 E a distribuição então é feita no total das sobras, ou
seja, distribui para o total de horas. A partir daí, cada setor,
cada pessoa sabe qual que é sua fatia. 

E quando se vende tudo o que plantou um total  X
(xis) lá de… por exemplo, R$ 200.000 (duzentos mil
reais), que deu toda a lavoura que foi plantado, e os
sócios têm aquela quantidade de horas que são soma-
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das, todas as horas, de cada sócio. Se der lá 5.000,00
(cinco mil) horas, por exemplo, os duzentos mil reais é
dividido pelo valor que sai daí. E assim a gente sabe o
valor que sai a hora. Depende do rendimento da pro-
dução e do valor que se vende o produto (SANTOS,
Ibidem).

Além disso, é feito um adiantamento mensal, uma vez
que a agricultura não gera renda todo mês. Ou seja, como a
lavoura tem um prazo trimestral ou quase quatro meses para
a colheita e venda, então, a cooperativa adianta um vale–
compra mensal para as famílias comprarem itens básicos ne-
cessários. Não chega a ser um salário. Mas um adiantamento
do valor das horas trabalhadas descontadas posteriormente
no pagamento geral.

Nós fazemos um adiantamento mensal para cada só-
cio.  Esta  sendo  hoje  quatrocentos  reais  de  vale  de
compras  no mercado (mercado da cooperativa),  daí
tem mais o pão, leite, feijão, arroz, milho, trigo, verdu-
ras, legumes, frutas. O leite é um litro por sócio por
dia. No último balanço da cooperativa deu em média
novecentos  reais  por sócio  por  mês,  no balanço de
2014. E o mecanismo ainda é a hora trabalhada. Os
horários são estabelecidos pelos setores (SANTOS, Ibi-
dem).

Isso descrito acima nem é distribuído por sobra e nem
é contabilizado (ou seja)  não é descontado do pagamento
das horas trabalhadas. É o fruto do trabalho comum distribuí-
do para os cooperados sem pagamento em dinheiro. Além
do vale–compra as pessoas distribuem entre  si,  o que fora
produzido  coletivamente:  leite,  pão,  feijão,  arroz,  carne
(gado, porco, aves), milho, ovos, legumes e verduras, frutas,
mel, açúcar... aí está a produção que se reverte em valor de
uso dentro da comunidade.

Quando eu falei dos R$ 900,00 por mês é fora essa
parte do que é produzido pelos trabalhadores e que
eles consomem a partir de repartição interna dos fru-
tos do trabalho. O feijão é distribuído por sócio, para
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o consumo, o milho é distribuído por sócio, sem estar
contabilizado, ou seja, não descontado do vale. Os de-
mais  [itens]  é  financeiro.  Tem o  mercado.  Então  o
mercado é garantido um vale-compra. A cooperativa
organiza a compra no atacado e ali é feita a distribui-
ção, conforme o vale-compra (ZEZINHO, Ibidem).

 Existe a solidariedade entre os membros dos setores
como é o caso explicado por Joãozinho: “Na verdade tem o
principal que é o titular do posto de trabalho, de cada função,
mas  todo  mundo  faz  a  função  do  outro  quando  precisa,
quando  uma  pessoa  folga”.  (SANTOS,  Ibidem).  Todas  as
pessoas têm seus dias de folga na semana ou mês.

Sobre as funções de cada membro, há as atribuições
de cada um, mas existe também a autonomia do setor que
coordena o posto de trabalho, onde nas reuniões dos núcleos
e  setores,  discute–se  sobre  qualquer  problema  que  esteja
ocorrendo, bem como a viabilização de propostas. Para Alte-
vir de Moraes, o Tuca:

O meu trabalho  é  com a  suinocultura  e  agora  tem
poucos suínos.  Além de preparar ração, misturar ra-
ção, tratar cedo, fazer as limpeza que precisa né, de-
pois a gente já vai pra outras atividades com o grupo
que trabalha na horta.  A horta coletiva onde a gente
trabalha todos juntos. Onde tem várias tarefas dividi-
das. Trabalhar nos grupos fazendo um trabalho que a
gente gosta é muito bom! (Altevir de Moraes – Tuca –
51 anos – entrevistado na CPA Copava –Agrovila 3
no dia 24 de junho de 2015).

Nesse caso, importante ressaltar também que não há
diferenças de valor da hora de trabalho entre quem executa
trabalho manual ou intelectual. O valor é igual para as fun-
ções,  tanto  para  quem  trabalha  no  escritório,  como  para
quem faz serviço braçal. E ainda há a oportunidade de rodí-
zios de funções caso o trabalhador queira mudar de tarefa,
quando essa se torna rotineira e cansativa. Mas não é simples
avançar  numa  atividade  de  superação  do  estranhamento
“quando a consciência anda para trás”.
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E aí, a, COPAVA ela é uma partícula do MST, né. Ela
é parte do MST. Ela é fruto de trabalho de formação
do Movimento. Se pegar na década de 90, (de 87 a
94), esse assunto foi ao auge da cooperação no setor
de produção nacional. A criação das centrais estadu-
ais,  das  regionais  e  das  CPAs,  das  cooperativas  de
produção. Então ela  [copava] é o que tem de mais
profundo no MST em termos de cooperação. É a CO-
PAVA aqui na região e no estado. Temos o vinculo di-
reto aqui [com o MST]. E eu já falei da necessidade de
trabalhar a formação interna aqui. Sempre tem as pes-
soas que sabem porque tá aqui e sabe porque que é
importante manter a proposta, a política interna, sabe
do porque do não aos transgênicos. E essa questão da
certificação dos orgânicos não é a toa. A certificação
do orgânico – estamos acertando em trabalhar a certi-
ficação porque com a certificação você mexe com ou-
tros temas, né? Então de novo nós estamos acertando
no método e nas ações aqui, né. Mas precisa a forma-
ção ideológica (ZEZINHO, Ibidem).

Refletindo sobre a experiência, é claro que na concep-
ção de assentamento do Movimento, o assentamento não so-
brevive se não for organizado coletivamente, desde as parce-
las de terra para que sejam de usufruto coletivo, até a produ-
ção para que seja produzida em forma cooperativada e apro-
priada do resultado de forma coletiva, que as moradias sejam
organizadas de forma coletiva para possibilitar as relações so-
ciais e humanas, a vida em coletivo, etc. Há um princípio de
coletividade que norteia todas as ações do MST. 

Outra dimensão extremamente importante é sobre a
questão da mulher na direção da cooperativa. Para Marcia
Ramos,

Nesse  momento,  que  considero  importante,  para  a
nova gestão, foi eleita a companheira Sirley para pre-
sidente da COPAVA. Hoje a gente tem uma configu-
ração de uma representação maior de mulheres na di-
reção também. Isso é importante e mostra um proces-
so de conquista, porque não é muito simples colocar
uma mulher, principalmente quando se trata de cam-
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poneses  pra ser  presidente  de um processo.  É uma
consideração importante para pensarmos um processo
de mudanças mais amplo. (RAMOS. Entrevista reali-
zada via internet com recurso de áudio, dia 18 de ja-
neiro de 2016).

Pela primeira vez na presidência da COPAVA foi elei-
ta uma mulher. Isso não é pouca coisa! Para Sirley:

Para mim, a experiência está sendo boa porque eu já
trabalho aqui dentro há muito tempo. Já trabalhei em
quase  todos  os  setores  da  cooperativa.  Ser  mulher
presidente de uma cooperativa como a COPAVA não
é fácil.  Mas não considero uma conquista só minha,
mas de minhas companheiras também que trabalham
aqui. (CERQUEIRA, Sirley Henrique. Entrevista reali-
zada no dia 20 de janeiro de 2016).

De fato, uma mulher na direção, como presidente de
uma CPA, como a COPAVA é extremamente simbólico. Não
somente pelo fato de ser uma região onde a cultura de matriz
camponesa  está  mais  enraizada  e  na  sociedade  como um
todo, e, portanto, predomina com maior grau a cultura ma-
chista, mas também porque a atual presidente conquistou seu
espaço com outras mulheres que fazem parte da cooperativa.
É um processo não de conquista individual, mas de conquista
também coletiva.

Aquilo  que era  a referência  principal  do homem [a
produção, a organização política, a direção da CPA],
então  a  mulher  vai  se  constituir  também como um
membro que vai ajudar a pensar e executar sua refe-
rência a partir desses fatores nas cooperativas, no qual
antes, não era dessa forma. Antes a gente tinha o as-
sentamento, o homem como dono da terra, e a mu-
lher era uma mão de obra, que tanto quanto, e não
diferente de quem vive no campo, ‘ajudava’ na pro-
dução agrícola e fazia os serviços domésticos da casa.
Isso não quer dizer também, que com a cooperativa
mudou  totalmente  as  relações  sociais  estabelecidas
dentro de casa (RAMOS. Idem).
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Acrescenta ainda em seu depoimento que apesar de
muitos avanços, permanecem certos limites:

A mulher continua ainda, se a gente for ver do ponto
de vista da Copava, (claro que tem um grande avan-
ço), mas as mulheres além de trabalhar no processo
produtivo, de estar na direção da cooperativa, ainda
elas tem uma jornada dupla de trabalho. Isso não foi
superado. Temos esse limite, vale reconhecer, mas a
gente também não tem uma sociedade que permita
mudar muito essas estruturas que estão estabelecidas.
Então esse é um caminho e é um desafio que tá colo-
cado pra Copava nessa superação aí, embora, impor-
tante reconhecer também que os homens já contribu-
am, já mudaram muito nesse aspecto de pensar o tra-
balho doméstico e o trabalho manual no sentido da
agricultura, mas também das outras frentes de traba-
lho que tem, e, sobretudo, de participar mais do traba-
lho doméstico em casa. Não é uma contribuição com
a mulher, mas já se entende que é a participação a fa-
mília (RAMOS, Idem).

Mauro Iasi  (2007) reflete com muita precisão que a
transformação das consciências não está além da luta política
e da materialidade onde esta se insere.

Se a consciência é resultado do meio material onde
ela se insere, e, portanto, a vida material desses trabalhado-
res, o individualismo burguês, a competição no mercado de
trabalho pela sobrevivência,  faz com que o ser humano se
brutalize a ponto de estranhamento com outros seres huma-
nos, ainda que da mesma classe social. Esse estranhamento
impede a coletivização dos meios e do modo de vida entre os
trabalhadores.

A relação com o trabalho na CPA de fato é algo que
se diferencia de como é concebido o trabalho na sociedade
capitalista. Ao contrário da exploração do trabalho, o mesmo
é estimulado em outras dimensões. “Mudou tudo aqui! Com
a nova organização do trabalho, assim, tudo melhora né. O
rendimento  do  trabalho,  o  cooperativismo  baseado  numa
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boa amizade e respeito né. Tudo melhorou mesmo! (TUCA,
Idem)”.

Mas,  a  formação  política/ideológica  continua  sendo
um “gargalo” da comunidade:

Creio  que  a  cooperativa,  ela  precisa,  ela  está  hoje
numa das deficiências nossas é a formação eu diria,
tendo em vista que o público já mudou. Nos estamos
com um público novo. A avaliação que nos temos fei-
to é que na cooperativa é que dos sócios-fundadores
são poucos os que estão aqui, né. A maioria é jovens
que foram entrando,  foram se associando e moram
aqui e isso é muito importante porque eles permane-
cem no assentamento, porém a formação, né, desses
associados, às vezes deixa a desejar. Porque teve uma
capacitação, teve uma formação dos fundadores, mas
os anos passaram, tem vinte e um anos, né, uma mai-
oria então precisaria trabalhar a formação. […]. Essa
formação é necessária fazer esse resgate aí, enquanto
cooperativa criar um setor novo, trabalhar um setor de
formação, fazer uma parceria com outras organizações
para trabalhar essa formação (ZEZINHO, Ibidem).

Atualmente há uma geração nova que vem surgindo
e dirigindo a cooperativa. Essa geração participou da Ciranda
Infantil9 no assentamento.  A comunidade entendia que na-
quele período de construção precisava possibilitar a participa-
ção das mulheres (para que ela pudesse trabalhar segura na

9 “Ciranda Infantil é um espaço educativo da Infância Sem Terra, organiza-
do pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e mantidos
por cooperativas, centros de formação e pelo próprio MST, em seus assen-
tamentos e acampamentos de forma permanente ou de forma itinerante no
caso de atividades curtas. O nome foi escolhido pelo fato de ciranda reme-
ter à ciranda de roda e estar presente nas danças, brincadeiras e cantigas
de roda vivenciadas pelas crianças no coletivo infantil. […] As primeiras ex-
periências das Cirandas Infantis Permanentes do MST, entre 1989 e 1995,
contaram com a organização do Setor de Produção, Cooperação e Meio
Ambiente, e todos os integrantes dos assentamentos foram convidados a
participar do processo. No início do trabalho, formaram–se laboratórios de
produção. Para permitir a participação das mulheres, foram criados setores
como o refeitório coletivo e a creche”. (CALDART. PEREIRA. ALENTEJA-
NO. FRIGOTTO. (orgs.). 2012 p. 125).
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cooperativa e participar dos espaços políticos das mesmas).
Para isso, era necessário e foi criado um centro de educação
infantil, que no período era chamado “Ciranda”. A Ciranda
Infantil é uma enorme conquista fruto de uma construção co-
letiva no MST. (Foi chamado Ciranda porque tem a ver com
as origens da criação dessa experiência no estado do Ceará,
um dos primeiros estados a organizar uma ciranda infantil no
MST. Na região Nordeste a ciranda de roda é muito comum).
Ciranda Infantil  é o espaço educativo onde as crianças pe-
quenas são educadas com atividades lúdico–pedagógicas as
quais  possibilitam a participação das mulheres  mães e  dos
pais. 

No caso da COPAVA havia a participação dos sócios
da Cooperativa, enquanto uma equipe de dois ou três educa-
vam as crianças e desenvolviam atividades lúdico–pedagógi-
cas com as mesmas. 

Outra conquista que vale trazer presente é a presença
das crianças. Nesse processo da cooperativa, a criança
também tem o seu lugar. A Copava desde o seu início
teve alguém liberado pra ciranda infantil e hoje pode-
mos afirmar  que foi  através  do trabalho coletivo da
cooperativa que as mulheres se mobilizaram, ocupa-
ram a Secretaria de Educação, ocuparam a prefeitura
reivindicando a educação infantil no assentamento, a
qual foi conquistada dois anos atrás. O centro de edu-
cação infantil foi fruto de uma luta que permanece até
hoje e que atende as crianças desde os seis meses aos
cinco anos de idade (RAMOS, Idem).

Para Ramos, essa é uma conquista das crianças, espe-
cialmente, e que partiu de um esforço da luta coletiva propor-
cionado pela  cooperativa,  partindo do entendimento:  1º  –
que a mulher tem que trabalhar;  2º– a criança ou vai pra
roça, no trabalho com a mãe, ou, vai ficar com alguém.

Nesta  perspectiva  de  ficar  com alguém,  houve esse
avanço de entender que é preciso um espaço educati-
vo pra elas, de abrangência comum, para que não fi-
quem ‘soltas’, ou com um irmão, ou com a avó, ou
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com o vizinho. Então a criança fica num espaço onde
todas as mães e pais sabem que está bem cuidada e
tem um coletivo bom de educadores, são da prefeitu-
ra,  mas são supercomprometidos.  Isso é um avanço
também! (RAMOS, Ibidem).

Para o coletivo, há grande importância nas cirandas
infantis,  há  alguns  referenciais  pedagógicos/filosóficos  que
orientam os princípios da educação no Movimento e um de-
les é o trabalho e a cooperação:

Nessa ciranda a gente trabalhou a formação das crian-
ças, no aspecto da cooperação, do trabalho coletivo, a
importância das crianças e a questão ambiental, a re-
cuperação  de  nascentes,  o  passeio  com as  crianças
nas trilhas, na cooperativa. Teve um trabalho impor-
tante e sempre a cooperativa era um foco, o trabalho
coletivo era focado despertando neles esse interesse.
Foi importante pra cooperativa esse trabalho, porque
hoje se  pegarmos o quadro social  da cooperativa  a
maioria  são jovens  que quando se  criou o assenta-
mento... (uns não tinham nem nascido ainda e outros
nasceram ou chegaram recém–nascidos) e hoje são os
que estão dirigindo a cooperativa, coordenando setor
e sempre tem o interesse da juventude e dos adoles-
centes em fazer parte do quadro social (ZEZINHO, Ibi-
dem).

Os valores aprendidos na ciranda infantil e reproduzi-
dos no âmbito da vida social na comunidade reforçam na ju-
ventude a importância e o valor ao trabalho auto–gestionário:

A cooperativa ela tem a divisão por setores e a inclu-
são dos jovens sempre foi uma questão que nas reuni-
ões se está trazendo presente. E uma das coisas que a
gente valoriza é essa integração,  não só dos jovens,
mas das mulheres também. Desde o início foi assim né
(SANTOS, Ibidem).

Na opinião de Santos, um dos fatores fundamentais
de inserção do jovem no trabalho foi o investimento na tec-
nologia como forma de diminuir o trabalho manual e o dis-
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pêndio de energia, uma vez que um dos atrativos para a ju-
ventude em iniciar sua inserção na CPA diz respeito a curiosi-
dade em aprender manusear um equipamento ou dirigir uma
máquina e a não disposição para o trabalho agrícola extre-
mamente penoso. Apesar de ter se resolvido a inserção do jo-
vem no trabalho coletivo, há outro limite que também é pre-
sente na COPAVA, que é um problema para os jovens do
MST em geral, particularmente em relação aos aspectos da
cultura e lazer.

Assim:

No assentamento sempre foi precário [a  questão cul-
tural]. Nós tivemos, (se fosse fazer um balanço), nós já
tivemos melhor. Nos finais de semana além do campo
de futebol não tem outra coisa. Já teve períodos de
grande participação da comunidade. E hoje é somente
o futebol ali, uma mesinha de bilhar, o barzinho onde
o pessoal  se  encontra  e  não  tem muita  coisa  para,
além disso...  (ZEZINHO, Ibidem). 

 De fato, a questão cultural tem sido um dos grandes
desafios  que imperam nas comunidades  de assentamentos.
Predomina o consumo em massa das produções da indústria
cultural. Há produção de artefatos de cultura de resistência,
mas esta tem se reduzido no âmbito da militância e ainda não
é generalizado para a totalidade da base social.

5. Conclusão:

Diante dos elementos colocados pela experiência da
COPAVA, observa–se que apesar de significativos avanços, a
tentativa de trabalho auto–gestionário, tem inúmeros limites,
próprios do tempo histórico que a coletividade vivencia, seja
da realidade geral e particular, da relação social capitalista,
da crise da esquerda, que enfraquecida não é capaz de direci-
onar os rumos da luta de classes,  do avanço da ideologia
pós–moderna ou até mesmo a fascista, entre outros fatores.

No campo da reforma agrária vários são os desafios
que permanecem, especialmente no âmbito da reforma agrá-
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ria popular e da superação do trabalho penoso na agricultura,
como por exemplo:

a) o vínculo orgânico com a propriedade privada da
terra, recria laços afetivos materiais e simbólicos com a mes-
ma de tipo individualista, típicos da filosofia liberal, o que di-
ficulta avanços na consciência em si em para si e aumenta o
grau de alienação da consciência política. 

b) Há um papel fundante da religião, especialmente
do protestantismo,  que tem crescido nas  áreas  de assenta-
mento e que influencia no processo de organização das famí-
lias. Há a atribuição da conquista da terra aos entes divinos,
negando a real conquista como fruto da luta. As famílias assi-
milam que a terra conquistada, assim como outras conquistas
são “Obras do Senhor” e por “Ele” passam a dedicar sua
vida, onde tudo passa a ser atribuído às obras de um deus
onipotente e onipresente. 

Estas entidades ou seitas, não possuem nenhuma vin-
culação com a luta política e nem fazem trabalho de base no
sentido  do  avanço  da  consciência  política/ideológica.  Pelo
contrário, criam processos de desorganização e cisão interna,
bem como, manipulação ideológica das pessoas, por exem-
plo, a de atribuir tudo ao poder divino.

c) outro ponto central de contradição está relacionado
ao papel do Estado, que por sua natureza de classe existe
para servir aos interesses da classe dominante, no caso, da
fração de classe burguesa agrário–industrial e financeira do
agronegócio. 

Os técnicos do Estado cumprem com papel ideológico
nas  áreas  de  assentamento,  desmontando  as  experiências
com potencial de avanço da luta aniquilando as conquistas.
Desde manipulação de informações, falta de assistência técni-
ca, burocratização e morosidade extrema que leva os traba-
lhadores a serem vencidos pelo cansaço, falta de investimen-
tos  com recursos  financeiros  (projetos  não são aprovados),
recursos não são liberados, fiscalização e burocratização ex-
trema das associações e cooperativas do MST, inoperância e
falta de profissionalismo dos técnicos burocratas do Estado le-
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vam ao esgotamento e aniquilamento de muitas experiências.
Utilizam–se sempre das informações colhidas para operar o
controle social. 

Mas o verdadeiro nó do calcanhar de Aquiles para o
MST tem a ver com a categoria trabalho que envolve a base
social nas áreas produtivas de assentamento. Grande parcela
dos  trabalhadores  assentados  após  intensa  luta,  rupturas,
avanços, recuos, conquistam enfim a terra. Com isso, supe-
ram (ou não) a condição de assalariados no mercado de tra-
balho, (de trabalho como propriedade do patrão com os mei-
os de produção do patrão), para a condição de proprietários
da terra (embora haja a condição de  concessão de uso, ou
seja, a terra é uma concessão do Estado para uso, e não se
tornam proprietários legais com posse real, individual, em ter-
mos jurídicos), e dos meios de produção no comando do pró-
prio processo de produção em sua totalidade. Ou também há
a alternativa que comumente ocorre: tornam–se semi–prole-
tários em que uma parte de sua função é desenvolver a pro-
dução no lote e a outra empregar sua força de trabalho semi–
assalariada para com isso obter condições de investir no lote.

Superam a condição da fragmentação do processo de
trabalho e do produto produzido para a condição de partici-
par  da  totalidade do processo  de  produção até  chegar  ao
produto final. Isso não é pouca coisa na mentalidade dos tra-
balhadores, acostumados como boiada10, ou seja, disciplina-
da no processo cada vez maior de racionalização do trabalho
estranhado  para  a  produção de  mercadorias,  em que sua
própria  força  de trabalho não é outra  coisa  senão própria
mercadoria e única mercadoria a que dispõe o trabalhador é
ser proprietário de sua própria força de trabalho para vender
no mercado capitalista a troco de um salário. 

Superar essa condição de forma coletiva e obter con-
quista também coletivo a partir de um processo de luta e or-
ganização social sobre o latifúndio, que do ponto de vista ma-

10 A letra da música do cantor, compositor e violinista Zé Ramalho “Admi-
rável Gado Novo” de 1979 retrata essa massa disciplinada racionalmente
para seguir esse trieiro do trabalho diariamente.
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terial e simbólico na sociedade brasileira representa todas as
mazelas sociais; é em si mesmo um ato revolucionário. Ainda
mais diante da complexidade do desenvolvimento do capital
e junto a isso, do desenvolvimento do capital no campo atra-
vés do agronegócio.

Há,  no  entanto,  uma  geração  de  trabalhadores  no
campo que tem como herança a concepção de agricultura do
pacote tecnológico da Revolução Verde e que dificilmente vai
romper com ela nessa lógica capitalista de trabalho e produ-
ção. A grande maioria dos assentamentos produz nessa lógica
e se transformam numa espécie de produção do “agronegoci-
nho”. A família mora e trabalha na sua parcela de terra, tam-
bém chamada de lote ou gleba, mas mantém o modelo con-
vencional de produção e empregam o trabalho do núcleo fa-
miliar. Os membros do núcleo familiar trabalham exaustiva-
mente para vender a produção no mercado e obter renda. 

Além disso, o trabalhador assentado está exposto às
piores condições de trabalho, devido a vários fatores: a) a fal-
ta de investimentos como apoio inicial a produção; a falta de
investimentos em tecnologia, pois o trabalho é penoso, ainda
mais como é o caso do uso de instrumentos rudimentares:
enxada, foice,  enxadão, cavadeira, facão, machado, etc.  O
trabalho não rende e o trabalhador se esgota durante toda a
sua vida para produzir produtos que não se revertem em ren-
da suficiente para uma vida plena. 

b) o fator previdenciário do trabalhador rural, apesar
das conquistas, as quais se iniciaram com as lutas dos corta-
dores de cana de Guariba, é muito precário. O trabalho é pe-
noso, a expectativa de vida é menor, o sol castiga e os casos
de câncer de pele entre outros casos de acidentes de traba-
lho, intoxicação, etc. são proporcionalmente grandes em rela-
ção a outras categorias. No entanto, costumeiramente o INSS
(Instituto Nacional de Seguridade Social) nega as solicitações,
sejam elas  de  aposentadoria,  de  remuneração  temporária,
etc,  pensão,  etc.  levando a desgastes  com causas judiciais,
entre outros.
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c) o nível de escolaridade da população trabalhadora
rural  e  nelas  incluem os  que conquistaram a terra,  desses,
muitos passaram por processos de alfabetização no acampa-
mento ou assentamento, mas ainda possuem baixa escolari-
dade.

 A base social do MST, em geral não possui ensino
fundamental completo, em muitos casos, apenas o nível ele-
mentar. Uma grande campanha de alfabetização foi feita nas
áreas do MST e em muitos estados foi eliminado o analfabe-
tismo nas áreas de assentamento e acampamento. Nos anos
90 através de parcerias com universidades e através do Méto-
do Paulo Freire se ensinou não só a ler e escrever as letras,
mas também a decodificar a realidade do mundo. Nos anos
2000 foi feito uma parceria com o governo cubano para a
utilização do programa Sí, yo puedo! Sim, eu posso! Através
deste programa, em muitos lugares, nas comunidades de re-
sistência, zerou–se o analfabetismo. 

d)  Além do trabalho rotineiro  do  amanhecer  até  o
anoitecer, em que se costuma fazer na roça, pois além do cul-
tivo, há os animais que exigem também cuidados todos os
dias. Não há alternativas para o lazer. Os trabalhadores as-
sentados, após o dia de serviço, ou em alguns domingos, ‘re-
laxam ou esfriam a cabeça’ indo aos botecos, (geralmente os
homens11) no próprio assentamento quando existe um bote-
co, ou nas vilas rurais. Nos finais de semana praticam o fute-
bol, se encontram entre amigos, jogam cartas de baralho, ou
em eventos que ocorrem nas proximidades.

 Às mulheres, quase não há nenhum tipo de lazer. So-
mente quando às vezes acontecem festas. Em geral trabalham
em dupla ou tripla jornada de trabalho: no serviço pesado da
roça e no serviço pesado e interminável em casa cuidando de

11 Como na peça de teatro e também filme de Gianfrancesco Guarnieri
“Eles não usam Black Tie”. O boteco era o local preferido dos operários
para relaxamento das composições musculares do corpo, para o relaxa-
mento das determinações nervosas da mente e também como espaço de
encontro e de discussão política. Mas era também um espaço somente dos
homens.
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filhos e marido, quando por vezes também tem um idoso da
família sob os cuidados da mulher.

Toda essa construção histórica do MST, bem como as
dificuldades decorrentes da não realização da reforma agrária
em nosso país, e por ela ser tratada como uma política margi-
nal, desnecessária em tempos de boom do agronegócio brasi-
leiro, em maior ou menor medida influencia o assentamento.

Na história da cooperação no MST, foi importante ter
ocorrido  os  laboratórios  organizados  por  Clodomir  Morais,
pois nesses laboratórios havia um trabalho de formação po-
lítica e cultural dos camponeses em que se refletia sobre as
formas  artesanais  da  consciência  e  avançava  para  a  com-
preensão política do que estava se construindo e o papel des-
ses trabalhadores  nesse processo.  Era um assumir compro-
missos de forma consciente do processo e quais as implica-
ções surgiriam. Havia o entendimento de que tudo isso ocor-
reria dentro de uma estratégia política, cultural, econômica,
social, entre outras.

Ao optar pelo investimento em tecnologias, foi tam-
bém acertado pela COPAVA, uma vez que além de diminuir
o esforço penoso do trabalho braçal da roça, foi uma forma
também de manter a juventude no local dando continuidade
nas conquistas, já que esse é um desafio nas áreas de assen-
tamento. Também porque a tecnologia de apropriação coleti-
va e uso coletivo são essenciais para superar a dicotomia en-
tre tempo, produtividade e jornada de trabalho, restando um
tempo livre na vida do trabalhador para que o mesmo desfru-
te de coisas valiosas cumulativas para a humanização do indi-
víduo e da coletividade.

A  participação das  mulheres  nas  esferas  políticas  e
produtivas da CPA é de grande importância, uma vez que as
mulheres do MST vêm conquistando na marra o seu espaço,
abrindo fendas através  de sua luta  para um novo jeito  de
pensar a questão da mulher, apontando o dedo para o ma-
chismo, criando uma práxis revolucionária através das lutas
de enfrentamento com radicalidade, não só do 08 de março,
contra às grandes empresas do capital, mas a partir de então,
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as mulheres Sem Terra criam identidade combativa e reno-
vam com novos contornos sua expressão cultural,  artística,
com estética  própria  de luta  e  combatividade.  Conquistam
passo a passo os rumos de sua emancipação, com garra, va-
lentia, sabedoria, arte e beleza!

Para isso, realmente considera–se importante a cria-
ção da ciranda infantil no MST e na COPAVA. Sem esse es-
paço político/pedagógico das crianças, não haveria participa-
ção igualitária  das mulheres.  E também não haveria expe-
riência pedagógica infantil que hoje possui tanto acumulo no
âmbito da educação infantil com viés político de classe, pau-
tadas numa pedagogia socialista.

Também a construção do restaurante coletivo na CO-
PAVA contribui para a diminuição da dupla ou tripla jornada
de trabalho, já que os trabalhos domésticos diminuem consi-
deravelmente com o funcionamento do restaurante coletivo.
Mas atenção, só é valida, se a equipe de cozinha do restau-
rante for  composta de homens e mulheres.  Pois  não pode
simplesmente haver uma transferência do local onde a mu-
lher realiza o trabalho doméstico. Sai da sua casa para cum-
prir com o trabalho doméstico no restaurante coletivo!

A organização do trabalho na COPAVA, que é um as-
pecto singular que a diferencia dos demais assentamentos e
cooperativas do MST no estado de São Paulo e também em
muitas regiões do Brasil, é o fato de o trabalho não ser mer-
cantil cuja mediação é o salário e também não ser organizado
na esfera individual ou familiar. Podemos afirmar que houve-
ra a superação do estranhamento e da exploração do traba-
lhador, no âmbito do trabalho em suas amplas dimensões, e
que o mesmo caminha na construção de germens de  traba-
lho associado devido a apropriação coletiva da terra e dos fa-
tores de produção, do trabalho ser genuinamente coletivizado
e não mediado por salário, bem como, a distribuição do fruto
do trabalho ser tratada como bem de uso distribuída aos só-
cios e não troca mercantil.

Entretanto,  percebe–se  o  fator  limitante  o  nível  da
consciência social da base no âmbito local, o qual precisa es-
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tar em constante movimento de luta e organização popular
para que a mesma não estacione ou sofra regressão. 

O MST é um movimento social de trabalhadores cam-
poneses que lutam pela terra, pela reforma agrária e
por transformações estruturais na sociedade capitalis-
ta. […]. O Movimento se associa aos esforços históri-
cos de construção da Pedagogia Socialista, à medida
que intencionaliza seu trabalho educativo para forma-
ção de seres humanos mais plenos,  lutadores e cons-
trutores de um novo modo de produção da vida e de
novas relações  sociais,  agindo sobre as contradições
da realidade do trabalho do campo, e em diálogo com
outras práticas e reflexões da classe trabalhadora. […].
Mas  em  nosso  percurso  já  pudemos  experimentar
práticas que permitem pôr as mãos no futuro, e refinar
a compreensão da estratégia e de nossas lutas imedia-
tas prioritárias. […].

Disposição pessoal e organização coletiva para conti-
nuar a construção de nossas práticas, desde as ques-
tões  e  possibilidades  da realidade  em que trabalha-
mos: precisamos ajudar a construir a Reforma Agrária
Popular,  ajudando  a  preparar  a  nova  geração  dos
produtores associados da agricultura camponesa agro-
ecológica do século XXI.  (b) Disciplina de formação
coletiva e pessoal. “Os projetos sociais humanistas, re-
volucionários, se mantêm sempre que exista quem os
leve a cabo” (Silvio Rodriguez). Esta tarefa grandiosa
exige muito preparo e dedicação! […]. Precisamos nos
apropriar dos fundamentos do que nos está sendo im-
posto, e os da nossa pedagogia, para compreender os
contrapontos  fundamentais;  precisamos  de  uma for-
mação alargada que amplie nossa visão de mundo e
nossa sensibilidade humana; e precisamos nos dispor
a um combate ético aos pilares ideológicos do capita-
lismo:  individualismo,  consumismo  e  presenteísmo,
em nossa  própria  vida,  para  sermos  exemplos  para
nossas comunidades. Estamos convocados a cultivar a
esperança,  sem  acomodação,  sem  resignação,  sem
aventureirismos, e com coerência. Nosso compromis-
so  coletivo:  lutar  sempre,  estudar  muito e  trabalhar
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persistentemente. Já nos vemos em plena força de se-
res humanos libertos! (CALDART, 2015, pag. 10).

Exatamente  por  tudo  isso,  denominamos  germens
também porque muitas outras contradições ainda se fazem
presentes na Copava, como é o caso da produção de milho,
trigo e soja transgênicos, em parceria com empresas multina-
cionais do agronegócio. Bem como o uso de agrotóxicos em
larga escala. Isso é um crime contra a natureza e os seres hu-
manos!

Percebe–se largo avanço em relação à organização do
trabalho coletivo na produção de coisas uteis e com a prática
do valor de uso entre os membros da cooperativa, mas em
contraposição, há a produção voltada para o mercado que é
feita  em escala,  na forma de monocultura,  reproduzindo a
prática do agronegócio no que diz respeito ao uso de trans-
gênicos, a reprodução da lógica da revolução verde. Embora
estejam destinando parte da terra para produção orgânica,
(inclusive já receberam a certificação orgânica de seus produ-
tos) e isso, sem dúvida é um passo fundamental. 

No entanto, a agroecologia como nova matriz produ-
tiva já se tornou um princípio dentro do MST, e, portanto,
deve ser levada a cabo.

Acreditamos  ainda  que o  termo  gérmens é  o  mais
apropriado, uma vez que o trabalho associado na sua plenitu-
de e na sua totalidade só seja possível na construção de uma
nova sociedade, onde a comunidade humana não tenha que
vender  a  sua  própria  pele  para  poder  continuar  existindo.
Mas que o trabalho seja apenas o mediador da humanização
entre os seres humanos e de garantia de uma vida plena.

E como se forma a consciência socialista? Esta é uma
questão que precisamos aprofundar. Mas há, pelo me-
nos, dois aspectos básicos a compreender: (1º) não se
chega a ser socialista, a lutar pela revolução, sem bus-
car libertar–se da ideologia dominante que afirma a
lógica de funcionamento do capitalismo como eterna
e única alternativa de organizar a vida em sociedade;
(2º) “a  libertação  é  um  ato  histórico,  não  um ato



203

mental” (Marx); a transformação radical da consciên-
cia não é estritamente um “trabalho da consciência so-
bre a consciência”,  mas um exercício  processual  de
negação prática das estruturas materiais geradoras da
ideologia do capital (Mészáros). O trabalho de forma-
ção da consciência socialista requer que as pessoas ex-
perimentem se movimentar dentro de novas relações
sociais,  e sintam que isso  é melhor para  suas  vidas
(CALDART. Idem).

Requer que as pessoas experimentem se movimentar
dentro de novas relações sociais e sintam que isso é o melhor
para suas vidas. Aí está o desafio em que os trabalhadores, as
organizações políticas precisam construir o novo, baseado em
intenso e constante trabalho de base, lutas e organização dos
trabalhadores,  bem como, experimento do novo dentro do
velho. Não adianta e não convencem as frases de efeito ou o
modelo de formação de catequese escolástica para convencer
os trabalhadores de que o socialismo está na ordem do dia e
que o mesmo será o melhor para suas vidas. 

Portanto,  experiências  de organização dos trabalha-
dores são importantes ferramentas pedagógicas de antecipar
o futuro construindo o novo dentro do velho.

Como Florestan Fernandes sugeria: o militante socia-
lista tem que atuar em duas frentes populares: é preciso atuar
dentro da ordem para levar a cabo as tarefas que a burguesia
não concretizou em sua revolução burguesa, como a reforma
agrária e urbana, por exemplo; mas isso não basta! É preciso
atuar na ordem, mas conspirando sempre contra a ordem. E
acrescentava: “Não se deixar cooptar, não se deixar esmagar,
lutar sempre!”.

A  revolução  dentro  da  ordem é  meramente  instru-
mental e conjuntural para o proletariado, ligando–se a neces-
sidade histórica de projetar e acelerar a constituição de classe
como classe em si, capaz de tomar em suas mãos o seu de-
senvolvimento independente. (FERNANDES, 1984, p. 81).

As experiências germinais de trabalho associado são
extremamente importantes para acúmulos políticos na organi-
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zação dos trabalhadores nesse atual contexto da luta de clas-
ses e para o devir histórico.

Referências

BOTTOMORE.  Tom.  Dicionário  do  Pensamento  Marxista.  5ª
Reimpressão. Ed. Jorge Zahar Editor. Rio de Janeiro: 1997.
CALDART. Roseli  Salete.  Educação no MST e  Projeto Educativo
Socialista. Texto Mimeo. Porto Alegre. 2015
CHRISTOFFOLI,  Pedro  Ivan.  A  Cooperação  Agrícola  nos
Assentamentos  do  MST:  desafios  e  potencialidades.  IN:
Movimentos Sociais, Trabalho Associado e Educação para Além do
Capital. Orgs:  RODRIGUES, Fabiana C.;  NOVAES, Henrique T.;
BATISTA, Eraldo L. 2ª ed. Outras Expressões. São Paulo: 2015.
FERNANDES,  Florestan.  O que é  revolução? Coleção  Primeiros
Passos. Abril Cultural/Brasiliense. São Paulo: 1984.
GRAMSCI, Antônio. Cadernos do Cárcere. Volume 2. Os intelectu-
ais. O Princípio Educativo. Jornalismo. Civilização Brasileira. Rio de
Janeiro: 2000. 
________. Concepção Dialética da História. 3ª ed. Civilização Brasi-
lieira. São Paulo: 1978.
IASI, Mauro Luis. Ensaios sobre Consciência e Emancipação. 1ª ed.
Expressão Popular. São Paulo: 2007.
KOSIK, Karel. Dialética  do Concreto. 4ª ed. Paz e Terra.  Rio de
Janeiro: 1986.
LENIN,V. I.  Lenin no Poder.  1917 – 1923. Textos Pós Revolução
de V. I. Lênin. L&PM. Porto Alegre: 1979.
LOWY, Michael. Walter Benjamin: aviso de incêndio. Uma leitura
das  teses  “Sobre  o  conceito  de  história”. Boitempo.  São  Paulo:
2005.
MARX. Karl. A Questão Judaica.  São Paulo, Moraes, 1991.
___________.  Manuscritos Econômicos–Filosóficos. Boitempo. São
Paulo: 2008.
___________.  O Capital.  Crítica da Economia Política. Livro I:  O
processo de produção do capital. Boitempo. São Paulo: 2013.
___________.  MARX,  Karl.  Crítica  do  Programa  de  Gotha.
Boitempo. São Paulo: 2012.
MATHEUS,  Fernanda  Aparecida.  SILVA,  Fabiana  Fagundes.  Os
Desafios  da  Reforma  Agrária  Popular  e  a  Questão  das  Terras
Públicas na Região Sudoeste de São Paulo. Artigo apresentado no
Seminário: Jornada de Estudos Agrários, Territórios e Movimentos



205

Sociais, realizado na UNESP, campus de Marília, em setembro de
2014.
MÉSZÀROS.  István. Atualidade  Histórica  da  Ofensiva  Socialista:
uma  alternativa  radical  ao  sistema parlamentar. 1ª  edição.  São
Paulo: Boitempo, 2010. 
________.  Filosofia, Ideologia e Ciência Social.  1ª edição revista.
São Paulo: Boitempo, 2011.
_________. O  Século  XXI: Socialismo  ou  Barbárie?  1ª  ed.
Boitempo. São Paulo: 2003.
_________. Para Além do Capital. Boitempo. São Paulo: 2011.
TONET, Ivo. NASCIMENTO, Adriano.  Descaminhos da Esquerda:
da centralidade do trabalho à centralidade da política. São Paulo:
Ed. Alfa Omega, 2009.
_________.   Trabalho  Associado  e  Revolução  Proletária.  Texto
Mimeo. 2010.
VAZQUEZ,  Adolfo  Sánchez.  Filosofia  da  Práxis. Coleção:
Pensamento  Social  Latinoamericano.  1ª  edição:  Clacso  Livros.
Buenos  Aires/Argentina.  Expressão  Popular.  São  Paulo/Brasil,
2007.



206



207

A Experiência da Coprocam – Coopera-
tiva dos produtores campesinos –

como um espaço de formação

Joice Aparecida LopesJoice Aparecida Lopes

As circunstâncias fazem o ser humano, na mes-
ma medida em que este  faz  as  circunstâncias
Marx

Começaremos estas breves reflexões a partir da análi-
se do processo de desenvolvimento da Cooperativa dos Pro-
dutores Campesinos – COPROCAM constatação onde o de-
senvolvimento  do  associativismo através  de  projetos  como
PAA, PNAE, SAF e Grupo de Mulheres Camponesas, trazem
hoje, entre suas marcas, a busca da igualdade de gênero e
um sentimento de liberdade através do cooperativismo, bem
como o aumento da renda e de uma pedagogia que vem
mostrando como espaços de educação não formais são fun-
damentais para a formação dos sujeitos do campo, com ca-
pacidade de LER e INTERPRETAR o MUNDO e assim escre-
ver sua própria história.

Neste  artigo  desenvolveremos  um  breve  relato  de
como surgiu o Assentamento Dandara, pelos relatos contados
por um dos dirigentes do MST – Movimento dos Trabalhado-
res Rurais Sem Terra, na época de seu surgimento, Geraldo
de Fátimo, e dados coletados com os Técnicos do IBS/IN-
CRA1.  Assim chegaremos  na  formação  da  COPROCAM  e
seus  instrumentos  de  formação,  começando  pelos  projetos
governamentais, e chegando ao Grupo de Mulheres Campo-
nesas, que tem como objetivo trabalhar novas relações de gê-
nero e uma consciência mais profunda sobre o meio ambien-
te e de valorização da agricultura Camponesa dentro da pers-
pectiva do SAF. Mas antes disso vamos contextualizar o local.

1 Instituto BioSistemico – Agricultura e Pecuária - Instituto Nacional de Co-
lonização e Reforma Agrária
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O Assentamento Dandara

A cooperativa dos produtores campesinos esta locali-
zado no Projeto de Assentamento Dandara, no município de
Promissão – SP, que foi implantado em meados de 2004, em
área federal, e conta com 203 famílias assentadas. O Danda-
ra surgiu através da ocupação de terra no dia 21 de novem-
bro de 1997, na fazenda Floresta, no município de Promissão
– SP, com aproximadamente com 250 famílias vindas de vá-
rios municípios. A ocupação é resultado de um grande traba-
lho de base realizado na região pela militância da Frente de
Massas do MST, em diversas cidades da região como: Pro-
missão, Lins, Cafelândia, Ubarana, José Bonifácio, Sabino,
Guaiçara e Marília.

No dia 7 de dezembro do mesmo ano, sofre a primei-
ra reintegração de posse, data esta que também foi marcada
com uma grande tragédia, a morte da companheira Argenti-
na Maria, na frente do Acampamento, vítima de um atropela-
mento na BR–153. Argentina Maria, contribuía na organiza-
ção e celebração das missas no acampamento Dandara, era
assentada no Assentamento Reunidas2 e mãe de um dos diri-
gentes do Movimento Sem Terra, da regional de Promissão.

O Acampamento surge no governo Neoliberal do en-
tão  presidente  da  República Fernando  Henrique  Cardoso
(FHC), período em que os assentamentos vinham sofrendo
uma forte ofensiva de desmantelamento.

Durante o governo neoliberal de FHC a repressão aos
movimentos  de  trabalhadores  rurais  e  urbanos  foi
muito intensa resultando no assassinato de centenas
de  trabalhadores  rurais  e  no  bloqueio  da  reforma
agrária. Com o objetivo de conter o MST, o governo
Cardoso não hesitou em implantar  medidas que re-
presentaram  a  criminalização  da  luta  pela  Reforma
Agrária e a destruição das possibilidades reais de su-

2 O Assentamento Reunidas localiza – se no município de Promissão, Interi-
or de São Paulo, a 450 km da capital. Com 629 famílias, distribuídas em 8
agrovilas, tendo sido, cada uma delas, assentadas com e 19,36 hectares.
SANTOS (2007)
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cesso dos assentamento, com a implantação de uma
série de medidas destinadas a desmobilizar o campesi-
nato. Programas de crédito como o Procera, conquis-
tados a duras penas nos governos anteriores,  foram
desmantelados, de forma a secar os recursos que irri-
gavam os assentamentos e davam força politica para o
MST. (Christoffoli, 2015)

Após várias ocupações e despejos na mesma área, o
processo da luta por Reforma Agrária é afetado por outras
medidas Provisórias do governo de FHC. Dentre elas a MP
2027, o que levou à ausência de conquista. O acampamento
Dandara fica parado por mais de sete anos às margens da
Rodovia Transbrasiliana, também conhecida como BR 153.
A ocupação, legítima forma de reivindicação, pois denuncia e
exige a ação do Estado sobre o imóvel improdutivo passível
de  Reforma  Agrária,  vira  empecilho e enfraquece  o Movi-
mento Sem Terra na qual terra ocupada não seria vistoriada
por no mínimo dois anos.

A Medida Provisória 2.027 surgiu em um momento de
intensas atividades do MST no Brasil  inteiro. Com o
Objetivo de dificultar as ocupações e acampamentos
que  se  proliferam  pelo  país.  O  Governo  Fernando
Henrique  Cardoso  produziu  um pacote  de  medidas
chamada à época de “anti–invasão”. Dentre estas me-
didas, uma mais importante foi a MP 2.027/2000 que
previu que o imóvel rural objeto de esbulho possessó-
rio não será vistoriado nos dois anos seguintes à sua
desocupação e que a entidade ou organização que de
qualquer  forma colaborar  com a ocupação  de terra
não receberá qualquer tipo de recurso público. Tal MP
foi atualizada 2.183/2001 que trata da mesma matéria
e ainda acrescenta que aquela pessoa que for identifi-
cada como participante direto ou indireto de ocupa-
ção deve ser excluída do Programa de Reforma Agrá-
ria. (Carta maior)

 Neste contexto oque se tinha no momento era o tran-
camento da rodovia como formas de reivindicação da Fazen-
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da Floresta eram principalmente e as marchas para as cida-
des de Promissão, Bauru e Brasília. 

Foi também no governo de FHC que lançaram a pro-
paganda: “Para quê invadir terras se as porteiras estão aber-
tas?”, um chamado para o cadastro dos sem terras nos Cor-
reios.  O Diário  de  Cuiabá  (2000)  trouxe  naquele  período
uma definição para a medida governamental: 

[…] o Governo criou um sistema de acesso à terra que
tem o  potencial  de  esvaziar  os  movimentos  sociais,
como o MST. Terá prioridade a receber terra quem ti-
ver feito o cadastro nas agências da Empresa Brasilei-
ra de Correios e Telégrafos ( ECT), em programa que
começou a funcionar nas 12.108 agências existentes
no país. A ideia do governo é “depurar” o processo de
seleção para aquisição de terras no programa oficial
de reforma agraria, evitando a interferência direta de
sindicatos e movimentos sociais, além de tentar redu-
zir o número de invasões de terras. (Edição nº 9783
de 17/11/2000).

Este período de desmantelamento da política de Re-
forma Agrária ocasionou momentos de muito desanimo no
acampamento, que por sua vez, fez muitas famílias desistirem
da luta pela terra.

Em 07 de novembro de 2004 já no governo Lula, foi
conquistadas pelos trabalhadores,  à duras penas, a tão so-
nhada terra, a desapropriação da fazenda Floresta. Assim se
inicia o processo de seleção das famílias, a divisão do assen-
tamento em 203 lotes, sendo em média de 14 à 15 hectares e
3 hectares para os chamado de Para Rural3.  No assentamen-
to existe 33 PR.

O Assentamento na sua divisão sobraria lotes,  com
isso o Movimento Sem Terra junto com a coordenação do
Acampamento,  e  técnicos  do Incra  foi  até  outros  acampa-
mentos buscas famílias, para se somarem no novo assenta-
mento. 

3 São áreas com um modulo menos em torno de 3 hectares, por ser desti -
nados a pessoas  solteiras.



211

Vieram famílias remanescentes do Assentamento Ar-
gentina Maria4 que foram para Susanápolis /sp se somaram
famílias dos acampamentos de Brejo Alegre, Guarantã e Gá-
lia e alguns filhos de assentados, do assentamento Reunidas.

Após organizar as famílias seguiu–se com o processo
de organizar as agrovilas, no qual ficou sendo 3 (três) agrovi-
las , Floresta, Irmã Dorothy e Dourado.  

A  maioria  das  famílias  que  ali  foram assentadas  é
constituída por arrendatários da região com experiência na
agricultura. Esta vivência é refletida na diversificação de siste-
mas produtivos da unidade de produção, onde a maior parte
dos produtores dedica uma boa parte de sua produção em
gado Leiteiro, grãos e hortifrúti granjeiro.

No entanto, o assentamento é discutido no seu âmbi-
to geral como modelo de assentamento na organização ambi-
ental, com o chamado “cordão verde5”, onde o assentamento
não teria uma única reserva legal, mais seria desmembrada 2
hectares no fundo de todos os lotes fazendo assim um cordão
verde com o passar dos anos. Hoje já se tem 10 anos e nada
foi feito para que isso acontecesse, a não ser a experiência de
SAF6, que a COPROCAM e a RENASCER7 estão desenvol-
vendo.

4 O assentamento Argentina Maria, Homologada pelo Incra, como Pasto do
Planalto, foi uma homenagem a Argentina Maria que faleceu em um aci-
dente. Neste assentamento não coube na época todas as Famílias na área,
sendo então remanejadas para outro acampamento em Susanápois – SP
5 Como a área da Fazenda Floresta não tinha mata Nativa, o INCRA deci -
diu, colocar a reserva no fundo dos Lotes fazendo uma ligação entre elas
formando um cordão ou corredor verde.
6 SAF – Sistema Agroflorestal, um Projeto do Microbacias II é realizado por
meio de uma parceria entre a Secretaria do Meio Ambiente, representada
pela Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais (CBRN),  e a
Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA) , representada pela Coor-
denadoria  de Assistência  Técnica  Integral  (Cati), com  financiamento  do
Governo de São Paulo e do Banco Internacional para Reconstrução e De-
senvolvimento (BIRD) – Banco Mundial.
7 Associação dos Produtores Rurais Renascer  situada no  Assentamento
Dandara município de Promissão–SP.

http://www.cati.sp.gov.br/
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Os investimentos como fomento, custeio e Pronaf, são
os  créditos  que foram acessados,  com muitas  dificuldades,
com uma base social e material extremamente empobrecida,
por uma Reforma Agrária historicamente sem condições es-
truturais adequadas. Dito isso, no Dandara foi implantado 3
(três) poços artesianos os quais até hoje, depois de 10 anos
não funcionam. Nos barracões comunitários, nem todos tem
água e energia elétrica.

O assentamento não conseguiu ter assegurado todos
os investimentos necessários a sua estruturação. Dessa forma
o assentamento não consegue se desenvolver por si só. Isso
levou o assentamento a uma situação empobrecida, onde as
famílias não conseguem sobreviver do próprio lote, buscando
assim trabalhos fora o assentamento como forma de comple-
mentar a renda.

Segundo Delgado, 2008, a reforma agraria e os as-
sentamentos seriam “um conjunto de projetos territoriais à es-
pera de um projeto de desenvolvimento”.

A situação do Assentamento Dandara começa a mu-
dar no final do Governo Lula, com o crescimento das politi-
cas públicas, como o PAA, e o PNAE8. A garantia de compra
pelo governo de alimentos da agricultura familiar e Reforma
Agrária com venda direta através de associações e cooperati-
vas, proporcionou uma visível mudança na produção do as-
sentamento, e uma grande diversificação. Em quase todos os
lotes há plantação de hortas, plantação de legumes, a sobra
da produção estão sendo comercializados nas feiras e vendas
diretas, com isso reduziu a comercialização com os atravessa-

8 A Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, determina que no mínimo 30%
do valor repassado a estados, municípios e Distrito Federal pelo Fundo Na-
cional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para o Programa Nacio-
nal de Alimentação Escolar (PNAE) deve ser utilizado na compra de gêne-
ros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empreendedor fa-
miliar rural ou de suas organizações, priorizando–se os assentamentos da
reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e as comunidades
quilombolas. A aquisição dos produtos da Agricultura Familiar poderá ser
realizada por meio da Chamada Pública, dispensando–se,  nesse caso, o
procedimento licitatório. Portal do FNDE – Agricultura Familiar.
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dores que compravam a produção dos assentados a preços
incompatíveis com os custos de produção.  

Hoje o assentamento conta com 4 associação sendo
elas: APRAF, APROAD, APRES, RENACER e duas Coopera-
tivas: COPROCAM e COOPER DOURADO que trabalha com
famílias dos assentamentos e também alguns agricultores fa-
miliares da região.

A  Cooperativa  dos  Produtores  Campesinos  –
COPROCAM

Fundada em 2013, inicialmente com 23 famílias pro-
venientes do assentamento Dandara, e com a proposta de
melhorar a qualidade de vida e, consequentemente a renda
das famílias,  incentivando a produção e a comercialização
dos seus produtos.  Foi assim que começou o processo de
preparação da COPROCAM –  Cooperativa dos Produtores
Campesinos, com o objeto de congregar agricultores familia-
res, pecuaristas e pescadores de sua área de ação, realizando
o interesse econômico dos mesmos através das atividades de
produções hortifrutigranjeiros. Assim a cooperativa foi se or-
ganizando, se estruturado e adquirindo experiências em co-
mercialização para mercados institucionais. Estando inserido
no PAA – Programa de Aquisição de Alimentos, operaciona-
lizado pela CONAB – Companhia Nacional de Abastecimen-
to,  e com experiências no PNAE – Programa Nacional de
Alimentação Escolar, PPAIS – Programa Paulista da Agricul-
tura de Interesse Social e o SAF – Sistema Agroflorestal, do
Micro Bacias II e Secretaria do Meio Ambiente do Estado de
São Paulo.

A caminhada enquanto COPROCAM –  Cooperativa
dos Produtores Campesinos, começou no processo de sepa-
ração de um grupo de famílias na qual estava organizado em
uma associação do mesmo assentamento, principalmente de
três funcionárias da associação que não contente com o an-
damento da mesma resolveram se juntar com outras famílias.

Depois de visitar experiências de cooperativas na regi-
onal de Sudoeste de São Paulo, COAPRI e Grupo de Mulhe-
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res da Agrovila 5 municípios de Itaberá e fazer estudos sobre
o que era uma associação e o que era uma cooperativa, o
grupo passou a estudar como funcionava uma cooperativa,
como escrevia um estatuto, quais os deveres e direitos de um
cooperado. 

Dos aprendizados das visitas e das experiências cons-
truídas desde o período do acampamento destacamos a práti-
ca de reuniões que são utilizadas como ferramentas impor-
tantes de gestão participativa, principalmente para a tomada
de decisões com o objetivo de efetivar seu planejamento, e
cumprir as metas e prioridades estabelecidas.

A gestão da cooperativa é transparente e participati-
va, através da utilização de controles fiscais, contábeis e fi-
nanceiros; Indicadores criados para acompanhar a harmonia
do grupo, a rentabilidade dos mesmos. Este processo é reali-
zado também de forma semestral  envolvendo os  seguintes
passos: 1) Avaliação do Planejamento anterior; 2) Levanta-
mento dos problemas e possíveis soluções; 3) Priorização dos
problemas e encaminhamento das soluções; 4) Determinação
coletiva  das  responsabilidades  na implementação das  solu-
ções; 5) Planejamento das ações.

Reuniões são feitas a cada início de mês e, além da
diretoria, na qual a maioria é composta por mulheres, tam-
bém participam os sócios-fundadores da cooperativa; assim
ficando a organização: 10 mulheres e 5 homens;

 Diretor-Presidente, 
 Vice-Presidente, 
 Diretor tesoureiro, 
 Diretor executivo, 
 Diretor de Produção, 
 Conselho fiscal, 
 Conselho suplente, e mais quatro fundadores.
Assembleia Geral:  ocorrendo a cada dois  meses  ou

em ocasiões específicas em que sujam assuntos que precisem
de aprovação em assembleia; ou aproveita o dia do paga-
mento dos projetos para discutir alguns assuntos, fazer enca-
minhamentos ou apresentar informes.
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Os cooperados decidiu se por não ser uma organiza-
ção com um número expressivo de famílias, pois, quando ela
é pequena as decisões são tomadas em assembleia a autoges-
tão e os encaminhamentos são melhor decididos e encami-
nhados.

Singer (2013) no livro, Introdução à economia solida-
ria, trás a autogestão como bom funcionamento, as informa-
ções do que ocorre nas empresas, da mesma forma as solu-
ções disponíveis para resolução de cada problemas. O fato de
todos estarem a par do que está acontecendo do que está em
jogo, contribui para a cooperação.

O que a COPROCAM, através de sua diretoria tenta
manter  o mais claro possível  todos os encaminhamentos  e
discussões,  fazendo debates  tantos  internos  da  cooperativa
mas também a relação da cooperativa com o mundo, com as
lutas sociais. Assim participar das discussões e decisões no co-
letivo, se educa e se conscientiza, tornando assim os coopera-
dos mais autoconfiantes e participativos.

Os Projetos que a cooperativa participa, são todos de-
batidos e avaliados na diretoria e encaminhados para assem-
bleia geral, tentando avaliar no coletivo se de fatos a coope-
rativa te condições de tocar até o final.

A cooperativa passa neste período de 2016 passa por
um processo de debate o para melhor se organizar, sendo as-
sim, sua estrutura pode vir a mudar, com a formação de seto-
res de produção. (ainda em processo de Construção e debate
dentro da cooperativa).

Experiência com o PNAE

Mesmo sem a documentação legal (Ata e Estatuto )
registrado, a cooperativa começou a participar de chamadas
públicas através do PNAE, com uma normativa de produto-
res individuais. Neste período foi elaborado um projeto para
cada produtor individual, que eram, à época, 17 cooperados
que estava com sua documentação legal para participar.

Este projeto entra como a primeira experiência da co-
operativa,  a qual  conseguiu uma boa quantia  de produtos
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(verduras, frutas e legumes) a serem entregues nas escolas do
município de Catanduva – SP.

Esta experiência foi um dos marcos da cooperativa,
que teve três passos fundamentais; primeiro por sua forma de
trabalhar com os cooperados. Nem todos os cooperados con-
seguiram entrar na chamada, ficando de fora três (3) coope-
rados. Assim começou a discussão, sobre a divisão dos pro-
dutos entre todos, mesmo quem não conseguiu aderir ao pro-
grama do PANE, bem como os jovens que estavam ajudando
a formar a cooperativa, mas que não tinham a DAP – Decla-
ração de Aptidão ao Pronaf. A segunda forma foi dividir em
partes iguais a todos os cooperados, tanto os lucros como os
prejuízos. A terceira, foi a forma de trabalhar, de como se or-
ganizaram os grupos de famílias para selecionar as mercado-
rias na qual todos os cooperados trabalhariam, pelo menos
uma vez por mês na cooperativa, fazendo uma escala por fi-
nal de semana e apenas uma pessoa fixa para dar continui-
dade na seleção de distribuição nas escolas.

Todos  os  cooperados  passaram  por  este  processo
quem não podia trabalhar no dia de sua escala, pagava al-
guém para vir no seu lugar.

Toda a produção era  comprada dos cooperados,  e
quando faltava, comprava dos assentados não cooperados,
do próprio assentamento.

Este processo se deu em dois anos de experiência nas
escolas de Catanduva – SP com o tempo alguns produtores
começaram a parar de produzir algumas mercadorias. Primei-
ro porque a cooperativa pegava as mercadorias por um preço
“X” comprava do produtor por um preço “Y”, tirava os gas-
tos e, o que sobrava, dividia entre todos, ate mesmo quem
não tinha produzido nada naquele mês, desde que tenha tra-
balhado na sua escala. Assim ganhava menos de quem tinha
produzido, mas ainda dava para tirar uma boa quantia em di-
nheiro para cada.

Hoje a COPROCAM, trabalha com o PNAE, no muni-
cípio de Promissão desde 2014,  com os cooperados e sua
forma de organização mudou. A cooperativa paga um preço
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melhor para quem produz, e não divide mais os lucros, fazen-
do assim um caixa par investir na produção dos cooperados e
na compra de instrumentos agrícolas para ajudar na produ-
ção dos mesmos.

Experiência com PAA – Doação Simultânea 

Segundo o site da Companhia Nacional de Abasteci-
mento, o Projeto de Aquisição de Alimentos – Doação Simul-
tânea, desenvolvido pela CONAB – (Companhia Nacional de
Abastecimento),  tem como finalidade comprar  produtos da
agricultura  familiar,  através  das  associações  e  cooperativas
sem a necessidade de licitações. Estes produtos são destina-
dos à formação de estoque governamental ou à doação dire-
tamente para as instituições beneficiadas, pelas redes socioas-
sistenciais que atende as populações em situação de insegu-
rança alimentar e nutricional por meio de doação de alimen-
tos.

A COPROCAM, desde o ano de 2013, vem partici-
pando deste projeto com seus cooperados, no ano de 2013 o
limite para cada agricultor era de 6.200,00 mil reais a coope-
rativa acessou 155.000,00

No ano de 2014 o limite de 6.500,00 mil reais um to-
tal de 273.000,00.

No ano de 2015 com 44 cooperados e com o limite
de 8.000,00 mil  reais,  que está sendo finalizado em 2016,
acessou 352.000,00 mil reais.

Segundo dados da CONAB este ano o orçamento do
governo federal para com o projeto do PAA doação simultâ-
nea, foi de 19.000,00 milhões, porém as associações e coo-
perativas  já  tinha  apresentado  na  CONAB,  mais  de
150,000,00 em projetos dessa forma muitas organizações do
estado de São Paulo, não conseguiu acessar o programa.

A COPROCAM apresentou uma nova proposta para
o ano de 2016, que foi aprovado pela CONAB, porém o re-
cuso até o momento 20 de outubro de 2016, não foi liberado
pelo governo federal. Este ano o programa teve alguns fato-
res que mudou o processo de organização do projeto segun-
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do a Conab de São Paulo via correio eletrônico encaminha-
do a cooperativa

Em  tempo,  acatando  decisão  do  Grupo  Gestor  do
PAA,  devido  à  contingência  orçamentária,  informo
que cada proposta a partir dos recursos disponibiliza-
dos para cada SUREG, deverão observar os percentu-
ais de 5% para propostas de produtos orgânicos, 15%
para  Povos  e  Comunidades  Tradicionais,  25% para
Assentados e 55% para Agricultores Familiares, sendo
que os grupos formados por 100% de mulheres rurais
terão prioridade.

O projeto elaborado no ano de 2016 pela cooperati-
va, entrou no grupo de 100% mulheres, com prioridade as-
sim o mesmo foi aprovado.

Esta experiência traz para a cooperativa um fator im-
portante que é dialogar com as famílias cooperadas principal-
mente com as mulheres, com a sociedade e com os órgãos
públicos.

Isso se remete no fato de todos ajudarem a discutir
sobre o programa e como implementar, essa ação, no pensar
no que faço e como fazemos a prática, faz os envolvidos sen-
tir mais sujeitos das ações que a cooperativa desenvolve, des-
sa forma o grau de atuação de participação das mulheres en-
volvidas com o programa, se torna mais presente e constante,
na medida que as circunstâncias, vão fazendo–as mais huma-
nas, e neste fazer que se torna educativo. 

Um outro fator é a independência na comercialização
e negociação da produção, pois os/as agricultores/as estão li-
vres para plantar o que gostarem e ter mais afinidade. Com
isso um passo fundamental foi organizar produção, onde não
poderiam todos plantar a mesma coisa em grandes quantida-
des, mas sim diversificar sua produção. Com esse programa a
paisagem no assentamento tem mudado significativamente, e
isso acabou por ser favorável à própria resistência da agricul-
tura camponesa que há muito foi esquecida pelos assentados
que  ficava  no  gado  de  leite  e  grãos.  Para  Santos  (2007,
p.100),
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A Agricultura de resistência esta ligada a um modo de
vida não predatório á natureza, da constituição de um
espaço onde se pode recompor um ambiente com vá-
rias formas de vida e convivência […] Em outro senti-
do, podemos também compreender como uma prática
de resistência ao modelo capitalista de produção, pois
possui uma relativa autonomia e também identidade
de classe uma vez que se realiza pelas mãos de cam-
poneses e camponesas que possuem vínculos de per-
tença ao lugar, à terra.

Consequentemente  a  luta  por  direitos  mesmo  que
seja na base da renda – luta por políticas públicas mobilizou
mais facilmente a participação dos assentados, pois traz em si
o interesse de cada um, de poder vender sua produção, e de
ir em busca de um direito que seu.

Este projeto tem um fator muito importante, pois ao
mesmo tempo em que ajuda os agricultores comprando sua
produção por um preço justo, também mata a fome de mi-
lhares de pessoas de baixa renda, em comunidades carentes
e dependentes de uma alimentação mais nutritiva e saudável.

Grupo de Mulheres Camponesas

A ideia inicial de organizar a cooperativa e mais para
frente, este grupo, surgiu durante um almoço beneficente a
qual foi organizado pela cooperativa. A proposta de organizar
um grupo de Mulheres que trabalhasse as atividades relacio-
nadas às mesmas, na qual ajudasse a melhorar a renda e não
fosse dependendo do recursos dos companheiros. 

No início foi pensado em trabalhar com ervas medici-
nais e sabonete, mas foi avaliado que na região não teria co-
mércio para esta atividade. Após a realização um curso de
Manipulação de alimentos, foi compreendido que esta seria
a atividade ideal, pois, a matéria prima toda já estava dispo-
nível. Assim surgiu a nine agroindústria como estratégica de
enfrentamento da pobreza no campo e o estímulo à econo-
mia que são opções para ampliação do emprego e segurança
alimentar, as trabalhadoras e trabalhadores e suas famílias.
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Assim como parte da política de revalorização da Mulher no
campo um projeto que ajudaria a fortalece o grupo; ficou en-
tendida como uma ação estratégica para a emancipação e a
cidadania das mulheres e todos os sujeitos que ali vivem ou
trabalham; e pode por meio dela; colaborar com a formação
das crianças desde o cuidado com a terra trabalhando com
as hortas, também um estímulo para as jovens no seu desen-
volvimento sustentável no campo.

De acordo com este pensamento; após receber pro-
posta de elaborações de projetos das instituições que inte-
gram os diversos setores relacionado a emancipação das mu-
lheres,  Primeiro  o  Apoio  Mulher9 (que  hoje  já  não  existe
mais). Foi consenso entre as companheiras que encaminhas-
se projetos com finalidade de entendimento da vida; dos in-
teresses;  das  necessidades  de desenvolvimento e  que essa
população traz de suas experiências cotidianas.

Esse grupo formado por uma ampla composição das
mulheres dentro da cooperativa com a efetiva participação
destas trabalhadoras do campo, assume uma agenda de tra-
balho para discutir a construção de política para mulheres do
Campo que respeite a diversidade cultural e as diferentes ex-
periências.

Neste período os projetos foram apenas um incentivo
a do governo mas que não saiu do papel, e as discussões en-
torno deste trabalho que vinha sendo desenvolvido com as
companheiras se enceraram.

Foram preparados encontros que reuniram os princi-
pais sujeitos dessas práticas, as mulheres, que assim começa-
ram a discutir projetos para implementar no assentamento

9 Um programa do governo federal na qual  o Apoio Mulher só pode ser
contratado por assentadas e tem de ser investido coletivamente no desen-
volvimento  de atividades  econômicas  nos  assentamentos  (Ministério  da
Agricultura). Esta  modalidade de crédito é destinada para o desenvolvi-
mento de atividades econômicas e pode ser aplicado em projetos de horti-
frutigranjeiros; cultivo de plantas medicinais; produção de fitoterápicos, de
artesanato; confecção de roupas; beneficiamento de alimentos; aquisição
de máquinas e equipamentos e de animais de grande, médio e pequeno
porte, exceto bovino de corte
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como instrumento indispensável de inclusão social, e através
da cooperativa e do grupo de Mulheres Camponesas, vão
criando elementos condições para a formação da consciên-
cia. Desta forma, as mulheres vão criando suas opiniões pró-
prias,  vão se  posicionando com mais  convicção.  Um Ele-
mento que chamou a atenção foi a elaboração do novo pro-
jeto da PAA da CONAB, 2016 pela cooperativa, todos com
os nomes das Mulheres, elas sendo os principais sujeitos des-
te processo. A satisfação de poder assinar o projeto que está
em seu nome proporcionou as companheiras, uma alegria
que muito não se via entre elas.

Com o surgimento dos projetos institucionais como o
PAA e o PNAE a demanda por alimentos processados, foi o
que impulsionou o grupo para frente, surgindo também a de-
manda de mercado da região.

Este grupo foi formado por 22 mulheres, que vem lu-
tando para se manter dentro de uma sociedade ainda ma-
chista. 

Quando fala do grupo de mulheres camponesas está
falando de  um grupo que recria  o campo porque através
dela se renova os valores; atitudes reconhecimento e práticas
de pertença a terra e o orgulho de ser MULHER de ser SEM
TERRA!.

O SAF – Sistema Agroflorestal

O projeto de SAF – Sistema Agroflorestal na qual a
cooperativa desenvolve em conjunto com o grupo através da
Secretaria  Estadual  do  Meio Ambiente  de  São Paulo,  este
projeto visa, junto a seus (as) cooperados (as), implantar em
1 hectare de sua área de reserva legal o projeto de refloresta-
mento em sistema agroflorestal  para a produção de novos
produtos e aumento da geração de renda. Uma vez que, a
área de reserva legal precisa ser reflorestada e a cooperativa e
seus cooperados não possuem o dinheiro para isso e com a
possibilidade de obter lucros com as árvores exóticas está ser-
vindo de grande incentivo para as famílias associadas. A apli-
cação dos tratos culturais que é necessário para todo plantio,
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a implantação de 22 hectares de terra plantadas com árvores
nativas e frutífera intercalado com produção anual de mandi-
oca, quiabo, abóbora, berinjela e outras visando a produção
orgânica, sem, uso de agrotóxicos já faz parte dos cooperados
e parceiros na região que consiste em trabalhar vários conteú-
dos – desde a pesquisa de mercado, desenvolvimento do pro-
duto às técnicas de venda, passando pela seleção e classifica-
ção dos produtos, planejamento e gestão, questões legais, tri-
butárias, fiscais, de forma localizada; ou seja, as atividades do
projeto estão desenhadas objetivando tratar de temas recor-
rentes a qualquer atividade produtiva, porém, serão trabalha-
das de forma específica à atividade produtiva.

Através deste projetos a cooperativa vem se reestrutu-
rando, com a compra de um trator, e seus implementos, de
um caminhão, alguns materiais de escritório como: computa-
dores,  impressoras,  armários,  mesas,  etc.  A  abrangência  é
ainda muito tímida frente as inúmeras cooperativas e grupos
de Mulheres  e  associações  que desenvolvem atividades  de
produção e geração de renda no interior de suas comunida-
des – assentadas – mas tem a convicção de que este projeto
representa mais um passo em direção ao fortalecimento da
autonomia dos cooperados e das Mulheres Camponesas, que
assumiram este projeto com muito vigor.

Através do projeto SAF, os cooperados principalmen-
te as mulheres que mais participa e fortalece a cooperativa,
vão produzindo conhecimento que contribui para a valoriza-
ção da agricultura camponesa, a preservação ambiental e a
emancipação das mulheres e dos homens.

Pois  o  SAF  tem como um dos  objetivos:  contribui
com a promoção da biodiversidade, melhoria da qualidade
dos solos, controle de erosão, menor uso de água, redução
de pragas, doenças e ervas daninhas, dispensando ou redu-
zindo o uso de agrotóxicos.

Além dos debates sobre o que planar como plantar e
quando plantar, se é com veneno ou sem veneno, há as ofici-
nas e cursos destinados sobre o SAF, que além de estudar so-
bre produção, solo, sobre alimentação saudável também, tro-
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cam experiências de como combater formigas, com produtos
que não prejudica o solo, oque fazer para as lebres(coelhos)
para não comer as mudas de coco, como proteger os enxer-
tos de abacate para as mudas não morrerem, etc. Nesta pers-
pectiva a Cooperativa vai criando possibilidades para as tro-
cas de saberes e isso fica claro que está no caminho certo
quando  Paulo  Freire  diz:  “Saber  ensinar  não  é  somente
transferir conhecimento, mas construir as possibilidades para
sua produção ou reprodução”. Com este entendimento, a co-
operativa se criou/organizou buscando construir  possibilida-
des para um processo de formação começando com a forma-
ção de grupos coletivos para fazer as implantações nas áreas
através de Mutirão, onde esse sistema se tornasse mais um
espaço educativo.

Neste projeto nem todos os 22 SAFs são cooperados
da COPROCAM, são algumas famílias de outras associações
que queria participar do projeto. Porém, sua organização de
origem não se interessou para implantar, a COPROCAM re-
solveu inserir essas famílias sendo uma da associação APRO-
AD, e 4 da APRES e 1 da APRAF. Deste grupo apenas um
membro entrou no grupo coletivo, os demais decidirão traba-
lhar sozinhos. O grupo que decidiu trabalhar no coletivo hoje
já se encontra todos os SAFs, implantados restando apenas
plantar algumas mudas frutíferas que ainda não chegou, e já
estão sendo manuseados com podas, matéria orgânica e tam-
bém tirando renda nas culturas anuais, como mandioca, abó-
bora, feijão, etc […] Um acordo que ficou fechado entre as
famílias, é que: quando for implantar o SAF nos lotes e não
for curso da equipe de assistência técnica – IBS, a família se
responsabilizaria pelo almoço, acordo feito, acordo cumprido.

 Esse  momento  de  confraternização  são momentos
em que o grupo joga “conversa fora”, e também são nestes
momentos que surge ideias novas de como avançar no pro-
cesso  de  produção.  Já  o  grupo  individual,  alguns  plantou
uma parte do SAF e outros, que não plantaram nada ainda.
Nem todos participam dos cursos oferecidos pela cooperativa
e  das  reuniões  para  discutir,  sobre  as  implantações,  sobre
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quais  mudas  poderão  ser  substituídas,  etc.  Assim o  grupo
acaba se afastando mais das decisões do coletivo.

Analisando a formação do grupo coletivo, todos que
estão são fundadores da cooperativa, apenas um não é fun-
dador, isso significa que este grupo já tem mais afinidade uns
com os outros.

Com o Grupo de plantação coletiva surge à perspecti-
va de uma nova linha de produção dentro do SAF, a produ-
ção de Pitaia agroecologia. Uma produção que visa ampliar
ainda mais a participação das mulheres que estão assumindo
essa nova linha na perspectiva de uma produção orgânica,
rentável e também de divulgação do trabalho coletivo.

Considerações finais 

Alguns autores  colocam os projetos  como o PAA e
PNAE no governo Lula  e  Dilma,  como um programa que
dera um cunho mais utilitarista e economicista ao cooperati-
vismo e associativismos, não descordo desta afirmação, po-
rém o que a COPROCAM faz é aproveitar estes programas
para se fortalecer e assim forma seus cooperados e através
desses programas trazer temas importantes para os debates,
como produzir  Alimentos  Saudáveis,  debater  quais  são  os
seus direitos, questionar o sistema atual e como a luta ainda é
a melhor forma de conquistarmos a verdadeira reforma agrá-
ria.

Quando Makarenko, construíram uma proposta de es-
cola tendo como central o trabalho e as praticas produtivas,
abriram uma possibilidade maior de dialogo entre as refle-
xões, lugares e preocupações pedagógicas diferentes.

Caldart reafirma neste sentido que;

Se o trabalho é educativo, então é possível pensar o
sujeito educativo, ou a figura do educador não precisa
se necessariamente uma pessoal, e muito menos estar
na  escola  ou  em  instituições  que  tenha  finalidades
educativas. (Caldart, 2004)
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Trata se aqui a Cooperativa como esse sujeito educa-
tivo, na medida em que as relações sociais existentes vão se
forjando tanto no trabalho coletivo, no dialogo, mas interven-
ções dentro das assembleias, nas tomadas de decisões do as-
sumir sujeitos capazes de transformar o meio em que vive. 

Esta intencionalidade que a COPROCAM, tenta supor
a  formação de  uma consciência  associativa  e  de  definição
classe trabalhadora entre os camponeses que permita com-
preender  a diferenciação do modo de produção capitalista
que visa cada vês mais o lucro, e o modo de produção dos
camponeses de produzir alimentos cada vês mais saudáveis
diversificado e ainda sobreviver a um modo de produção de
grande escala com agrotóxicos do agronegócio. É o que ain-
da a mentem dentro de uma estratégia de Luta e de sobrevi-
vência. Buscando com que os trabalhadores/as devam ter o
controle sobre o resultado do seu trabalho.

Não tenho a pretensão de afirmar neste artigo, que a
COPROCAM, de fato com seus projetos é um espaço formati-
vo, são apenas algumas constatações, que ainda precisamos
aprofundar, no entanto as experiências das relações humanas
que estabelece, entre a cooperativa e seus cooperados ainda
com cuidado para não generalizar, a cooperativa como um
instrumento formativo, mas que possamos tratar este instru-
mento como um espaço pedagógico.

O SAF, no seu âmbito local dentro da cooperativa é
um instrumento onde tende a priorizar a produção de alimen-
tos saudáveis, assegurando a saúde dos produtores, e tam-
bém dos consumidores, dessa forma, preservando a natureza,
e  assim combatendo os desmatamentos  e  reflorestando,  as
áreas degradadas com árvores nativas e frutíferas. Garantir a
formação  técnica  e  política,  de  forma  permanente  para
todas/os  que trabalham direta  e  indiretamente  com o SAF
possa ser um ser humano capaz de se libertar, da visão capi-
talista e abolir a exploração, a opressão e da alienação, e as-
sim, quando José Martí, nos diz que: O conhecimento liberta,
de fato, conhecimento deve ser um instrumento de conscien-
tização, libertação e de permanente elevação Cultural.
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Gênero e Crise Estrutural do Capital:
perspectivas para a classe

Kelli Cristine de Oliveira Mafort Kelli Cristine de Oliveira Mafort 

Mulheres amamentando caveiras – Intervenção Artística de MST.
Imagem: Juliana Adriano

Introdução

Tem sido comum o debate de gênero e diversidade
aparecer no discurso, na pauta e nas práticas dos movimen-
tos sociais do Brasil, nem tanto por uma intencionalidade de
tais Organizações, mas principalmente pela auto – organiza-
ção das mulheres e / ou de sujeitos LGBTs que criam espa-
ços,  desenvolvem intervenções,  organizam lutas dentro das
lutas, e fazem de tudo para visibilizar o tema.

Essas intervenções ocorrem em meio a muitas contra-
dições que envolvem relações de poder, reprodução da divi-
são sexual do trabalho no fazer militante, situações de violên-
cia nas suas diferentes expressões, casos de lgbtfobia, discri-
minação de gênero vinculado ao preconceito e racismo, se-
xismo, assédio moral ou sexual, e misoginia. 

Os casos violência contra a mulher na sociedade reve-
lam dados surpreendentes:
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O  Mapa  da  Violência  2015  revela  […]  que,  entre
1980 e 2013, 106.093 brasileiras foram vítimas de as-
sassinato. De 2003 a 2013, o número de vítimas do
sexo feminino cresceu de 3.937 para 4.762, ou seja,
mais de 21% na década. Homicídio de negras au-
menta 54% em 10 anos – O Mapa também mostra
que a taxa de assassinatos de mulheres negras aumen-
tou 54% em dez anos, passando de 1.864, em 2003,
para 2.875, em 2013. 85% das mulheres brasilei-
ras têm medo de sofrer violência sexual 37% dos
homens  e  mulheres  entrevistados  concordam  que
“mulheres  que se dão ao respeito  não são estupra-
das”. Entre as mulheres a concordância com essa frase
cai  para  32%,  enquanto  que  entre  homens  sobe  a
42%. 3 em cada 5 mulheres jovens já sofreram
violência em relacionamentos,  37% das jovens
também afirmam ter  tido relação sexual  sem
preservativo por insistência do parceiro. A pes-
quisa revela também altos índices de naturalização da
violência nos relacionamentos, que é mais associada a
agressões físicas.  Para 70% da população, a mu-
lher sofre mais violência dentro de casa do que
em espaços públicos no Brasil. Os dados revelam
que o problema está presente no cotidiano da maior
parte dos brasileiros: entre os entrevistados, de ambos
os  sexos  e  todas  as  classes  sociais,  54% conhecem
uma mulher  que  já  foi  agredida  por  um parceiro  e
56% conhecem um homem que já agrediu uma par-
ceira.  Cem por cento das brasileiras sabem da
existência da Lei Maria da Penha. Uma em cada
cinco declara já ter sofrido algum tipo de vio-
lência; dessas mulheres, 26% ainda convivem
com o agressor. Pesquisa do Ipea sobre assassi-
natos de mulheres destaca necessidade de tipi-
ficação penal para o feminicídio. No Brasil, entre
2001 a 2011, estima–se que ocorreram mais de 50 mil
feminicídios: ou seja, em média, 5.664 mortes de mu-
lheres  por causas  violentas  a cada ano, 472 a cada
mês, 15,52 a cada dia, ou uma morte a cada 1h30.
Seis em cada 10 brasileiros conhecem alguma
mulher que foi vítima de violência doméstica.
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–  Machismo  (46%)  e  alcoolismo  (31%) são
apontados como principais fatores que contri-
buem para a violência. 91% dos homens dizem
considerar que “bater em mulher é errado em
qualquer  situação”.  Balanço  do  Ligue  180  –
Central  de  Atendimento  à  Mulher
Em 2015, o Ligue 180 realizou 749.024 atendimentos
– uma média de 62.418 por mês e 2.052 por dia –,
número 54,40% maior do que o registrado em 2014
(485.105). Do  total  de  atendimentos  em  2015,
41,09% corresponderam à prestação de informações;
9,56%, a encaminhamentos para serviços especializa-
dos de atendimento à mulher; 38,54%, a encaminha-
mentos  para  outros  serviços  de  teleatendimento
(190/Polícia  Militar,  197/Polícia  Civil,  Disque
100/SDH). Em comparação a 2014, houve aumento
de: 44,74% no número de relatos de violência 325%
de cárcere privado (média de 11,8/dia) 129% de vio-
lência sexual (média de 9,53/dia) 151% de tráfico de
pessoas  (média  de  29/mês).  Desde  sua  criação  em
2005, a Central de Atendimento à Mulher já registrou
4.823.140  atendimentos.  (Agência  Patrícia  Galvão,
2016)

E entre os sujeitos LGBTs, que são vítimas constante-
mente de violência, destaca–se a violência contra as mulheres
lésbicas, bissexuais e transexuais:

De acordo com o Relatório sobre Violência Homofóbi-
ca no Brasil (SDH, 2013), em 2012, foram registradas
pelo poder público, 3.084 denúncias de 9.982 viola-
ções relacionadas à população LGBT no Brasil– sendo
que em uma única denúncia pode haver mais de um
tipo de transgressão. O número representa um aumen-
to de 166% em relação ao ano anterior. […] Do total
de  denúncias  encaminhadas  ao  governo  fede-
ral em 2012, 58,9% das vítimas conheciam os suspei-
tos da violência, enquanto 34,1% eram desconhecidos
e em 7% dos casos não havia informação.

(...)

http://www.agenciapatriciagalvao.org.br/dossie/pesquisas/relatorio-sobre-violencia-homofobica-no-brasil-ano-de-2012-sdh-2013/#travestis-sao-as-principais-vitimas-na-cobertura-da-imprensa
http://www.agenciapatriciagalvao.org.br/dossie/pesquisas/relatorio-sobre-violencia-homofobica-no-brasil-ano-de-2012-sdh-2013/#travestis-sao-as-principais-vitimas-na-cobertura-da-imprensa
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De acordo com a Liga Brasileira de Lésbicas (LBL),
no País estima–se que cerca de 6% das vítimas de es-
tupro que procuraram o Disque 100 do governo fede-
ral, durante o ano de 2012, eram mulheres lésbicas. E,
dentro desta estatística, havia um percentual conside-
rável  de denúncias  de estupro  corretivo.  (AGÊNCIA
PATRICIA GALVÃO, 2016).

Para as Organizações Políticas, Sindicais e Movimen-
tos  Sociais  que  articulam pautas  de  caráter  reivindicatório
com mudanças sociais e de defesa dos direitos da classe tra-
balhadora, essa grave situação de violência contra as mulhe-
res e / ou sujeitos LGBTs, já seria argumento suficiente para
que essa temática fizesse parte das plataformas dessas entida-
des. No entanto, a perspectiva histórica nos mostra o quanto
a relação entre gênero e classe sempre foi cercada de tensio-
namentos e contradições que envolvem diversas questões tais
como: “feminismo causa divisionismo na classe” ou “as de-
mandas das mulheres por serem de caráter estrutural preci-
sam ser postergadas para uma fase pós tomada do poder”,
além de toda ordem de preconceitos. Evidente que não se
trata de generalizar, pois muito já se avançou nos ambientes
de esquerda, no entanto a invisibilidade das mulheres e práti-
cas de violência persistem ao longo dos anos.

Considerando as tarefas e a referência que as Organi-
zações têm em relação à classe trabalhadora, é necessário re-
fletir sobre a questão dos entraves de gênero em sentido am-
plo, passando pela atualidade da crise estrutural do capital, a
naturalização da violência e o sentido de uma demanda por
igualdade substantiva na perspectiva da retomada da ofensi-
va socialista.

Naturalização  da  Violência  e  Crise  Estrutural
do Capital

Segundo Mészáros, a crise atual do sistema metabóli-
co do capital tem caráter estrutural e seus elementos constitu-
tivos já estavam presentes desde a década de 1970, revelan-
do que desde esse período, o capital já não reunia mais ne-
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nhuma condição de desencadear algum processo civilizatório,
e que necessariamente o desenvolvimento das forças produti-
vas culminaria na liberação de forças destrutivas para a hu-
manidade e para os bens naturais. 

Assim,  a influência civilizadora [do capital]  encontra
seu fim devastador no momento em que a implacável
lógica interna da autorreprodução ampliada do capital
encontra  seu  obstáculo  nas  necessidades  humanas.
(Mészáros, 2002).

Desde então, o crescimento requerido pelo capital se
mantém mediante níveis altíssimos de concentração da rique-
za  material  socialmente  produzida,  do  desemprego  crônico
(ou estrutural), da perda progressiva de direitos trabalhistas,
da degradação brutal das condições de trabalho – dentre as
quais cresce a ocorrência de relações análogas à escravidão
–, e uma alarmante destruição do ecossistema. A centralidade
do processo é conduzida pela necessidade permanente de cri-
ar valor através do trabalho subsumido às suas imperativas
condições de expansão e acumulação. 

O fenômeno é planetário, mas seus efeitos mais de-
vastadores continuam a ser sentidos nos países de extração
colonial –, elo débil do desenvolvimento desigual e combina-
do do sistema sociometabólico do capital  que ao longo da
história impôs uma estrutural  miserabilidade à classe traba-
lhadora  servindo–se  principalmente  disso  para  absorver  o
permanente desequilíbrio causado por suas contradições.

Ainda de acordo com Mészáros, os elementos que ca-
racterizam a crise estrutural são de caráter universal, seu al-
cance é global, sua escala de tempo é extensa e contínua e
seu desdobramento é do tipo rastejante. O sistema metabóli-
co ativou seus limites absolutos, colocando–o em constante
contradição, para se reproduzir, precisa intensificar sua auto
expansão e como sua atuação já ocorre em escala mundial
de forma hegemônica, isso provoca uma crise de retração. 

A crise estrutural do capital não representa o fim do
sistema  metabólico  do  capital.  Este  sempre  buscará  meios
para preservar sua existência, recriando–se de forma perma-
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nente para aumentar sua margem de manobra a cada curva
de contradição que necessariamente encontra no seu curso
histórico. A cada manobra do capital, os prejuízos causados
para a humanidade são imensos e a eficácia da solução dos
problemas enfrentados é pontual e pouco duradoura. Com
isso o sistema metabólico do capital opera de forma perma-
nente processos de destruição, mesmo se acaso desejasse o
seu contrário.

Para  Mészaros,  o  capital  é  incontrolável  e  não tem
personificações. A compreensão da incontrolabilidade do ca-
pital  não  pode  nos  causar  a  ilusão  de  conceber  o  capital
como algo superior com capacidades místicas. O capital está
situado historicamente como uma construção social, e como
tal, pode ser destruído. 

A naturalização da violência, e seu fatalismo imobilis-
ta, precisa ser compreendida pela análise da crise estrutural
do capital. Como vimos, na impossibilidade de desenvolver
qualquer processo que contenha algum resquício civilizatório,
o sistema sociometabólico do capital atua como entrave para
ampliação das capacidades humanas e opera uma máquina
de destruição que gera necessariamente conflitos e amplia os
níveis de violência, que precisam ser entendidos ideologica-
mente pela sociedade como algo natural a ser enfrentado de
forma meramente reativa, através dos mecanismos de mais
segurança privada e aumento do controle social pelo Estado. 

Por outro lado, na atual quadra histórica, a crise soci-
ometabólica do capital e sua explosão de conflitos não en-
contra uma expectativa de superação plausível através de ou-
tro  projeto  societário,  empunhado pela  classe trabalhadora
que é a mais impactada pelas contradições da presente crise. 

Se hoje o tom da política tradicional modifica–se, isso
se deve ao fato de que as contradições objetivas da si-
tuação atual já não podem ser contidas, seja por meio
do puro poder e da força bruta,  seja pelo suave es-
trangulamento promovido pela política de consenso.
Na verdade, estamos diante de uma crise sem prece-
dentes do controle social em escala mundial e não di-
ante de uma solução. Seria uma grande irresponsabili-
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dade se nos tranquilizássemos numa espécie de estado
de euforia,  contemplando  uma “revolução  socialista
mundial na virada da esquina.” (Mészáros, 2002).

Nos dados de violência citados acima,  nota–se que
em grande medida os crimes praticados contra as mulheres e
sujeitos LGBTs ocorrem no âmbito da família ou das relações
interpessoais  mais  próximas.  Isso  poderia  ser  considerado
como algo de caráter individual, cuja solução estaria na esfe-
ra privada sem relação direta com o sistema do capital. Ao
contrário, tais índices revelam uma profunda crise na família
nuclear, importante instituição das Sociedades de Classes Pa-
triarcais e em especial, do sistema sociometabólico do capital.

Portanto, se os imperativos alienantes do sistema esta-
belecido da reprodução econômica exigem um con-
trole social discriminatório e hierárquico, afinado com
o princípio antagonista estruturador da sociedade, e o
correspondente  modo de administrar  o processo  do
trabalho, o “macrocosmo” abrangente desse tipo en-
contrará seu equivalente em todos os níveis do inter-
câmbio humano,  até  mesmo nas menores “microes-
truturas” ou “microcosmos” da reprodução e do con-
sumo habitualmente teorizados sob o nome de “famí-
lia”. (Mészáros, 2002)

Sob o Patriarcado, a família nuclear cumpre função
estruturante nas sociedades de classes, quanto ao controle so-
cial da reprodução biológica, na transmissão da propriedade
privada de geração em geração e na difusão de valores da or-
dem estabelecida. Essa família precisa estar necessariamente
estruturada de forma hierárquica, subordinando o feminino
em relação ao masculino, e criando de forma permanente,
mecanismos de dominação dela decorrentes. A violência nes-
se caso é legitimada pelas exigências e determinantes da soci-
edade de classes que autoriza o “patriarca”, ou quem estiver
cumprindo o papel do masculino, a reproduzir naquele mi-
crocosmo os determinantes do próprio sistema. Desta forma,
estabelece–se um ciclo de reprodução da violência, no qual
mulheres, sujeitos LGBTs e crianças são os mais atingidos.
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A crise estrutural do capital impacta todos os micro-
cosmos, e os conflitos que envolvem a família nuclear, au-
mentam a culpabilização das mulheres e do universo femini-
no que como consequência, mergulha num estado de frustra-
ção permanente pelo fracasso da instituição, entendendo–o
como o seu próprio fracasso. 

Naturalmente, a parte do leão nos problemas e com-
plicações gerados por essas mudanças é colocada em
cima dos ombros das mulheres. A carga imposta pelo
sistema do capital sobre as mulheres para manter a fa-
mília nuclear está se tornando cada vez mais pesada, e
a situação delas no espectro da pobreza está sempre
mudando para pior, em vez de ser aliviada como pre-
tenderia a retórica da “oportunidade igual para as mu-
lheres” e da “eliminação de qualquer discriminação de
gênero”. (Mészáros, 2002).

Segundo  dados  da  ONU  as  mulheres  representam
70% dos mais pobres no mundo. No Brasil, 40% dos lares
são “chefiados” por mulheres  (muitas delas divorciadas ou
separadas,  que  ficam  com  todo  peso  do  sustento  dos
filhos/as). Segundo Mészáros, a família nuclear é a unidade
básica de consumo da sociedade, portanto cabe às mulheres
administrar a ampliação do consumo a todos os membros da
família, e inclusive atuar sobre os casos de distorções decor-
rentes do desejo de consumo, que podem provocar crimes e
aumento de conflitos. Nesse sentido o universo feminino da
classe trabalhadora na atualidade está entrelaçado à pobreza,
violência, controle social e consumo.

Importante destacar que mesmo com todas as varia-
ções de famílias e os mais diversos rearranjos existentes, sob
o sistema metabólico do capital a sua essência enquanto núc-
leo hierárquico e de dominação são mantidas. E isso esten-
de– se inclusive aos relacionamentos LGBTs, pois o fato de
estar inserido na temática da diversidade sexual e de identi-
dade de gênero não assegura por si  à práticas de relações
emancipadas. Ao contrário, tudo que está ligado ao universo
feminino precisa ser subordinado à esfera masculina, mesmo
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que  sejam necessárias  subdivisões  hierárquicas  no  próprio
eixo feminino. 

Existem muitas vivências do amor e do desejo sejam
elas hetero, bi, ou transexual; monogâmica ou não, organiza-
das em várias formas (ou modalidades) de relacionamentos
que  produzem questionamentos  acerca  da  família  nuclear.
Essas práticas e reflexões são fundamentais e oferecem mate-
rialidade para outro sistema metabólico emancipador. No en-
tanto, não existe revolução individual do microcosmo, e os
protagonistas dessas vivências emancipatórias devem preocu-
par–se  essencialmente  com  a  destruição  do  patriarcado  e
com a superação do sistema metabólico do capital, pois sem
isso, as mudanças de fato não se realizam.

Debate LGBT na ENFF (Escola Nacional Florestan Fernandes). Imagem:
arquivo MST

O Feminismo e a histórica luta por igualdade 

Antes mesmo do surgimento do Feminismo, as mu-
lheres sempre se indignaram e resistiram à condição de domi-
nação imposta pelas Sociedades de Classes. Muitos foram os
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processos de enfrentamento a essa situação, e é deste legado
histórico que surge o Feminismo. 

Como um movimento sociopolítico e cultural, o Femi-
nismo surge em meados do século XIX no bojo das lutas que
se desenvolveram em vários países, principalmente nos países
da Europa, pela redução da jornada de trabalho e pela me-
lhoria  nas  condições  de  trabalho.  Rapidamente  a  luta  das
mulheres operárias vinculou–se com a luta socialista, crescen-
tes naquele período.

Com o avanço das lutas das mulheres por sua eman-
cipação, muitos movimentos feministas foram criados, vincu-
lados a diferentes correntes teóricas e políticas, que vão desde
o Feminismo Liberal ao Feminismo Revolucionário.

Nas diferentes correntes do Feminismo o tema da luta
por igualdade ocupava lugar central e assim permanece até
os dias atuais.  Apesar de ser uma bandeira aglutinadora, a
questão da igualdade precisa ser problematizada com o ele-
mento de classe, pois igualdade para as sufragistas liberais no
início do século passado foi sinônimo de direitos políticos de
votar e ser votada (mesmo que na prática tal direito fosse imi-
nentemente formal haja vista toda a masculinização existente
nos parlamentos do mundo todo, com exceções). Já para as
revolucionárias tal como Alexandra Kollontai, igualdade esta-
va associada às condições efetivas de participação das mulhe-
res na construção do Socialismo. Portanto igualdade sem ex-
plicitação dos interesses de classe é pura abstração, funcional
a ideologia do capital.

A luta por igualdade das mulheres não pode ser con-
fundida com a falácia da “igualdade de oportunidades”, que
o capital é incapaz de oferecer. Isso coloca a demanda real da
igualdade para  as  mulheres  como uma luta  estrutural  com
potencial de enfrentamento ao capital.

Sem o estabelecimento e a consolidação de um modo
de reprodução baseado na  verdadeira igualdade, até
os  esforços  legais  mais  sinceros  voltados  para  a
“emancipação  das  mulheres”  ficam desprovidos das
mais elementares garantias materiais; portanto, na me-
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lhor das hipóteses, não passam de simples declarações
de fé. (Mészáros, 2002).

Nesse  sentido,  a  luta  por  igualdade  no  feminismo
deve ser entendida como demanda de igualdade substantiva. 

Assim, dadas as condições estabelecidas de hierarquia
e dominação, a causa histórica da emancipação das
mulheres não pode ser atingida sem se afirmar a de-
manda pela igualdade verdadeira que desafia direta-
mente a autoridade do capital […]. (Mészáros, 2002)

Desta forma apresenta–se uma questão fundamental
na reflexão sobre a superação da ordem do capital: a classe
trabalhadora precisa ser compreendida a partir de suas várias
determinações de gênero e diversidade, geracional e de raça
e etnia. E aqui não se trata somente do tema da visibilidade,
da participação ou das cotas (que são importantes), mas da
compreensão efetiva  das demandas dos  sujeitos  e  em que
medida estão em antagonismo com o capital. Em outras pa-
lavras: qual a margem no sistema do capital para a efetiva
conquista da igualdade para mulheres, lésbicas, gays, bisse-
xuais, transexuais, transgêneros, travestis, negros e negras, in-
dígenas e jovens? O capital só pode oferecer “oportunidades”
para essas frações, valendo–se da setorização do consumo,
através dos nichos de mercado.

A Organização política  que não for  capaz  de  com-
preender tais questões será superada pela história e necessari-
amente sua estratégia e táticas estarão apartadas da classe.
Mais do que incorporar esses setores, o desafio central é com-
preender o sentido político e o potencial de ruptura que as
demandas destes sujeitos sociais são portadoras. 

A crise estrutural do Capital atinge inclusive as Orga-
nizações, que em geral, tem um caráter defensivo e são inca-
pazes de retomar as lutas ofensivas que a atualidade exige. A
crise estratégica da esquerda no mundo abre espaço para for-
mulação de uma nova estratégia no processo de transição
que a crise do sistema do capital provoca. Outra perspectiva
estratégica  reivindica  o  socialismo  como  uma  necessidade
histórica e não como um valor místico em abstrato, para tal,
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os sujeitos políticos devem ser todos aqueles que estão em
antagonismo com o capital, reconhecendo seus limites e sua
incapacidade de qualquer possibilidade emancipatória. 
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Notas sobre movimentos sociais e
educação: desafios da luta entre
capital e trabalho na realidade

brasileira

Fabiana de Cássia RodriguesFabiana de Cássia Rodrigues
Henrique Tahan NovaesHenrique Tahan Novaes

1. Introdução

Este texto tem por objetivo traçar algumas notas sobre
a relação entre os movimentos sociais e a educação à luz da
particularidade do capitalismo brasileiro. Parte–se do entendi-
mento de que os movimentos sociais constituem expressão
da luta de classes. No entanto, existem diferentes explicações
teóricas para a existência e forma de desenvolvimento destes
movimentos. Por isso, primeiramente será apresentada uma
breve síntese das diferentes  teorias  acerca dos  movimentos
sociais. E, em seguida, será trabalhado um entendimento es-
pecífico acerca dos movimentos sociais, enquanto expressão
das contradições entre capital e trabalho no modo de produ-
ção capitalista. Partindo desta compreensão, na terceira parte
do texto serão discutidas as relações entre movimentos sociais
e suas potencialidades educacionais na particularidade do ca-
pitalismo brasileiro.

2. Teorias sobre Movimentos Sociais

A professora Maria da Glória Gohn apresenta em sua
obra uma síntese das diversas teorias acerca dos Movimentos
Sociais. Segundo Gohn (2012), as primeiras análises acerca
dos movimentos sociais estão associadas à teoria da ação so-
cial, numa busca de compreender os comportamentos coleti-
vos. Gohn (2012) as denomina como clássicas e as insere no
paradigma norte-americano, pois foi nos Estados Unidos que
apareceram estas abordagens. O enfoque desta explicação é
o sociopsicológico, uma vez que é atribuída grande importân-
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cia à reação psicológica, assim, a adesão aos movimentos se-
riam respostas cegas e irracionais de indivíduos desorientados
pelo processo de mudança que a sociedade industrial gerava.
Alonso (2009, p.50) explica

[…] na sociedade de massa, operada via consumo e
afinada com o padrão dominante de individuação, a
mobilização coletiva eclodiria apenas como irracionali-
dade ou, conforme Smelser, como explosão reativa de
frustrações  individuais,  que as  instituições  momenta-
neamente não lograriam canalizar.  De uma maneira
ou de outra,  a explicação tinha pilares psicossociais,
amparando–se em emoções coletivas, e tom sombrio,
ressoando o contexto de avanço dos regimes totalitá-
rios.

Nota–se nesta teoria uma forte influência do pensa-
mento de Durkheim e sua descrição acerca do estado de ano-
mia, desregramento,  estreitamente vinculado às consequên-
cias do crescimento desordenado da indústria, que poderia
gerar relações precárias, com regras indefinidas, vagas. Desse
modo, movimentos sociais seriam gerados em momentos de
inquietação social, de incerteza, e seriam fruto de frustrações,
de desconforto. A base desta análise é a crença numa ordem
social estática, que necessita ser controlada. A falta de contro-
le originaria os movimentos, que seriam um objeto estranho,
exterior aos sujeitos históricos. 

Nos anos de 1960 se desenvolve, também nos EUA, a
Teoria da Mobilização de Recursos (TMR),  que expressaria
uma rejeição às teorias clássicas quanto à ênfase nos senti-
mentos e ressentimentos dos grupos coletivos. A psicologia foi
rejeitada como foco explicativo das ações coletivas. O contex-
to histórico em que aparece esta teoria liga–se à ascensão nos
EUA dos movimentos que se baseavam nos direitos civis (et-
nia), em questões de gênero (feminismo) e estilo de vida (o
pacifismo e o ambientalismo)1 (Alonso, 2009).

1 Segundo Alonso (2009, p.51):  “McCarthy e Zald (1977) são os epígonos
da Teoria de Mobilização de Recursos (TMR), que fizeram perante as expli-
cações das mobilizações coletivas em termos de emoções coletivas, exacer-
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A TMR constrói uma abordagem pautada no utilitaris-
mo, imputando aos movimentos sociais uma lógica empresa-
rial. A decisão de agir partiria de um cálculo racional entre
benefícios e custos. Desse modo, a ação coletiva só se viabili-
zaria na presença de recursos materiais (financeiros e infraes-
trutura), humanos (ativistas e apoiadores) e de organização.
Esta teoria exacerba a racionalidade das mobilizações coleti-
vas, procurando explicar o processo de mobilização e não se
preocupando em destrinchar as suas razões relativas ao con-
texto social e político.

Maria  da Glória  Gohn (2012)  destaca Charles  Tilly
como um dos mais importantes  estudiosos  americanos dos
Movimentos Sociais. Para esta pesquisadora, Charles Tilly de-
senvolveu  um  trabalho  histórico  sobre  as  ações  coletivas
ocorridas na Europa em diferentes períodos, entre os séculos
XVIII  e XIX, buscando identificar quais  pessoas,  recursos e
fins envolvidos nos movimentos e apontou que o fator gera-
dor básico das mudanças estaria no sistema político institucio-
nalizado, que proporcionou espaços para uma cultura política
democrática que configurou a moderna ação coletiva.2

Há outras duas linhas teóricas importantes sobre os
Movimentos Sociais. Uma delas é denominada de Teoria da
Mobilização Política (TMP), surgida também nos EUA e a Te-

bando o extremo oposto: sua racionalidade. Contra o funcionalismo, de-
fenderam que, longe de expressão caótica de insatisfações individuais não
canalizadas pelas instituições, movimentos, como o por direitos civis nos
Estados Unidos, tinham sentido e organização.”
2 Maria da Glória Gohn (2012, p. 64, 65), ao enfatizar o caráter histórico
dos estudos de Tilly,  esclarece: “Embora muitos autores incluam o traba-
lho de Chareles Tilly na teoria da Mobilização de Recursos (e eles têm suas
razões para tal), achamos que deve haver uma diferenciação, já que ele
possui  características próprias,  um estilo de abordagem que fez escola e
uma abordagem essencialmente histórica. Outros autores relacionam o tra-
balho de Tilly ao paradigma dos Novos Movimentos Sociais, como Fowe-
raker (1995). Discordamos desta posição porque o próprio Tilly destaca o
caráter estrutural de suas análises e tece críticas à abordagem centrada ape-
nas nas questões de identidade e na perspectiva microssocial. O que ele
partilha com o paradigma dos NMS é a questão da solidariedade, particu-
larmente a solidariedade comunal.”
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oria dos Novos Movimentos Sociais (TNMS), desenvolvida na
Europa.  Estas  teorias  se  destacam por  representarem uma
crítica à TMR, por ela se restringir aos aspectos organizacio-
nais, bem como coloca–se contra as análises marxistas, tidas
como economicistas e deterministas.

 Na TMP, o enfoque volta–se ao desenvolvimento do
processo político. Um dos seus autores mais representativos,
Sidney  Tarrow,  desenvolveu  o  conceito  de  “estrutura  de
oportunidades  políticas”(EOP).  A  EOP  estaria  relacionada
com as dimensões formais e informais do ambiente político,
ou seja,  com os canais para a expressão de reivindicações
que podem ser mais ou menos permeáveis aos reclamos da
sociedade civil. Segundo Tarrow (2009, p. 99):

O confronto aumenta quando as pessoas obtêm recur-
sos  externos  para  escapar  da  submissão  e  encontra
oportunidade  para  usá–los.  Ele  também  aumenta
quando as pessoas se sentem ameaçadas por custos
que não podem arcar ou que ofendem o seu senso de
justiça.  Os  desafiantes  encontram  oportunidades  de
apresentar suas reivindicações quando se abre o aces-
so  institucional,  quando  surgem  divisões  nas  elites,
quando os aliados se tornam disponíveis e quando de-
clina a capacidade de repressão do Estado. Quando
isso se combina com a percepção do alto custo da ina-
ção,  as  oportunidades  produzem  episódios  de  con-
fronto político. 

Já a TNMS salienta a cultura, a ideologia, as lutas so-
ciais cotidianas e o processo de identidade criado. Trata–se
de um modelo teórico baseado na cultura sem base classista,
fundamentado em interesses difusos. Seriam grupos de pres-
são com o intuito de mudar suas orientações valorativas, dos
costumes. O mundo do trabalho teria perdido a centralidade
no capitalismo contemporâneo, de modo que os movimentos
sociais teriam como foco não mais questões redistributivas,
mas, sim, estariam empenhados numa luta simbólica em tor-
no de qualidade de vida, realização pessoal ou direitos huma-
nos.
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Entre os principais expoentes desta teoria estão Alain
Touraine (França) e Alberto Melucci (Itália). Segundo Alonso
(2009), Touraine defende que após 1960 teria se configurado
uma sociedade pós–industrial, em que a indústria e o traba-
lho teriam perdido centralidade, por isso os conflitos em torno
do trabalho teriam se diluído e a dominação teria se tornado
fortemente cultural. As novas mobilizações estariam relacio-
nadas a luta por novas formas de vida, os novos sujeitos não
seriam mais classes, mas, grupos marginais como: negros, ín-
dios,  homossexuais,  mulheres,  jovens e teriam uma atitude
de oposição3. Melucci se dedicou a produzir uma teoria da
identidade coletiva, elaborada por meio da ação coletiva em
que  há  comunicação,  produção e  negociação de  significa-
dos.4

A partir das teorias apresentadas, desde as primeiras
teorias formuladas, que viam inicialmente as ações coletivas
como  anomalias,  fruto  de  irracionalidade,  passando  pela
TMR que constrói uma abordagem pautada no utilitarismo,
imputando aos movimentos sociais a lógica empresarial, de-
pois a TMP que foca nas oportunidades políticas conjunturais
que determinariam as ações dos movimentos até chegar nas

3 “Após os anos 1960 teria se configurado um novo padrão de sociedade,
que Touraine, inicialmente, chama de ‘sociedade programada’ e depois de
‘sociedade pós–industrial’, na qual a indústria e o trabalho teriam perdido
centralidade. Os conflitos do trabalho teriam se diluído, processados pelas
instituições democráticas, como expansão de direitos, e pelas instituições
capitalistas, como aumento de salários. A dominação teria se tornado emi-
nentemente cultural, feita por meio do controle da informação por uma tec-
nocracia. Técnica e cultura passariam a interpenetrar–se, as distinções entre
mundo público e privado teriam se nublado, fazendo com que os conflitos,
antes restritos ao plano econômico, avançassem para a vida privada (famí-
lia, educação, sexo) e ganhassem dimensões simbólicas” (Alonso, 2009, p.
60)
4 Segundo Alonso (2009), na visão de Mellucci: “Os novos movimentos so-
ciais seriam, então, formas particularistas de resistência, reativas aos rumos
do desenvolvimento socioeconômico e em busca da reapropriação de tem-
po,  espaço  e  relações  cotidianas.  Contestações  ‘pós–materialistas’,  com
motivações de ordem simbólica e voltadas para a construção ou o reconhe-
cimento de identidades coletivas.”
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Teorias sobre os Novos Movimentos Sociais, poderíamos in-
dagar: o que há em comum entre todas essas teorias? 

Primeiramente, não são teorias que constroem expli-
cações abrangentes tendo em vista a totalidade econômica e
social.  Pode–se afirmar que são explicações  que comparti-
mentalizam a análise e enquadram os movimentos sociais na
ordem burguesa. 

A teoria clássica nega completamente os movimentos
sociais como portadores de um papel construtivo na socieda-
de, já as demais enxergam possibilidades de os movimentos
sociais  fortalecerem a democracia. Na TMR, o sucesso dos
movimentos sociais está estreitamente ligado à disponibilida-
de de recursos: humanos e materiais. A TMP enfoca as opor-
tunidades políticas, que podem ser criadas pelo próprio Esta-
do e também podem ser obstaculizadas por ele, já que em
ambientes  repressivos  haveria  um refluxo  dos  movimentos
sociais. 

A TNMS fundamenta–se em diferentes autores, como
Touraine e Melucci, que, embora tenham análises particulares
sobre os movimentos sociais, possuem algo em comum: de-
fendem que viveríamos numa sociedade pós–industrial,  em
que o conflito básico da sociedade não se daria mais entre
capital e trabalho, mas, sim, no âmbito cultural. Portanto, re-
tira–se de pauta a contradição essencial do modo de produ-
ção capitalista e as bases da exploração do trabalho. A gran-
de questão passa a ser a luta por novas identidades e valores,
desse modo, são abordados em primeiro plano, por exemplo,
os movimentos identitários como o feminismo, o pacifismo, o
ambientalismo ou os direitos da cidadania. 

3. Movimentos Sociais e Luta de Classes 

Em contraponto a essas abordagens, neste artigo, per-
cebemos os movimentos sociais como expressão da luta de
classes. Os movimentos sociais podem ser compreendidos a
partir do que se convencionou chamar de a “questão social”
sob o modo de produção capitalista. Desde seus primórdios,
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em sua fase industrial concorrencial, a pauperização massiva
da população constituiu uma das expressões imediatas do ca-
pitalismo. Sob o modo de produção capitalista, a classe tra-
balhadora, alijada da propriedade privada, cria quantidades
de riqueza muito superiores ao que recebe sob a forma de sa-
lário, que restringe–se a garantir a sobrevivência e a reprodu-
ção da classe trabalhadora. O trabalho não pago coloca em
funcionamento a acumulação de capital, gerando um desen-
volvimento  crescente  das  forças  produtivas  da  sociedade.
Este processo conforma a exploração do trabalho e provoca a
luta entre as classes: de um lado aqueles que detêm e contro-
lam os meios de produção e, de outro, aqueles que vivem da
venda de sua força de trabalho. 

A busca por obter quantidades cada vez maiores de
mais valia (trabalho não pago) é o que move a atividade hu-
mana sob este modo de produção, o que constitui uma irraci-
onalidade, uma vez que as necessidades verdadeiramente hu-
manas são renegadas, ao mesmo tempo em que se desenvol-
vem crescentemente as condições materiais para suprimi–las.
O que singulariza a exploração do trabalho nestas circunstân-
cias é que ao mesmo tempo em que cresce o pauperismo au-
menta a capacidade social de produzir riquezas. Este proces-
so é delineado por Karl Marx no capítulo vigésimo terceiro de
“O capital”, na Lei Geral da Acumulação Capitalista (MARX,
2013).

Deste modo, a “questão social” está vinculada ao tra-
ço próprio da relação entre capital e trabalho, que se distin-
gue pela exploração e que constitui um corolário necessário
ao desenvolvimento capitalista em todos as suas fases. Aque-
les que se submetem à exploração não se mantêm numa con-
dição cordata, em vários momentos da história se organiza-
ram coletivamente de diferentes maneiras contra a situação
em que  se  encontravam,  no século  XIX,  poderíamos  citar
desde as ações de violência ludditas contra as inovações pro-
dutivas que desempregavam trabalhadores até a constituição
das  trade–unions,  configurando uma ameaça real  à  ordem
social estabelecida (NETTO, 2015).
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Portanto,  os  movimentos  sociais  podem  ser  com-
preendidos como expressão da contradição fundamental exis-
tente entre capital e trabalho.

Esta interpretação implica em um determinado trato
teórico da “questão social” que consiste em sua vinculação
com a problematização em torno dos fundamentos da ordem
econômico–social estabelecida. A ordem burguesa é entendi-
da por Marx enquanto um sistema mundial, com uma ten-
dência histórica de tudo abranger, desde suas origens nas re-
voluções burguesas clássicas à incorporação de todas as regi-
ões do globo, conforme descrito no Manifesto do Partido Co-
munista de 1848 (MARX, 2008). Isto não significa que haja
um modelo universal de funcionamento do modo de produ-
ção capitalista nas diferentes realidades históricas. 

Esta  dinâmica  histórica  universalizante  se  expressa
por meio das burguesias oriundas das revoluções burguesas
clássicas sedentas por novos campos de acumulação. Neste
quadro, cada um dos objetos singulares, que podem ser, por
exemplos, espaços nacionais, são envolvidos numa trama de
relações de um modo de produção que a tudo incorpora e
subordina.  Tais  singularidades  conforme  são  incorporadas
nessa dinâmica configuram particularidades, compreensíveis
a partir de um conjunto de mediações. Somente assim seria
possível  entender  formações  econômico–sociais  determina-
das, particulares. 

Deste modo, por estes fundamentos teóricos metodo-
lógicos, os movimentos sociais no Brasil são compreendidos
como expressão da contradição entre capital e trabalho numa
realidade particular, caracterizada por nossa extração coloni-
al. A nossa história esteve marcada pela dupla articulação en-
tre dependência e subdesenvolvimento. A dependência se ex-
pressa na dominação imperialista externa e no subdesenvol-
vimento caracterizado pela manutenção do atraso, como nas
relações agrárias vastamente arcaicas, tal como Florestan Fer-
nandes (2006) analisou em A revolução burguesa no Brasil.

Podemos adiantar que os desafios colocados aos mo-
vimentos sociais no Brasil vinculam–se a uma importante ta-
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refa educacional que se relaciona, conforme Mészáros (2008),
à automudança consciente dos indivíduos chamados a con-
cretizar uma ordem social radicalmente diferente, consubstan-
ciada na emancipação dos seres humanos de toda explora-
ção. Por que esta tarefa educacional é fundamental? Porque,
se estamos diante de uma ordem social que a tudo abrange e
subordina, os desafios daqueles que vivem do trabalho so-
mente podem ser compreendidos a partir de uma construção
teórica que busque entender os problemas de nossa particula-
ridade histórica, segundo as relações recíprocas estabelecidas
com a totalidade.  Assim, a consciência de classe proletária
consiste na consciência do trabalhador acerca do seu ser soci-
al enquanto enquistado no antagonismo estrutural da socie-
dade capitalista: 

Uma teoria objetiva da consciência de classe implica,
acima de tudo, a avaliação de sua problemática nos
termos da concepção marxiana global do capitalismo
enquanto um sistema mundial real. Isso significa que
mesmo os fenômenos de conflito social de aparência
puramente local têm de ser relacionados à totalidade
objetiva  de  um estágio  determinado  do  desenvolvi-
mento  socioeconômico.  Sem um esforço  consciente
de interligar os fenômenos sociais  específicos às ten-
dências gerais e às características do capitalismo como
sistema global, o significado desses fenômenos perma-
nece  obscuro  ou  parece  desproporcionalmente  au-
mentado, e o mesmo se dá em relação às leis gerais –
por exemplo, a lei da pauperização, da taxa decres-
cente de lucro etc., válidas apenas em termos qualifi-
cados  globalmente  –  parecem  ser,  de  outra  forma,
nada mais  que especulações  e  abstrações.  (MESZÁ-
ROS, 2008, p. 85)

 Desse modo, o desafio educacional e teórico dos mo-
vimentos sociais, portanto, estaria em transcender os limites
da consciência de grupo, dos grupos determinados de traba-
lhadores em direção a uma consciência global do ser social.
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4. Movimentos sociais e educação política na reali-
dade brasileira

Os anos entre as décadas de 1950 e 1960 foram ca-
racterizados  como  pré–revolucionários  por  Octávio  Ianni
(1979),  por  termos  vivido uma ascensão da organização e
conscientização das classes exploradas nas cidades e no cam-
po, nas ligas camponesas, junto às igrejas, nos partidos, den-
tre outros. Em várias obras da época se utiliza o termo “Revo-
lução” para examinar o período, seja de obras de marxistas
ou não. A título de exemplo poderíamos citar: A revolução
brasileira,  de Caio Prado Júnior (1968) e  A pré–revolução
brasileira de Celso Furtado (1962). Este foi o período de in-
tensificação da industrialização do país, com a formação do
proletariado e da burguesia.

Segundo Prado Júnior (1968, p.2):  […] “Revolução”
em seu sentido real e profundo, significa o processo histórico
assinalado por reformas e modificações econômicas, sociais e
políticas sucessivas, que, concentradas em período histórico
relativamente curto, vão dar em transformações estruturais da
sociedade, e em especial das relações econômicas e do equilí-
brio recíproco das diferentes classes e categorias sociais.” (p.
2)  

No campo educacional um dos grandes desafios cor-
respondia  a  como  alfabetizar  grande  parte  da  população
adulta para que pudesse votar e participar das decisões políti-
cas, no processo de construção da democracia. Paulo Freire
(2000) em A educação como prática para liberdade, no mes-
mo sentido dos autores citados no parágrafo anterior, dedica
o primeiro capítulo a examinar:  A sociedade brasileira  em
transição. Ele  descreve uma sociedade fechada, sem povo,
antidialogal, atrasada, comandada por uma elite superposta a
seu mundo para uma sociedade em que o povo poderia se
tornar participante de todas as transformações vividas nas di-
mensões econômica, social, política e cultural:

Uma educação que possibilitasse ao homem a discus-
são  corajosa  de  sua  problemática.  De  sua  inserção
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nesta problemática. Que o advertisse dos perigos de
seu tempo, para que, consciente deles, ganhasse a for-
ça e a coragem de lutar, em vez de ser levado e arras-
tado à perdição de seu  próprio  “eu”,  submetido  às
prescrições alheias. Educação que o colocasse em diá-
logo constante com o outro.  Que o predispusesse a
constantes  revisões.  À análise  crítica  de seus  “acha-
dos”. A uma certa rebeldia, no sentido mais humano
da expressão. Que o identificasse com métodos e pro-
cessos científicos. (FREIRE, 2000, p. 90)

Paulo Freire desenvolve várias experiências de educa-
ção popular no período assinalado, a partir das quais conce-
be um método de alfabetização incrustado nas necessidades
de conscientização do ser humano acerca dos problemas so-
ciais em que está inserido, sobre suas responsabilidades e so-
bre seu papel no clima cultural da época em transição. Trata-
va–se de, por meio de um método de alfabetização, trabalhar
pela superação de uma intransitividade da consciência – em
que a apreensão dos problemas se situam apenas na esfera
biologicamente vital. Passando por uma transitividade ingê-
nua, ainda com limitada esfera de apreensão, com o intuito
de chegar numa transitividade crítica, em que poderia ser ela-
borada  uma  educação  dialogal  e  ativa,  caracterizada  pela
profundidade  na  interpretação  dos  problemas,  que  seria  a
matriz de uma verdadeira democracia.

Paulo Freire  (2000)  destaca a estreita  relação entre
aqueles que passavam por seus grupos de alfabetização e o
maior engajamento em movimentos sociais. A relação ganha
ainda mais sentido se levarmos em consideração que a popu-
lação abrangida por este método era justamente a que mais
sofria as consequências da exploração e a total ausência de
condições dignas de sobrevivência. É possível assinalar uma
intensa conexão entre esta pedagogia – que tem o foco no
sujeito e em suas possibilidades de conhecer e conscientizar–
se acerca da realidade – com as lutas em torno de terra, me-
lhores condições de trabalho e salários.

No início de 1964, o método Paulo Freire havia se
tornado política de Estado, sob o governo do presidente João
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Goulart. Previa–se a instalação de 20.000 círculos de cultura,
com o resultado de 2 milhões de alfabetizados até o final da-
quele ano. Uma das primeiras medidas da ditadura instalada
foi abolir esta política e determinar o exílio de seu formula-
dor. 

Conforme Florestan Fernandes (2006), a Ditadura mi-
litar  instalada  em 1964  representou  uma  contrarrevolução
burguesa, detendo os possíveis avanços democráticos e em
prol da soberania econômica do país. A burguesia brasileira
deixa claro seu caráter histórico nesses anos de chumbo, de
subserviência aos interesses dos países do centro do capitalis-
mo, reforçando os laços com o imperialismo; e de onipotên-
cia na relação estabelecida com as classes exploradas interna-
mente. 

Intensificou–se nesse período a forma como historica-
mente a “questão social” é tratada no Brasil, como caso de
polícia. Os movimentos sociais, ligados às lutas trabalhistas,
aos camponeses, aos estudantes foram barbaramente perse-
guidos,  as lideranças torturadas e muitos exilados (Novaes,
2012). Entre 1964 e 1968, o principal movimento que serviu
de aglutinador das forças de oposição à ditadura, foi o movi-
mento estudantil.  A União Nacional  dos  Estudantes  (UNE)
teve  importância  significativa  por  conseguir  se  manter  nas
manifestações, apesar do cenário truculento que exterminou
as possibilidades de organização dos sindicatos,  circunstân-
cias que só se concretizaram para os estudantes após o AI–5
no ano de 1968 (Sanfelice, 2008)

Após os anos de chumbo, a Igreja Católica exerceu
um papel importante na organização da resistência à ditadu-
ra. Setores da Igreja foram influenciados pela Declaração de
Medellín, oriunda da II Conferência Geral do Episcopado lati-
no–americano.  Conforme  esta  declaração,  a  “salvação”  é
anunciada na instauração de condições de vida mais huma-
nas e há uma ênfase na denúncia das estruturas sociais pro-
dutoras das desigualdades, exploração e miséria. Há também
o incentivo à constituição de comunidades, que vão se con-
substanciar nas Comunidades Eclesiais de Base (CEBs). Se-
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gundo Eder Sader (1988),  em 1981,  chegou–se a mais de
80.000 CEBs, com mais de 2 milhões de pessoas envolvidas.
Essas comunidades congregavam grupos que, inspirados no
Evangelho, passavam a debater suas precárias condições de
vida, bem como possíveis propostas de superação dessa situ-
ação. 

As CEBs estão na base dos movimentos sociais surgi-
dos na década de 1980. Como foi o caso dos movimentos ur-
banos na Grande São Paulo: relativos ao Clube de Mães, que
se colocaram em luta pela redução do custo de vida e tam-
bém ao Movimento de saúde da periferia leste, que defendia
mais postos públicos e saúde de qualidade. Num e noutro
caso, esses movimentos tiveram um papel educativo bastante
significativo. O Clube de Mães multiplicou atividades de edu-
cação popular em torno do custo de vida. Nas reuniões se
discutiam os significados, as causas e os interesses envolvi-
dos. Temas específicos como a questão agrária e a dívida ex-
terna foram debatidos. 

No Movimento pela saúde chama a atenção que a
luta ganhou muita força depois da atuação dos médicos sani-
taristas que desenvolveram atividades para esclarecer as famí-
lias sobre doenças, circunstâncias de propagação e qual po-
deria ser o papel do Estado no atendimento público. Para Sa-
der (1988), são homens e mulheres tomando contato com as
razões que determinam seus dramas sociais, conscientizando–
se a respeito de sua condição.

O que se verificou no período foi um grande cresci-
mento no número de movimentos sociais atrelados a pautas
específicas, fundamentadas na luta por direitos que de certo
modo alimentaram as lutas populares em torno da Constitui-
ção promulgada em 1988. De um lado, a estreiteza das rei-
vindicações se justifica pelo contexto truculento e de desman-
telamento das organizações políticas do período pré ditatorial,
de outro, há um elemento relacionado às questões teóricas
atinentes aos movimentos sociais. 

Nesse sentido, Virgínia Fontes (2010) afirma que ao
final da década de 1970 ocorre a volta de muitos intelectuais
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do exílio, influenciados pela produção sociológica internacio-
nal dedicada aos “novos movimentos sociais” que estabelecia
uma forte crítica às abordagens que relacionavam as estrutu-
ras às classes sociais, considerando–as como não lastreadas
na experiência imediata dos sujeitos, portanto, não suficiente-
mente  empíricas.  Desse  modo,  teria  havido um desdém a
qualquer referência à totalidade e ao modo histórico de cons-
tituição dos sujeitos. 

Assim, há a confluência de dois aspectos que colabo-
ram para a compartimentalização das lutas. De um lado, a re-
alidade concreta dos sujeitos em luta no período, que foram
intensamente restringidos em suas organizações políticas e in-
terditados à reflexão enquanto classes sociais. De outro, havia
a forte influência dessa base teórica relacionada aos “novos
movimentos sociais” que consolidava uma visão imediatista
dos setores populares.

Nesse mesmo período surge o Movimento dos Traba-
lhadores Rurais Sem Terra – MST –constituído formalmente
em 1984,  também sob forte  influência das CEBs,  de onde
vêm suas principais lideranças. O MST coloca em pauta a re-
forma agrária no país, intensamente debatida e alvo de mui-
tas lutas no período anterior ao golpe. O foco das lutas é o la-
tifúndio improdutivo. As ocupações de terra se tornam uma
das principais táticas de luta e também uma das principais
bases  de  sua  pedagogia,  conforme  Roseli  Caldart  (2004).
Para a realização das ocupações havia um intenso esforço do
movimento no sentido da formação política de sua base, es-
clarecendo sobre as bases legais que faziam a luta ser uma
ocupação e não uma invasão de terra, fortemente calcado no
Estatuto da Terra (1964) que previa a realização de reforma
agrária  em  latifúndios  improdutivos,  bem  como  apontava
para a necessidade de a terra cumprir sua função social (Ro-
drigues, 2013).

O MST tornou–se o maior movimento social do país
com organização nacional e uma preocupação com a educa-
ção que é muito relevante e exemplar sobre os desafios colo-
cados a um movimento social deste porte. Primeiro, porque a
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base social do MST que é excluída do acesso à terra, também
é historicamente excluída do acesso à educação, por isso des-
de as primeiras ocupações houve a necessidade de se pensar
a  questão  da  escola  e  da  educação  para  as  crianças  dos
acampamentos. 

O MST toca num dos pilares da particularidade do ca-
pitalismo no Brasil: a concentração fundiária que alicerça a
extrema exploração da força de trabalho no campo e nas ci-
dades, por isso enfrenta toda sorte de violência, seja no cam-
po ideológico, perpetrado pelos órgãos da mídia, seja por for-
ça policial ou por milícias privadas. A organização deste mo-
vimento requer que se compreenda muito bem quais são as
partes e políticas em disputa, daí a relevância que assume a
educação, seja, por exemplo, em sua dimensão escolar ou no
âmbito da formação política.

Um dos traços de origem do MST, desde o início dos
anos de 1980, consistiu na luta por escolas públicas dentro
das áreas e assentamento e acampamentos. Segundo a edu-
cadora “[…] Organizar essa luta foi  o objetivo principal  da
criação de um setor de educação no Movimento.” (Kolling,
Vargase Caldart, 2014, p. 95) Ao longo de sua história as ela-
borações acerca da educação se complexificaram, e foram es-
tabelecidos princípios norteadores da luta, que podem ser sin-
tetizados da seguinte forma: a)  elaboração e implementação
de um projeto próprio de educação; b) crítica e/ou  negação
do ensino oficial estatal; c) implementação da gestão demo-
crática em suas escolas; d) formação dos próprios educado-
res; e) articulação entre ensino e trabalho produtivo (DAL RI,
2004). 

Além da luta por escola pública, existe uma preocupa-
ção com a formação política dos quadros do Movimento. Na
década de 1980, havia uma forte ligação do MST com a Co-
missão Pastoral da Terra(CPT) e o PT, os quais constituíram
matrizes formativas para a militância na luta pela terra. Já nos
anos de 1990 o Movimento idealizou escolas próprias de for-
mação, capazes de lhe conferir maior autonomia, culminando
nos anos 2000 com a criação da Escola Nacional Florestan
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Fernandes (ENFF) em Guararema, no estado de São Paulo.
Ela foi pensada para abrigar palestras e cursos de curta e lon-
ga duração de formação política para militantes de várias par-
tes do mundo, especialmente da América Latina, bem como
em cursos com menor autonomia, em parceria com parcelas
da esquerda universitária. 

Para aperfeiçoar a formação política, devemos desta-
car a criação da Editora Expressão Popular, com hegemonia
do MST. Produzindo livros baratos, com viés crítico, sendo
muitos deles no campo marxista, estes livros têm sido funda-
mentais para a formação de muitos militantes do MST e de
outros movimentos sociais. No campo educacional, podería-
mos destacar a publicação de alguns livros de Anton Maka-
renko, Moisey Pistrak e Viktor Shulgin.  No campo da ciência
política, a publicação de livros de Karl Marx, Antonio Grams-
ci, Friedrich Engels, dentre outros. Da mesma forma, é possí-
vel ter acesso a inúmeros dos clássicos da agroecologia, como
Albert  Howard,  Francis  Chaboussou,  Andre  Voisin,  Miguel
Altieri, Sevilla Guzmán, Pinheiro Machado, dentre outros.

Da mesma forma, inúmeras místicas realizadas pelo
movimento tem um enorme potencial educativo, na medida
em que ajudam os camponeses a compreender o nosso capi-
talismo,  a  exploração dos  trabalhadores  e  camponeses,  as
contradições da juventude no campo, o papel do Estado ca-
pitalista na sociedade de classes, dentre outros temas traba-
lhados.

Nos anos 1990, surgiram os cursos de formação de
Técnico em Administração de Cooperativas (TAC), tendo em
vista a produção e comercialização dos produtos da reforma
agrária. Nos anos 2000, no contexto da resistência ao avanço
das corporações produtoras de agrotóxicos, transgênicos, etc.
a agroecologia entra na agenda do MST. Foi neste momento
que surgiram inúmeros cursos de educação profissional e ofi-
cinas não escolares de socialização de conhecimentos entre
camponeses,  tendo em vista  a  transição agroecológica  e  a
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auto–organização dos educandos (Novaes et. al, 2015; Cal-
dart, 2013)5.

Merece destaque também as graduações em Pedago-
gia, História, Agronomia, Veterinária, entre outras, que per-
mitiram a entrada de muitos camponeses na universidade pú-
blica, influenciando e sendo influenciados por suas correntes
teórico–ideológicas (Lerrer, 2010). Nesse sentido, a formação
dos próprios educadores tem sido vital para o MST. Podería-
mos citar o caso do Paraná, onde ouve a combinação de for-
mação realizada através  da  graduação em Pedagogia  pela
UNIOESTE e inúmeros cursos de formação na Escola Itine-
rante Zumbi dos Palmares (Cascavel).

Em todos esses cursos a história oficial, eminentemen-
te pacificadora, é colocada em cheque, com distintos graus
de radicalidade e contato com o materialismo. As lutas dos
trabalhadores são trazidas para o palco da história. Datas co-
memorativas do assassinato de lideranças são lembradas para
manter acesa a chama da luta. As forças do trabalho apare-
cem como guia da história e não a história de empresários
bem-sucedidos, imperadores ou presidentes.

Na tese de doutorado de um dos autores, desenvol-
veu–se o tema da formação política no MST na década de
1980, destacando os vínculos que foram estabelecidos com
as diretrizes estratégicas advindas do Partido dos Trabalhado-
res (Rodrigues, 2013).

O PT foi criado em 1981, e, conforme ressaltou Virgi-
nia Fontes (2010), este partido teve um papel muito impor-
tante na década de 1980, como referência para um conjunto
significativo  de  movimentos  sociais  em luta.  O  PT atuava
como  conexão  entre  os  diversos  movimentos  populares,
como base para ampliação do teor e do escopo das lutas so-
ciais. 

Se de um lado o PT teve esse papel unificador, houve
também na década de 1980 a consolidação e o crescimento

5 Este tema foi desenvolvido nos capítulos de João Henrique de Souza Pi-
res e Lais dos Santos nesta coletânea.
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das ONGs, que consistiam numa forma de organização forte-
mente apoiadas em fontes de financiamento internacional e
coligadas a demandas específicas. No interior das ONGs de-
senvolveu–se uma profissionalização da assessoria  prestada
aos movimentos populares. Houve, desse modo, uma dilui-
ção importante do engajamento social e das possibilidades de
percepção da real dimensão da luta que se trava, contribuin-
do para velar a composição de classes. 

As ONGs cresceram nos anos 1980 e passaram a ter
papel ainda mais expressivo nos anos 1990 com a adoção
das políticas neoliberais e o refluxo dos movimentos sociais
em todo o país. O potencial transformador dessas organiza-
ções é bastante reduzido, há pouca possibilidade de atrelar as
suas pautas específicas com as contradições de classes instala-
das na realidade brasileira, este parece ser um dos grandes
desafios a nós colocado nesse momento histórico (Montaño,
2002). 

Considerações finais

Os desafios econômicos e sociais impostos ao país em
meados da década de 1950 colocavam na ordem do dia a
configuração das classes, a correlação de forças entre capital
e trabalho, que se evidenciava especialmente nas lutas sindi-
cais, bem como nas lutas por terra. A ditadura militar esma-
gou o conjunto dos movimentos sociais brasileiros, restando
pouco espaço de organização e resistência, que a partir dos
anos de 1970 teve lugar nos setores à esquerda da Igreja Ca-
tólica. Os anos de 1980 foram palco de uma realidade bas-
tante controversa, de um lado uma ascensão das lutas sociais,
em diversos âmbitos, unificada na luta pelas diretas–já e no
aparecimento e crescimento do PT. De outro lado, uma in-
tensa compartimentalização das lutas, dificultando uma visão
mais abrangente dos desafios impostos ao capitalismo brasi-
leiro, e nesse cenário mesmo a luta pela Reforma Agrária ar-
refece. 

As teorias mais recentes acerca dos movimentos soci-
ais, tais como a Teoria da Mobilização Política e a Teoria dos
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Novos Movimentos Sociais têm por característica não realiza-
rem análises mais abrangentes que relacionem a existência
dos movimentos a causalidades estruturais e orgânicas da or-
dem vigente. Essas Teorias, conforme destacou Virgínia Fon-
tes (2010), penetram de maneira importante no cenário inte-
lectual  brasileiro a partir  dos anos de 1980 e em conjunto
com a fragmentação da luta contestatória, como fruto da dita-
dura, contribuem para a dificuldade de aglutinação do con-
junto das organizações, segundo uma base classista.

No Brasil, o MST, oriundo desse mesmo período, se
tornou o mais importante movimento social da América Lati-
na. Com origem histórica nas ocupações de terra ao sul do
país, na contestação das políticas agrárias dos governos auto-
ritários, o MST, ao longo de sua trajetória histórica, foi perce-
bendo cada vez mais que sua luta não poderia se restringir
apenas ao acesso à terra, incluindo também a questão educa-
cional, tanto no âmbito da escola pública, quanto da forma-
ção política de sua militância (RODRIGUES, 2013). O MST
tem explicitado em seus escritos atuais sobre o projeto da Re-
forma Agrária Popular a necessidade de perceber a questão
agrária brasileira como uma que toca o conjunto da classe
trabalhadora brasileira, por diversas vias, desde aquelas que
dizem respeito às condições de trabalho no campo e na cida-
de, bem como à qualidade dos alimentos que são comerciali-
zados (MST, 2014). Por isso, o MST ressalta a importância de
que a luta pela reforma agrária seja encampada pelo conjun-
to da classe trabalhadora brasileira. 

Enquanto a discussão teórica do MST tem ido na di-
reção apontada, a realidade concreta tem sido de extremas
dificuldades  para  o  encaminhamento  dos  embates,  o  que
pode ser verificado pela diminuição expressiva do número de
ocupações de terra nos últimos anos. 

O refluxo dos  movimentos  sociais  é  uma realidade
destacada a partir dos anos 2000, em paralelo o Estado, to-
mado pelas políticas neoliberais, diminui o amparo às neces-
sidades básicas da população, com cortes orçamentários re-
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correntes que precarizam cada vez mais a saúde, a educação
e outros serviços públicos. 

Portanto, o desafio para as lutas sociais intensifica–se
ao mesmo tempo em que pioram as condições de organiza-
ção e educação política para a compreensão dos problemas
brasileiros a partir de uma ótica que inclua uma análise da to-
talidade e coloquem como central a luta de classes em nossa
realidade.
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Trabalho, agroecologia e educação
politécnica nas escolas do campo

Roseli Salete CaldartRoseli Salete Caldart

“Em termos estratégicos […] o que apareceu na agen-
da histórica é a urgente necessidade de instituir a  al-
ternativa hegemônica do trabalho à ordem social esta-
belecida. Somente mediante tal alternativa será possí-
vel lançar no passado as horríveis desigualdades e de-
vastadoras contradições do presente […]” István Més-
záros1

Precisamos, “sem perder de vista os objetivos finais do
desenvolvimento social e, em particular, o consequen-
te desenvolvimento de nossa escola, pesquisar e en-
contrar caminhos e etapas através das quais a escola
irá se aproximar, de modo prático, à sua forma superi-
or no futuro.” Moisey M. Pistrak2

Introdução

Este texto trata do vínculo entre escola e trabalho nos
marcos de determinado projeto histórico, sua concepção de
educação e de trabalho, e na especificidade da Educação do
Campo. Está focado nas escolas de educação básica e nos
caminhos de sua transformação (forma e conteúdo), no inte-
resse dos processos de auto–emancipação das famílias traba-
lhadoras camponesas.

O objetivo  é  pensar  este  vínculo  entrelaçando  dois
fios  de  relações  que em nosso  entender  devem orientar  o
pensar da educação e da escola. Um dos fios é o da relação
entre agricultura camponesa e agroecologia. O outro é o da
relação entre trabalho e educação, que inclui a relação escola
e trabalho socialmente produtivo e que tem na educação po-

1 MÉSZÁROS, 2004, P.38
2PISTRAK, 2015, p. 37.
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litécnica  sua expressão mais desenvolvida. Vamos continuar
formulações  iniciadas  em textos  anteriores3,  visando firmar
sínteses de compreensão e ao mesmo tempo apreender, des-
de a concepção que nos fundamenta e do movimento atual
da realidade do campo, necessidades e conteúdos para cons-
trução prática destas relações nos processos educativos das
escolas do campo.

Duas convicções nos servem aqui de pressuposto. A
primeira se refere ao princípio educativo do trabalho e o cará-
ter unilateral e limitado de um projeto formativo do ser hu-
mano que não o inclua. Desde as formulações de Marx, afir-
mar o princípio educativo do trabalho significa concebê–lo
como a “forma mediante a qual, em qualquer tempo históri-
co, se define o modo humano de existir, criando e recriando
o ser humano” (Frigotto e Ciavatta, 2012, p. 748). O trabalho
é a essência distintiva do gênero humano, “condição univer-
sal do metabolismo entre homem e natureza, perpétua condi-
ção natural da vida humana […] comum a todas as suas for-
mas sociais” (Marx, 2013, p. 261). Por isso o trabalho, como
atividade criativa deve integrar os processos de educação das
diferentes gerações e ser a base também do nosso projeto de
escola.

Mas é preciso entender,  como fez Marx, a natureza
contraditória do trabalho nas realidades concretas. Na síntese
de Enguita (1993, p. 301), a forma de produzir os meios de
satisfação das necessidades pode ser um elemento de liberda-
de  ou  seu  contrário.  Trabalhadores  livremente  associados,
que decidem por si mesmos como e o que produzir, exercem
sua liberdade no processo mesmo de trabalho. No sistema do
trabalho assalariado e da divisão capitalista  do trabalho, o
elemento livre e libertador do trabalho reduz–se ao mínimo,
na medida em que se apresenta diante do trabalhador como
algo dado e organizado pelo capital. Uma mesma atividade
que constitui o ser humano pode representar sua alienação,
desumanização e miséria. Mas o trabalho, como a sociedade,

3Especialmente Caldart 2015a (escrito em 2013), 2016a e 2016c (escrito
em 2015).
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precisa ser transformado, e é no processo dessa transforma-
ção que o indivíduo (social) alcançará sua verdadeira dimen-
são  humana.  A  função  pedagógica  do  trabalho  material,
como da sociedade em geral, não depende apenas das condi-
ções dadas, mas também e, sobretudo, da luta contra estas
condições (id. ibid., p. 106). E isso traz implicações na forma
de pensar a preparação das novas gerações para o trabalho.

A segunda convicção é a de que a agricultura campo-
nesa de base agroecológica, tendo como sujeitos principais os
trabalhadores camponeses, compõe hoje a dimensão afirma-
tiva da negação radical da ordem social do capital, integran-
do o confronto das classes fundamentais da sociedade capita-
lista no desafio de construção da alternativa social hegemôni-
ca do trabalho. É no decorrer desta construção, e da luta soci-
al para garanti–la, que trabalhadores associados podem “mu-
dar de cima abaixo as condições de sua existência industrial e
política e sua maneira de ser” (Marx apud Mészáros, 2004, p.
329). Esta não é uma condição dada, mas uma intencionali-
dade social e política a ser conferida, pelos trabalhadores e
suas organizações, ao movimento das contradições presentes
na realidade atual.  Esta convicção, por sua vez, tem como
pressuposto que nossos esforços de longo prazo são/devem
ser para negação radical da ordem do capital.

Na especificidade da agricultura camponesa, esta in-
tencionalidade supõe a formação de uma consciência associ-
ativa e  de classe trabalhadora entre os camponeses que lhes
permita massivamente compreender que o modo camponês
de produzir e de viver está em contradição com o modo de
produção capitalista e que o alargamento da autonomia dos
camponeses em relação ao capital, necessária para o avanço
da construção atual da agricultura camponesa, é luta social
maior  pela  superação  do  capitalismo  (Carvalho,  2016,  p.
156). É nesse quadro que a agroecologia se insere. Ao mes-
mo tempo é preciso superar o preconceito cristalizado na for-
mação social brasileira contra os camponeses, que se espraia
como senso comum entre os próprios trabalhadores (id. ibid.,
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p. 154). Esta convicção se desdobra no vínculo entre Educa-
ção do Campo e Agricultura Camponesa.

Da  relação  entre  estas  duas  convicções  surge  uma
tese/proposição, em torno da qual temos buscado desenvol-
ver algumas formulações, dialogando com o legado teórico e
político de outros processos, outras épocas, outros lugares: é
preciso  encontrar/construir  com urgência  e  paciência  cami-
nhos firmes para um vínculo orgânico das escolas do campo
com processos de trabalho e de luta que estão construindo a
agricultura camponesa agroecológica como parte da alternati-
va do trabalho à ordem do capital. No plano formativo e pe-
dagógico este vínculo nos aproxima ou nos pode aproximar
das  formulações  sobre  educação  politécnica,  iniciadas  por
Marx no bojo de sua análise das contradições do capitalismo
e das necessidades de formação dos trabalhadores para supe-
rá–lo.  O  presente  texto  é  dedicado  a  desenvolver  a  com-
preensão  desta  ideia.  Primeiro  trazendo  breves  sínteses  de
compreensão sobre os termos e as relações envolvidas e em
seguida buscando esboçar proposições sobre como desenvol-
ver este vínculo.

Uma palavra sobre o momento em que este texto está
sendo escrito. Pensamos a relação escola e trabalho no seio
de objetivos formativos ligados à construção da alternativa do
trabalho (socialista) em uma sociedade dominada e hegemo-
nizada pelo capital e, no caso particular de nosso país, em um
momento  político  que  ameaça/realiza  retrocessos  drásticos
não apenas no campo dos direitos  sociais  e  políticos,  mas
também no próprio processo civilizatório de conquista bur-
guesa. Na política educacional estão em pauta a mercantiliza-
ção e privatização da escola pública, o estreitamento curricu-
lar e formativo do ensino para testes e da “escola sem parti-
do”, o fechamento de escolas públicas no campo e na cidade,
a precarização do trabalho docente e a defesa cínica de uma
diversidade que se defende em grandes espetáculos, mas que
se trabalha para eliminar,  na sociedade como na natureza,
pela ordem de padronização do capital. No campo o agrone-
gócio esperneia em suas contradições, mas avança ancorado
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pelos apoios do Estado e dita o desenho de um novo e estru-
tural bloqueio de qualquer tipo de reforma agrária. 

Neste  contexto  não parece  fora  de  lugar  discutir  a
construção de uma escola do campo de perspectiva politécni-
ca e socialista? Entendemos que exatamente pelo momento
vivido é preciso avançar nesta agenda e suas formulações.
Não podemos perder de vista que as determinações estrutu-
rais da realidade social, e não apenas brasileira, não muda-
ram agora e são elas que afinal dão o conteúdo essencial do
descalabro conjuntural que estamos atravessando aqui. Vive-
mos no âmbito da lógica capitalista que já há algum tempo
atingiu um estágio cruel de “auto–reprodução destrutiva” que
hoje se coloca como “um desafio direto à sobrevivência da
humanidade” (Mészáros, 2004, p. 300). Estas são característi-
cas de uma época, a nossa, e não apenas de um momento e
muito menos de um lugar,  um país,  embora se expressem
aqui desde as particularidades de nossa formação social, de
tradição escravocrata e  latifundiária.  Os retrocessos  porque
drásticos e obscurantistas, aqui como em outros lugares, re-
presentam derrotas violentas aos trabalhadores no plano ime-
diato,  mas escancaram as  características  e  contradições  do
capitalismo desta época e indicam também que sua crise es-
trutural é do tamanho capaz de produzir estas soluções insa-
nas. Crise que carrega no seu interior o seu próprio contrário
e as possibilidades de superação que certamente as lutas am-
pliarão.

Por isso o momento recoloca a  necessidade de insti-
tuir a alternativa hegemônica do trabalho à ordem social esta-
belecida e nos exige continuar na afirmação da estratégia so-
cialista, refinando–a desde uma análise cada vez mais rigoro-
sa da situação geral. São as características da nova época ou
do novo ciclo do sistema do capital no mundo que explicam
os retrocessos do momento atual. E são estas características,
bem como suas determinações estruturais de fundo que pre-
cisam ser compreendidas e confrontadas, com luta e constru-
ção.  
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Os retrocessos  que nos  assombram agora  estão  na
contramão da história, e por isso podem produzir cada vez
mais focos de resistência, de pessoas, de grupos, de organiza-
ções, de classe. Em todas as esferas da vida social. Na educa-
ção, ainda que no plano imediato seja difícil dar passos muito
avançados no rumo formativo que precisamos como classe
trabalhadora,  é necessário que os passos possíveis se colo-
quem no caminho do  longo prazo  estratégico (id.  ibid.,  p.
38). E neste plano, lutar contra (a ordem) e construir a favor
(de outra ordem) integram um mesmo processo, ainda que
na prática composto de movimentos que às vezes se tensio-
nam e se atropelam entre si. Neste processo compartilhamos
da visão de que nenhuma “força social pode apresentar suas
reivindicações como uma  alternativa hegemônica sem tam-
bém indicar, pelo menos em linhas gerais, a dimensão positi-
va e afirmativa de sua negação radical. Isto é verdadeiro para
milhares de anos de história, não apenas para os últimos sé-
culos” (ibid., p. 328). Para esta afirmação trabalhamos.

Educação Politécnica e Politecnismo na rela-
ção escola e trabalho

Comecemos com uma síntese de compreensão sobre
a relação educação e trabalho pensada na sua dimensão de
educação politécnica, desde a concepção de Marx, e na sua
construção teórica e prática como politecnismo e como esco-
la do trabalho politécnico pelos pedagogos do período inicial
da revolução russa de 1917, especialmente Krupskaya, Shul-
gin  e  Pistrak,  continuadores  importantes  da formulação de
uma pedagogia marxista. Iniciamos com este par de relações
porque ele nos remete a uma reflexão geral acerca da cons-
trução histórica do projeto educativo da classe trabalhadora
em luta, e pode ser uma chave metodológica para pensar, em
nosso tempo, o vínculo das escolas do campo com o trabalho
da agricultura camponesa e a agroecologia.

Educação Politécnica é um conceito que nos permite
pensar sobre o vínculo orgânico entre processos formativos
(dos trabalhadores) e processos de produção e de trabalho.
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Nos termos de Frigotto (2012, p. 275), ela nos remete ao de-
senvolvimento das bases de conhecimentos que se vinculam
ao processo de produção e reprodução da vida humana pelo
trabalho. É também uma forma de pensar como fazer a rela-
ção entre educação e trabalho, entre escola e produção. Mes-
mo sendo uma expressão em si polissêmica, tem sido histori-
camente associada ao conjunto de formulações da pedagogia
socialista, talvez porque o primeiro esforço de materialização
da educação politécnica em um sistema educacional foi feito
durante o processo revolucionário russo.

Na relação com a educação escolar, a educação poli-
técnica, pensada desde este referencial não pode ser confun-
dida com educação profissional e menos ainda com uma pre-
paração (mais “sofisticada”) para o mercado de trabalho ca-
pitalista. Ela nos remete ao âmbito da formação geral e da
educação básica  na perspectiva  de  superação das  relações
próprias ao trabalho assalariado. Não é expressão indicativa
da totalidade do projeto educativo de emancipação da classe
trabalhadora, mas é uma de suas dimensões fundamentais.
Por ter sua base no trabalho exige uma reflexão sobre os ob-
jetivos sociais e os pilares centrais de constituição desta totali-
dade.

Pensar as necessidades e possibilidades de uma edu-
cação politécnica hoje integra a agenda de luta e construção
prolongada da alternativa socialista, especialmente no desafio
de transformação dos processos produtivos pelos trabalhado-
res, do campo e da cidade. E representa um contraponto ra-
dical ao estreitamento formativo pautado pelas reformas edu-
cativas neoliberais em todo o mundo e na particularidade da
formação social brasileira, caracterizada por uma histórica ne-
gação ao direito universal a uma escola pública de qualidade.

Educação Politécnica ou Tecnológica em Marx

Karl Marx foi o primeiro, ainda no século XIX, a inse-
rir  o  conceito  de  educação politécnica  nas  formulações  de
uma estratégia socialista de superação da ordem do capital.
Seu objeto principal de estudo, registre–se, não foi nem a es-
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tratégia de construção socialista nem tampouco a educação,
no geral ou nesta estratégia. Seu objetivo central era destrin-
char  cientificamente  o  funcionamento  do  capitalismo  para
pensar as tendências e possibilidades objetivas de sua trans-
formação, confrontando a tendência “eternizante” do sistema
do capital, que era uma das características fundantes da eco-
nomia política burguesa de sua época (Mészáros,  2004,  p.
492). A revolução socialista era seu objetivo político maior e
a educação da classe trabalhadora (que é a classe que pode
ser revolucionária) fazia parte desta construção. Por isso ao
longo de sua obra há muitas indicações, ainda que sempre
gerais e anunciando futuras formulações, sobre a estratégia
socialista  e  sobre  a  educação.  E  suas  indicações  diretas  e
mais ainda as análises gerais que as fundamentam, continu-
am como inspiração fundamental hoje ao debate sobre edu-
cação que se faça na direção de construir uma ordem social
socialista.

No horizonte de Marx está a sociedade dos trabalha-
dores livremente associados, libertos do poder do capital. E
para ele a tarefa de fundo para chegar a esta forma social era
“realizar a emancipação econômica do trabalho”, mediante a
“forma política finalmente descoberta”, para que o “trabalho
livre e associado” assuma a forma de “sociedades cooperati-
vas unidas”, a fim de “regulamentar a produção nacional se-
gundo um plano comum” (Marx apud Mészáros,  2004,  p.
343). As indicações que faz sobre educação, e particularmen-
te sobre educação politécnica ou tecnológica4, dialogam com

4Na tradução dos textos em que Marx trata do tema da educação há uma
alternância de uso das expressões  educação tecnológica e  educação poli-
técnica, ao que parece com o mesmo sentido. A partir de uma análise filo-
lógica dos textos de Marx, Manacorda (2000) defende que o termo mais
adequado à concepção marxiana é “educação tecnológica” e não “educa-
ção politécnica” que ainda teria um viés burguês, pelo próprio sentido lite-
ral do termo. Segundo ele foram os russos, em especial, Lenin, os respon-
sáveis pela difusão da expressão “educação politécnica” (com mais força
do que a expressão “educação tecnológica”) em Marx. Concordamos com
Saviani  (2003,  p.  145) que esta não é uma polêmica a ser  assumida e
que“grosso modo, pode–se entender que, em Marx, as expressões ‘ensino
tecnológico’ e ‘ensino politécnico’ podem ser consideradas sinônimos”, e
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este horizonte e esta tarefa específica, e somente podem ser
compreendidas como parte da análise das contradições aber-
tas pelo desenvolvimento do modo de produção capitalista, e
as tendências de sua superação desde o ponto de vista da
classe trabalhadora. Nesta perspectiva Marx defendia a for-
mação politécnica dos trabalhadores como luta no interior da
sociedade  capitalista  visando  preparar  os  sujeitos  de  sua
transformação.

Entendemos que as formulações de Marx sobre obje-
tivos e conteúdos de uma educação politécnica podem ser
sintetizadas em torno de dois eixos que se relacionam organi-
camente. O primeiro eixo é o da necessidade de preparar os
trabalhadores para assumir o comando da produção social fa-
zendo o contraponto à expropriação formativa dos trabalha-
dores operada pelas relações capitalistas de produção e ex-
plorando as contradições que este processo envolve. “A for-
mação tecnológica […] deve compensar as deficiências que
surgem da divisão do trabalho que impede os aprendizes de
adquirirem um conhecimento aprofundado de seus ofícios” e
não é o mesmo que ensino técnico (Marx5 apud Manacorda,
2000, p. 90). O segundo eixo é o da educação das novas ge-
rações, pensando nos processos de longo prazo, na perspecti-
va de desenvolvimento humano mais pleno, omnilateral. E o
elo entre os dois eixos nos parece estar na sua análise da situ-
ação de exploração do trabalho infantil criada pelo estágio de
desenvolvimento  capitalista  das  forças  produtivas  em  sua
época.

Desde o primeiro eixo a questão essencial à noção de
educação politécnica: de que conhecimentos de fundo preci-
sam se apropriar ou reapropriar os trabalhadores para poder
assumir o comando da produção social? Uma indicação dire-
ta, mas geral, de resposta feita por Marx, costuma ser citada
como o seu próprio conceito de educação politécnica ou for-

que no debate atual convém reforçar a expressão politecnia ou educação
politécnica por ter sido “preservada na tradição socialista, sendo uma das
maneiras de demarcar esta visão educativa em relação àquela correspon-
dente à concepção burguesa dominante” (ibid., p. 146).
5Em Ata de Reunião do Conselho Geral da I Internacional, 1869
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mação tecnológica: uma educação “que transmita os princí-
pios gerais de todos os processos produtivos e, simultanea-
mente, inicie a criança ou jovem no uso e manejo prático das
ferramentas elementares de todos os ofícios” (apud Enguita,
1993,  p. 3126).  Não se trata de preparar tecnicamente um
trabalhador para exercer vários ofícios (este seria o sentido de
“politécnico” para a burguesia), mas de formar um trabalha-
dor com apropriação dos fundamentos de seu trabalho e dos
princípios gerais de toda a produção. Mas o que mesmo isto
implica e como desdobrar esta formação em conteúdos edu-
cativos e formas de trabalho pedagógico, na escola ou fora
dela? Para Enguita (ibid., p. 313) esta síntese acabou se tor-
nando um “quebra–cabeça” para pedagogos marxistas que
buscaram  materializá–la  na  prática  da  educação  escolar,
como foi o caso dos pedagogos russos do primeiro período
do processo revolucionário de 1917.

Na base do segundo eixo a convicção de que a for-
mação omnilateral do ser humano deve ser o objetivo maior
da educação. Omnilateralidade entendida como desenvolvi-
mento total, completo, multilateral, em todos os sentidos das
faculdades e das forças produtivas, das necessidades e da ca-
pacidade  da  sua  satisfação  (Manacorda,  2000,  p.78–79).
Para Marx a formação omnilateral somente pode ser realiza-
da sobre a base do trabalho. Sua contribuição direta à peda-
gogia mais importante é a defesa incondicional  do  vínculo
entre escola e trabalho produtivo, ou da união entre ensino e
trabalho, desde a infância (indicou 2h diárias a partir de 9
anos, mas que poderia começar mesmo antes disso), como
elemento fundamental desta educação emancipatória.

Uma das afirmações muito citadas de Marx, ele faz no
contexto de análise da lei fabril de 1864, na Inglaterra. Co-
mentando relatórios de inspetores  de fábricas que afirmam
que as crianças empregadas nas fábricas, com menos tempo
de frequência escolar, aprendem tanto ou mais do que aque-
las com frequência diária integral, ao mesmo tempo em que

6Indicação que integra as Instruções aos delegados do I Congresso da Asso-
ciação Internacional dos Trabalhadores, 1866.
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repudia a exploração do trabalho infantil, afirma: “Do sistema
fabril,  como podemos  ver  em detalhe  na  obra  de  Robert
Owen, brota o germe da educação do futuro, que há de con-
jugar, para todas as crianças a partir de certa idade, o traba-
lho produtivo com o ensino e a ginástica, não só como forma
de incrementar a produção social, mas como único método
para a produção de seres humanos desenvolvidos em suas
múltiplas dimensões” (Marx, 2013, p. 554).

Em 1875 (Na Crítica ao Programa de Gotha), Marx
reforçou a exigência de vínculo precoce do ensino ao traba-
lho produtivo, como “um dos mais poderosos meios de trans-
formação da sociedade”, mas subordinando–o à rigorosa re-
gulamentação  da  duração  do  trabalho  segundo  as  idades
(apud Manacorda, 2000, p. 93)7. Estas afirmações se combi-
nam com  a  indicação  sintética  que  faz  nas  Instruções  de
1866: “Por educação entendemos três coisas: Primeiro: edu-
cação mental; segundo: educação física […]; terceiro: instru-
ção [ou formação] tecnológica [ou politécnica]” (apud Engui-
ta, op.cit., p. 312).

O objeto ou conteúdo fundamental da educação poli-
técnica em Marx se refere, pois, à tecnologia, sua apropria-
ção, transformação e produção, entendida em suas relações
na composição dos processos de trabalho e como parte fun-
damental do seu raciocínio sobre as condições materiais que
tornam possível a superação da sociedade de classes e a “re-
vogação” da lei  de extração da mais–valia. Raciocínio que
emerge especialmente da análise que faz do papel da máqui-
naria e da grande indústria moderna.

A questão do papel da tecnologia não está resolvida e
nem todas  suas  relações  estão  suficientemente  explicitadas
nas análises atuais sobre os processos de transformação de
um modo de produção. Não pretendemos dar conta deste
debate nos limites deste texto, mas o entendemos fundamen-
tal em esforços de pesquisa relacionados aos desafios da for-
mação dos trabalhadores e a chave de compreensão que não

7Em 1866 nas Instruções indicou 9 a 12 anos = 2h diárias; 13 a 15 anos =
4h diárias; 16 a 17 anos = 6h diárias (apud Manacorda, 2000, pág. 93).
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pode ser  perdida no debate da educação politécnica. Para
nossos objetivos aqui, apenas destacamos alguns elementos
conceituais e de análise que nos permitem entender o que
eram para Marx, e podem ser para nós hoje, os conteúdos de
uma educação politécnica ou tecnológica. Sintetizamos estes
elementos em duas grandes ideias. E o fazemos em diálogo
com alguns intérpretes de Marx que não trataram diretamente
da educação politécnica, mas são continuadores de sua análi-
se do capitalismo e das possibilidades de sua superação na
atualidade.

Uma primeira ideia se refere a como Marx entendia a
tecnologia nas suas relações com a natureza e os processos
de trabalho. Lembrando primeiro seu conceito de trabalho:
“O trabalho é, antes de tudo, um processo entre o homem e
a natureza, processo este em que o homem, por sua própria
ação, medeia, regula e controla seu metabolismo com a natu-
reza. Ele se confronta com a matéria natural como uma po-
tência natural […]. A fim de se apropriar da matéria natural
de uma forma útil para sua própria vida, ele põe em movi-
mento  as  forças  naturais  pertencentes  a  sua  corporeidade:
seus braços e pernas, cabeça e mãos. Agindo sobre a nature-
za externa e modificando–a por meio desse movimento, ele
modifica,  ao  mesmo  tempo,  sua  própria  natureza”  (Marx,
2013, p. 255). E a “tecnologia desvela a atitude ativa do ho-
mem [ser humano] em relação à natureza, o processo imedi-
ato de produção de sua vida e, com isso, também de suas
condições sociais  de vida e das concepções espirituais  que
delas decorrem”. Distingue “tecnologia natural”, que se refere
à “formação dos órgãos das plantas e dos animais como ins-
trumentos de produção para a vida”, de “tecnologia huma-
na”, isto é, “a formação dos órgãos produtivos do homem so-
cial”, feita pelo ser humano para atender suas necessidades e
“base material de toda organização social particular” (Marx,
2013, p. 446, nota 89). 

Harvey (2013, p. 159–61) nos ajuda a entender as re-
lações intrincadas no raciocínio de Marx. O processo de tra-
balho é concebido como “uma unidade de forças produtivas,
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relações sociais e concepções mentais do mundo”. As forças
produtivas se referem à capacidade de transformação da na-
tureza pelo trabalho humano. As relações sociais constituem a
forma específica que assume a relação entre ser humano e
natureza, moldada pelos processos históricos e sociais e pelas
finalidades, pelos conteúdos e o contorno da organização da
cooperação entre  os seres  humanos para as tarefas  funda-
mentais da produção. A atividade da produção incorpora co-
nhecimento do mundo, que também é produto social. “Cada
modo de produção desenvolve um tipo específico de ciência,
um ‘sistema de conhecimento’ apropriado para suas necessi-
dades físicas e sociais distintas”. Assim é que se define no ca-
pitalismo a unificação entre as ciências (especialmente as na-
turais) e os processos de produção. 

A  tecnologia é a forma material  e histórica que ex-
pressa estes três componentes fundamentais do processo de
trabalho. Por sua vez, a compreensão das tecnologias existen-
tes em dado momento passa pela compreensão dos proces-
sos de trabalho concretos. Do ponto de vista metodológico,
nos  chama  atenção  Harvey,  “a  importância  da  separação
dentro da unidade é que ela molda as perguntas que formu-
lamos sobre qualquer tecnologia, qualquer processo de traba-
lho, que possamos encontrar” (ibid., p. 161). Qual a relação
entre produtividade do trabalho e objetivos da produção? Por
que algumas tecnologias são escolhidas em vez de outras?
Por que algumas concepções mentais do mundo têm prece-
dência sobre outras? (ibid., p. 162).

Esta chave nos permite entender  que quando Marx
trata da educação tecnológica ele está pensando muito além
da apropriação da complexidade técnica dos processos pro-
dutivos, incluindo o debate sobre os propósitos da produção,
o projeto social de que é parte e a concepção mental de mun-
do que está incorporada na atividade produtiva e seu resulta-
do. Também no plano formativo vale a síntese de Harvey:
“No fim, o importante é a relação entre as forças produtivas,
as relações sociais de produção e as concepções mentais do
mundo, todas expressas no interior de um processo de traba-
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lho”. Em sua conclusão, “as revoluções nas forças produtivas
não podem ser realizadas sem uma reestruturação radical das
relações sociais e do sistema de conhecimento”, consideran-
do como Marx, que “o ímpeto para essa mudança está na
própria natureza do próprio processo de trabalho” (ibid., p.
162) e que é no seu interior que as transformações serão ope-
radas. E entendendo também que mudanças nas relações so-
ciais e no sistema de conhecimento não trazem como dada
uma nova lógica de desenvolvimento das forças produtivas,
que precisa ser  pacientemente construída.  Observe–se que,
afinal, estamos sempre procurando compreender e transfor-
mar o processo metabólico entre ser humano e natureza, o
que o debate sobre agricultura recoloca como central.

Este seria, pois, o objeto mais amplo da educação po-
litécnica, e por entender que é no processo de trabalho que
estas relações se revelam e se tensionam, Marx defendia ser a
inserção nos processos de trabalho nos quais elas aparecem
de modo mais desenvolvido e, portanto, mais contraditório, a
forma necessária de educação das novas gerações de traba-
lhadores  para compreendê–las,  mudar com elas e transfor-
má–las, lutando para superar as contradições desde os pro-
pósitos de sua emancipação como classe, como ser humano.
Ele via em sua época a fábrica moderna como o ambiente
mais avançado para esta inserção, por concentrar o máximo
de desenvolvimento contraditório das forças produtivas, ain-
da sob o comando do capital.

A segunda ideia que firmarmos em nossa síntese, se
refere  à  contradição fundamental  que apreende da análise
minuciosa dos processos de trabalho em formações  sociais
capitalistas e as tendências para sua superação. Marx analisa
que a lógica do sistema capitalista de produção implica a reti-
rada  progressiva  do controle  do processo  de  produção do
próprio trabalho pelo trabalhador, que é também expropria-
ção do conhecimento científico–tecnológico embutido na ati-
vidade produtiva que realiza. Nesta lógica, quanto mais com-
plexo o trabalho, mais se simplifica sua realização, pela divi-
são/fragmentação do processo produtivo em operações dis-
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tintas, ficando a visão de totalidade para os órgãos do capital,
retirando–se cada vez mais o poder de decisões de quem tra-
balha sobre o seu trabalho, e mais ainda sobre o conjunto
dos processos de trabalho que compõem a vida social. Esta é
a “deficiência formativa” que precisa ser superada.

Mas esta mesma lógica, cuja natureza é de desenvol-
ver as forças produtivas de modo a aumentar a exploração
da mais–valia e diminuir o poder da força de trabalho, permi-
tiu atingir um patamar de desenvolvimento universal das for-
ças produtivas que cria condições objetivas para emancipa-
ção do trabalho, exigindo a desalienação do trabalho. No en-
tanto, essa tendência é travada pela forma social de produção
dominada pelo capital que traz em si a necessidade de explo-
ração e controle externo do trabalho. A análise feita por Marx
é que desde esta contradição se poderá chegar a uma religa-
ção entre o trabalhador e os processos de trabalho que inclui
uma reapropriação da ciência por parte de todos os trabalha-
dores no processo coletivo da produção moderna. Sendo esta
uma  tendência  objetiva  da  transformação,  a  ligação  entre
ciência e trabalho precisa se tornar finalidade educativa que
permita  aos  trabalhadores  transformar a potencialidade em
movimento real. 

O desafio que está posto pela análise de Marx, mas
que ele pouco conseguiu abordar, e continua como grande
desafio do nosso tempo, é como superar (não apenas pela
formação) a fragmentação da divisão de trabalho capitalista,
sem retroceder às formas artesanais (e por isso não univer-
sais) de trabalho isolado ou não cooperativo, seja de artesãos
ou de camponeses. A educação politécnica compõe a intenci-
onalidade de formação do novo tipo de trabalhador que pos-
sa substituir o “indivíduo parcial, mero portador de uma fun-
ção social de detalhe, pelo indivíduo plenamente desenvolvi-
do, para o qual as diversas funções sociais são modos alter-
nantes de atividade” (Marx, 2013, p. 558).

Na relação com o trabalho infantil de sua época, Marx
analisava que a fábrica (da maquinaria moderna), que podia
empregar o trabalho infantil, não permitia qualquer formação
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para o trabalho. Destruídas as escolas artesanais, exigia das
crianças apenas um trabalho sem aquisições técnicas e cultu-
rais, sem perspectiva de progresso. Nestas condições, a exi-
gência de associar o ensino ao trabalho para as crianças, for-
mulada nos seus termos,  isto é,  essencialmente abolindo a
forma existente de trabalho infantil  na fábrica e associando
teoria e prática na formação tecnológica, junto com educação
intelectual e ginástica, significava enfatizar o fato novo da in-
serção das crianças na produção moderna, que as retira de
formas  primitivas  de  vida,  para,  no  entanto,  extrair  desse
novo fato, e não em oposição a ele, formas mais avançadas
de vida e de relações sociais. Significava, por outro lado, res-
tituir às classes artesãs e campesinas, expropriadas de uma
forma de ensino que lhes pertencia, mas era limitada8, uma
forma superior de ensino, ligada a novas e mais avançadas
(e, por isso mesmo, mais contraditórias) relações de produção
(Manacorda, 2000, pág. 92–93).

Diante de iniciativas  burguesas  de escolas  profissio-
nais (também chamadas de “politécnicas”, no sentido literal
de preparação em uma multiplicidade de técnicas), que co-
meçavam a aparecer, Marx analisou: 

[…] não resta dúvida de que a inevitável conquista do
poder  político  pela  classe  trabalhadora  garantirá  ao
ensino teórico e prático da tecnologia seu devido lugar
nas escolas operárias. Mas tampouco resta dúvida de
que a forma capitalista  de produção e as condições
econômicas dos trabalhadores que lhe correspondem
encontram–se na mais diametral contradição com tais
fermentos revolucionários e sua meta: a superação da
antiga  divisão  do  trabalho.  O  desenvolvimento  das
contradições  de  uma  forma  histórica  de  produção
constitui,  todavia,  o único caminho histórico  de sua
dissolução e reconfiguração” (Marx, op. cit., p. 558).

8Marx se refere a uma forma de ensino (talvez esta não seja a tradução
mais precisa da palavra usada) não feita em instituições escolares, mas di-
retamente no trabalho, junto aos adultos na produção artesanal ou campe-
sina.
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Marx não viveu tempo suficiente para verificar como
o capital conseguiria contornar estas contradições, retardando
sua explosão e colocando novos desafios às lutas pela supe-
ração das relações capitalistas de produção. Pela explicitação
histórica do seu “imperativo estrutural objetivo da  auto–ex-
pansão […], que impõe às personificações do capital, nas cir-
cunstâncias atuais, a exigência absoluta de definir a indispen-
sável expansão do valor de troca […] como seu próprio obje-
tivo racional,  estabelecido na máxima ‘crescer  ou morrer’”
(Mészáros, op. cit., p. 507). Pela potencialidade da expansão
imperialista  (neocolonialismos)  que  continua  a  fortalecer  o
capital e adia, enquanto “houver escoadouros para a produ-
ção no mercado (global) a maturação de suas contradições
imanentes” (ibid., p. 368). E pela dualidade que estabelece
na formação entre os próprios trabalhadores para atender as
exigências contraditórias de maior qualificação e desqualifica-
ção da força de trabalho.

Ao analisar os problemas da “transição para o socia-
lismo” que não puderam ser discutidos por Marx, Mészáros
destaca a importância decisiva e as dificuldades de passar o
controle efetivo das unidades de produção, grandes ou pe-
quenas, para os trabalhadores, o que “equivale a uma genuí-
na  socialização do processo de  produção  em todas as suas
características essenciais”, o que inclui, mas vai além do pro-
blema da propriedade coletiva dos meios de produção e é
oposta à lógica da expansão e concentração do capital como
também a outras formas de administração hierárquica e esta-
tizada,  conforme  experimentada  pelos  processos  socialistas
em curso (ibid., p. 341). A complicação é que as forças pro-
dutivas desenvolvidas para atender aos objetivos de expan-
são do capital, trazem em si a necessidade de um controle ex-
terno do trabalho, garantido por mecanismos materiais sofisti-
cados, inerentes aos próprios processos de trabalho e associa-
dos a todo um arsenal ideológico posto a serviço da “concep-
ção mental” que eterniza/naturaliza esta lógica.

Sua análise, que não vamos poder aprofundar aqui,
nos ajuda a continuar a reflexão de Marx sobre a base forma-
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tiva necessária para que os trabalhadores possam efetivamen-
te  assumir  o  comando coletivo  da  produção social.  Talvez
possamos pensar que o  objeto específico de uma educação
politécnica hoje pode ser desenhado por conteúdos científi-
co–tecnológicos  e  habilidades  técnicas  e  organizativas  que
permitam aos trabalhadores  chegar  ao controle  efetivo das
“condições operacionais da produção”, que inclui os meios
ou instrumentos  de trabalho e o material  do trabalho,  em
conjunto com as regras que governam seu emprego (ibid., p.
503). E que essa apropriação seja pensada de modo a permi-
tir transformações tecnológicas que estejam a favor dos seres
humanos, como indivíduos sociais, o que inclui sua formação
para  o  trabalho  livremente  associado,  considerando  com
Marx, que “o relacionamento universal  moderno não pode
ser controlado pelos indivíduos, a menos que seja controlado
por todos” (apud Mészáros, p. 516). 

Isso pode ser um objetivo e pode ser planejado como
exercitação formativa possível  nas  circunstâncias  existentes,
em relação a  cada indústria  específica,  ou cada “ramo de
produção”, e em relação ao conjunto da produção social, da
economia nacional. Discutir e formular sobre quais são estes
conhecimentos e estas habilidades integra este desafio forma-
tivo.

Politecnismo  e  escola  do  trabalho  politécnico
nas formulações russas

As formulações sobre escola da pedagogia socialista
russa têm por base a concepção de educação e de formação
humana em Marx e Engels e a análise da realidade com a
qual  os  pedagogos  vinculados  à  revolução  estavam traba-
lhando. O acesso direto que podemos ter a boa parte dos de-
bates da época, às vezes acirrados, nos mostram um processo
vivo de estudo e construção coletiva que nos pode inspirar e
estabelece algumas chaves teóricas e metodológicas para for-
mulações e práticas a que estamos desafiados hoje. Se muitas
respostas que encontraram precisam de atualização ou revi-
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são, as perguntas que formularam permanecem relevantes e
desafiadoras9. 

Destacamos algumas ideias formuladas naquele perío-
do, relacionadas ao objeto deste texto e que nos podem ser-
vir de ferramentas para a construção atual.

O pilar fundamental da construção do sistema educa-
cional russo foi o vínculo educação e trabalho, na forma de
uma escola única do trabalho10. Uma escola única para todos,
no sentido de atender aos requisitos de uma democracia ple-
na e projetar um mesmo caminho educacional para todas as
pessoas (Krupskaya, no prelo), sem distinção social e sem a
dualidade característica  do  sistema  capitalista  de  educação
(hoje em plena exacerbação na política educacional brasilei-
ra). Única, nessa formulação não quer dizer de tipo único e
nem com metodologia única ou padronizada (Freitas, 2012),
exatamente porque se trata de uma escola pensada como lu-
gar de formação humana, vinculada às questões da atualida-
de e às necessidades formativas de seus sujeitos. 

E o desafio (que continua) era construir uma  escola
do trabalho no duplo sentido de assumir como pressuposto o
princípio educativo do trabalho, intencionalizando o trabalho
como método geral de educação, e de buscar o vínculo com
as exigências concretas da vida produtiva, considerando as
necessidades da organização e condução coletiva da produ-
ção socialista pelos trabalhadores. É este vínculo que leva ao
debate da politecnia. Na síntese de Pistrak, o trabalho será,
então, o “solo básico” no qual organicamente crescerá todo
trabalho educativo–formativo da escola, como um todo único
inseparável (apud Freitas, 2009, p. 38).

Do pilar central da relação com o trabalho emergem
categorias importantes de organização e trabalho pedagógico

9Uma leitura importante para entender contexto, debate e autocrítica do
período inicial da construção revolucionária russa é a introdução feita pelo
prof. Luiz Carlos de Freitas ao livro A escola–comuna (Freitas, 2009).
10Ver uma síntese sobre a concepção de “escola única do trabalho” nos do-
cumentos iniciais de construção do sistema educacional da revolução russa
no  verbete  respectivo  do  Dicionário  da  Educação  do  Campo  (Freitas,
2012).
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da escola e em necessária relação. Conhecimento: é preciso
um plano de estudos e métodos particulares para garantir a
apropriação rigorosa e sistemática dos conteúdos das ciências
e das artes na escola, sempre que possível em conexão com o
trabalho dos estudantes. É somente trabalhando com um de-
terminado  material  que  a  criança  efetivamente  o  estuda,
aprendendo melhor,  por  exemplo,  as  leis  da mecânica  ou
conteúdos da física e da química (Krupskaya, op.cit.). Atuali-
dade: estudo e trabalho devem se vincular a questões da vida
atual,  questões  gerais,  da época,  do país  ou do mundo, e
questões do entorno da escola. Questões que então precisam
ser  conhecidas/pesquisadas  pela  escola,  pelos  educadores,
pelos estudantes. Auto–organização dos estudantes: o socialis-
mo precisa de trabalhadores preparados para assumir coleti-
vamente o comando da vida social e principalmente da pro-
dução. Há muitos conhecimentos, habilidades e atitudes de
organização coletiva a aprender desde a infância e a escola
pode ajudar neste desafio, especialmente desenvolvendo for-
mas de auto–organização dos estudantes para o trabalho e as
demais tarefas de participação social na escola e na comuni-
dade.

Escola do trabalho e escola politécnica não são exata-
mente a mesma coisa e a distinção, que é conceitual e práti-
ca, está associada à compreensão sobre o que é “trabalho
politécnico” e “politecnia do trabalho”. A escola politécnica é
necessariamente uma escola do trabalho, centrada no “traba-
lho social” e não apenas na “atividade” do estudante. Por
isso sua identificação completa é escola do trabalho politécni-
co. Mas como nos chama atenção Krupskaya (ibid.) em texto
de 1921, portanto tratando da transição russa ao socialismo,
existem diferentes tipos de escola do trabalho, que se consti-
tuem a partir de variados aspectos da realidade e dos estu-
dantes. E especialmente desde Pistrak (2015), podemos com-
preender que a “escola do trabalho politécnico” é a forma
mais desenvolvida de escola (socialista) do trabalho.

A diferença está basicamente nos objetivos e no tipo
ou na natureza do trabalho com o qual a escola se vincula, o
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que depende da complexidade tecnológica e das característi-
cas da produção no local onde está inserida, além da idade e
características dos estudantes envolvidos. Em comum a todas
as escolas do trabalho daquele contexto, está o vínculo mate-
rial dos estudantes com um trabalho social e a convicção de
que este vínculo pode se constituir no melhor método de edu-
cação das novas gerações. Neste sentido a escola do trabalho
pode incluir ou combinar o trabalho de economia doméstica,
de autosserviço, do tipo artesanal ou multiartesanal, pode es-
tar ligado a diferentes dimensões ou necessidades da vida. E
pode ser um  trabalho socialmente produtivo simples ou de
natureza  politécnica,  conforme  a  complexidade  tecnológica
dos processos produtivos.

A escola do trabalho é, pois,  aquela que estabelece
objetivos formativos que se concretizam na relação dos estu-
dantes com o trabalho. Por exemplo, desenvolver o amor ao
trabalho, as atitudes necessárias de paciência, perseverança,
precisão,  criticidade,  disciplina,  auto–organização;  aprender
determinadas habilidades técnicas ou organizativas; apropri-
ar–se dos conteúdos das ciências e das artes. A escola do tra-
balho politécnico é aquela que constrói condições para inser-
ção dos estudantes em um trabalho de natureza politécnica, a
partir dos fundamentos dos diferentes ramos da produção, ao
longo do processo educativo, e assume como um de seus ob-
jetivos  formativos  principais  a  preparação para  o trabalho,
não apenas como execução, mas como apropriação da lógi-
ca da produção em geral, garantindo conhecimentos sobre a
história,  a  ciência  e  a  tecnologia  presentes  no  indústriar
(modo de produzir, modo de trabalhar e de organizar o traba-
lho) dos principais ramos de produção ou das diferentes in-
dústrias, nas suas relações com a economia do país e o proje-
to de sociedade. Na Rússia revolucionária o objetivo era che-
gar a educar “de modo politécnico” os construtores da socie-
dade socialista (Shulgin, 2013, p. 192).

O trabalho politécnico é aquele que detém em si co-
nhecimento científico e tecnológico avançado e supõe rela-
ções  complexas na sua constituição e execução.  No plano
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formativo, a politecnia do trabalho ou a natureza politécnica
do trabalho precisa ser potencializada em um ambiente edu-
cativo intencionalizado para apropriação (e produção) deste
conhecimento e destas relações, o que requer necessariamen-
te  a  relação teoria e prática,  trabalho manual  e  intelectual
combinados e um programa específico de estudos. A escola
politécnica não se confunde com uma escola profissional por
ter no centro a compreensão dos processos de trabalho, o de-
senvolvimento da capacidade de ligar teoria e prática e de
compreender a interdependência entre os fenômenos conhe-
cidos. A escola profissional tem no centro o objetivo de capa-
citar os estudantes para determinado trabalho, o que é funda-
mental, mas no plano formativo não pode substituir nem vir
antes da educação politécnica, que é básica para os objetivos
de  superação  das  relações  capitalistas  de  produção
(Krupskaya, op.cit.).

Na pedagogia russa a escola politécnica foi entendida
como um patamar superior de escola do trabalho em função
dos objetivos sociais e políticos de consolidação do processo
revolucionário socialista, e também pelo potencial formativo
da politecnia na direção do desenvolvimento humano omni-
lateral. Por isso os russos identificaram a escola única do tra-
balho como escola politécnica, não no sentido de que essa
seria a única dimensão formativa importante, nem que todas
as escolas seriam politécnicas, mas porque incluir a educação
politécnica deveria ser meta do conjunto das escolas públicas
de educação básica do país, do campo e da cidade. O hori-
zonte é o trabalho politécnico, mas o mais importante é que a
escola se abra para o vínculo social, para a vida, iniciando
sua conversão de uma “escola de estudos”, fechada em si,
para uma “escola do trabalho” (Krupskaya, ibid.), na qual o
estudo está vinculado ao trabalho, mais simples ou mais com-
plexo, conforme as idades e o desenvolvimento da tecnologia
e da produção local (Pistrak, op. cit.).

Pistrak (ibid., p. 21) desde a síntese de Marx e Engels,
destaca como características principais da escola politécnica:
a participação direta das crianças no trabalho produtivo;  o
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conhecimento na teoria e na prática dos princípios científicos
gerais de todos os processos de produção e a união do traba-
lho produtivo com a educação física e o desenvolvimento in-
telectual, adequadamente organizados.

Politecnismo foi o nome dado ao esforço de pensar o
conjunto  de  elementos  a  serem considerados  na formação
politécnica como um sistema de implementação processual,
considerando as diferentes idades, etapas de estudo e a espe-
cificidade do campo e da cidade. Nos termos de Shulgin (op.
cit., p. 227), um dos principais formuladores deste conceito, o
politecnismo é um sistema inteiro de reeducação, uma rede
de atividades para todas as idades, que deve ser introduzido
nas escolas, mas que precisa estar na vida, nos campos e na
fábrica, no ambiente de brinquedos, de leituras, nos círculos
técnicos, em todo lugar e para todos. O politecnismo inclui o
estudo das “tecnologias naturais”, como Marx chamava a na-
tureza viva, e a tecnologia dos materiais, o estudo dos meios
de produção e suas forças motrizes, da base geográfica das
relações econômicas, do impacto dos métodos e formas soci-
ais de trabalho sobre toda sociedade (Krupskaya, op. cit.).

Com esta orientação geral,  cada escola do trabalho
introduz os elementos do politecnismo, a partir de suas carac-
terísticas e das potencialidades do seu entorno em relação à
existência de formas de trabalho impregnadas da tecnologia
mais avançada. Em Pistrak (2015) encontramos formulações
sobre como organizar as etapas do politecnismo nas escolas
de educação básica11 e a busca de traduzir, para a realidade

11Em Pistrak (2015) há uma proposição de organização do politecnismo na
escola básica em três etapas ou períodos, algo que estava naquele momen-
to submetendo à discussão dos educadores: 1º) propedêutico ou propedêu-
tica politécnica na escola primária ou nos anos iniciais (propõe que sejam 6
anos); 2º) prático ou sistemático–prático (propõe que seja um período de 3
anos, idade de 12 a 15 ou 13 a 16 anos, se o primeiro período for de 6
anos); 3º) teórico ou teórico–ideológico, com ênfase nas justificativas teóri-
cas e generalizações, tendo passado pelos demais períodos (idade de 15 a
18 ou 16 a 19 anos). No livro estes períodos estão indicados e brevemente
comentados entre as pág. 139–145. Mas há capítulos específicos para cada
período (que acabam trazendo reflexões para o conjunto deles):  “Prope-
dêutica do politecnismo”, “Oficinas na Escola” e “Participação no trabalho-
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da época, a síntese de Marx sobre o estudo dos princípios ge-
rais da produção e as diferentes indústrias que deveriam ser
objeto de pesquisa e, onde possível, de inserção dos estudan-
tes12.

Duas questões pedagógicas, que se referem a todas as
formas de escola do trabalho, foram recorrentes nas formula-
ções e nos experimentos práticos dos pedagogos russos do
período inicial da revolução e seguem como desafios a uma
educação escolar emancipatória hoje.  Como materializar  o
vínculo dos estudantes  com processos  reais  de trabalho? E
como vincular o ensino com o trabalho? Estas questões reme-
tem a uma problemática de fundo: como “ligar organicamen-
te os elementos teóricos da educação com o conhecimento
dos processos de produção”, lançando pontes firmes entre te-
oria e prática (Pistrak, ibid., pág. 81). Na busca de solução da
primeira questão a pedagogia russa chegou à formulação so-
bre trabalho socialmente necessário. E em relação à segunda
questão foi constituída a lógica de organização do plano de
estudos da escola por complexos.

Marx defendia o vínculo entre estudo e trabalho pela
combinação de tempos dos estudantes na escola e nos pro-
cessos de trabalho, e a partir de certa idade preferencialmente
nas indústrias fabris. Não chegou a tratar sobre como fazer a
relação entre os tempos e nem sobre o trabalho dentro da es-
cola. Os pedagogos da revolução russa buscaram desdobrar
o princípio geral  na prática,  e em sua realidade específica.
Shulgin, que pensava em uma “pedagogia do meio fabril e
rural” na qual a escola se inserisse (op. cit., p. 161), desenvol-

da fábrica”.
12As indústrias que Pistrak propôs estudar na escola básica em sua época: –
extração de fontes de energia e dos materiais essenciais para qualquer in-
dústria (metais); – transformação de energia (e sua transmissão); – proces-
samento de materiais (principalmente dos metais), seus processos tecnoló-
gicos e mecânicos de elaboração; – engenharia civil; – indústria química de
base; – transportes e comunicações; – produção agrícola. E Pistrak destaca
que elementos científicos e tecnológicos comuns a todas as indústrias pode-
riam orientar  a seleção de conhecimentos  básicos  do estudo politécnico
(2015, p. 82–3). Observemos que Pistrak indica a agricultura como uma in-
dústria específica a ser estudada.
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veu reflexões  sobre  como dar  intencionalidade pedagógica
aos ambientes da produção e defendia, em polêmica com ou-
tros pedagogos, que fábricas e campos deveriam assumir fun-
ções educativas, porque esse seria o caminho viável de ga-
rantir a inserção das novas gerações em múltiplas atividades
produtivas. As pessoas se tornam multilateralmente desenvol-
vidas pelas atividades multilaterais em que se envolvem dire-
tamente e a produção também deve estar a serviço disso na
sociedade comunista, dizia ele (ibid., p. 230; 237).

Mas a análise das condições objetivas indicava (como
indicaria hoje) a “inadaptação de nossas fábricas e usinas e
de toda a indústria em geral, de modo imediato, às tarefas da
educação das crianças em idade escolar” (Pistrak, op. cit., p.
38). Trabalho Socialmente Necessário (TSN) foi uma catego-
ria pedagógica construída para pensar, nas diferentes circuns-
tâncias, como a escola poderia fazer a mediação para inser-
ção das crianças e dos jovens no trabalho. Na formulação de
Shulgin (op.cit.), trata–se de um trabalho de  cunho social e
com  valor  pedagógico e  que  seja  efetivamente  necessário
para  a vida,  indispensável,  imprescindível,  organizado pela
mediação da escola, mas realizado fora dela, materializando
sua conexão com a vida social do entorno. Deve ser um “tra-
balho socialmente produtivo”13, mas não se restringe às ativi-
dades de “produção material da existência”, embora esta di-
mensão seja necessária quando o objetivo for desenvolver a

13Nas obras que lemos não fica explícito o conceito exato de “trabalho soci-
almente produtivo”, mas desde as indicações feitas por Marx, que estão na
base da pedagogia russa, nos parece que ele pode ser entendido como a
forma de trabalho humano que gera produtos ou produz obras materiais,
que atendem às necessidades humanas de todas as ordens, incluindo as in-
telectuais ou “espirituais” (o produto pode ser um alimento como pode ser
uma obra de arte), sendo desenvolvido por um processo social gerador de
valor de uso (e não de mais–valia). O grande objetivo da formação das no-
vas gerações é que possam ser inseridas, de acordo com as condições e ca-
racterísticas de cada idade, em diferentes tipos e processos de trabalho soci-
almente produtivo, visando à construção de novas relações sociais.   Trata–
se de um alargamento do conceito de “trabalho produtivo” que permite
pensar o Trabalho Socialmente Necessário em várias esferas da vida huma-
na.
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perspectiva educativa da politecnia. E Shulgin também enfati-
za no conceito a necessária conformidade do trabalho com as
forças das crianças e dos adolescentes e com as particularida-
des da sua idade, condição para que não se dissolva seu va-
lor pedagógico.

O TSN da escola é planejado entre escola e comuni-
dade, podendo envolver múltiplas atividades, simples e mais
complexas, conforme as circunstâncias de cada local. Desde
entregar correspondências nas moradias aonde o correio não
chega até ajudar a desenvolver determinadas práticas agríco-
las nas comunas e ajudar em tarefas fabris; reconstruir uma
ponte danificada por alguma intempérie, fazer campanhas de
saúde, apresentações artístico–culturais nas comunidades. 

Em todas as atividades uma preocupação prioritária
com o exercício da auto–organização dos estudantes e sua
preparação para o trabalho coletivo, a vida coletiva. Nas pa-
lavras  de  Krupskaya  (op.cit.),  em  texto  de  1926,  um dos
grandes objetivos do TSN da escola é ajudar a desenvolver
nos estudantes a capacidade de determinar as tarefas sociais
e a capacidade de resolvê–las coletivamente, envolvendo na
sua equipe outras forças, por exemplo, pedindo ajuda a adul-
tos qualificados em determinados procedimentos da tarefa, e
a capacidade de negociar com outras equipes interessadas.
Não importa o número de problemas sociais que a escola re-
solva, mas são muito importantes as habilidades de vida cole-
tiva que vai ajudar a formar14. E o TSN pode ser a forma de
mediar  uma  inserção  mais  prolongada  dos  estudantes  em
processos produtivos complexos, de natureza politécnica, am-
pliando seus objetivos formativos na direção do politecnismo.

Pistrak (2015) expõe como os pedagogos daquele pe-
ríodo pensaram o caminho de transformação da escola, no
rumo do politecnismo, combinando dois passos fundamen-
tais. 

14Nos textos de Krupskaya, de Pistrak e especialmente de Shulgin podem
ser encontrados múltiplos exemplos de TSN propostos na sua época que
nos ajudam a compreender sua concepção e operacionalidade.



289

Primeiro,  planejar a inserção processual dos estudan-
tes no trabalho, cada escola a partir de sua realidade, mas
considerando as indicações gerais pensadas para o conjunto
das escolas, especialmente sobre conhecimentos, habilidades
e experiências a atingir na esfera do trabalho politécnico e
como distribuí–las pelas idades específicas. Pistrak define a
inserção dos estudantes no trabalho das formas mais simples
às mais complexas, mas todas para desenvolvimento nas vá-
rias etapas formativas, com gradações conforme idades e cir-
cunstâncias  de  cada  local:  trabalho  na  escola
(autosserviço/economia doméstica e agrícola,  caso a escola
consiga ter um lote de terra para isso); oficinas (das simples às
complexas, mexendo necessariamente com madeira e metal e
incluindo o aprendizado da organização científica do traba-
lho);  trabalho socialmente necessário,  garantindo atividades
em diferentes áreas e alguma forma de inserção em processos
produtivos mais complexos, fora da escola (agrícolas ou fa-
bris), via TSN ou na combinação de tempos entre escola e
trabalho. A meta deve ser alargar a esfera do TSN da escola e
o grande desafio é conseguir conectá–lo com os problemas
da atualidade, não apenas locais, mas da economia do país.

Segundo,  fazer  uma reestruturação das matérias  de
ensino, para tornar possível a ligação do ensino com o traba-
lho. A definição desse passo já integra uma autocrítica do pe-
ríodo inicial da revolução sobre a dificuldade deste vínculo
ser obtido mantendo os programas tradicionais das disciplinas
em vigência na época,  herdados da velha escola.  Naquele
momento  a  reestruturação  começou  pelos  conteúdos  das
ciências da natureza e depois foi estendida ao conjunto das
matérias. Nessa revisão, além de considerar um conjunto de
conhecimentos politécnicos e a orientação de como organizar
o estudo dos “principais ramos da produção” para fins de en-
sino escolar, a tarefa era identificar conhecimentos educativos
gerais determinados pelo eixo da educação politécnica e ne-
cessários à formação geral dos estudantes. Pistrak destaca ao
longo de sua obra, por exemplo, a importância da educação
física e da educação artística, nestas relações.
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Os complexos de estudo (ou o sistema de complexos),
são uma forma ou um processo destinado a organizar o pla-
no de estudos da escola pondo em relação dialética os com-
ponentes do projeto educativo: trabalho, conhecimento, atua-
lidade e auto–organização dos estudantes, ligando os estudos
escolares com a vida, em suas diferentes dimensões e ques-
tões. No plano do conhecimento, foi o esforço de pensar um
modo de exercitar com os estudantes,  desde crianças,  mas
com níveis de aprofundamento e ampliação progressivos ao
desenvolvimento do seu pensamento, o método histórico–di-
alético de  produção do conhecimento científico,  visando à
compreensão da realidade viva, que se movimenta pelas rela-
ções entre os diferentes fenômenos naturais e sociais.

 Na formulação de Pistrak, o complexo é uma unida-
de orgânica que toma para estudo, “a complexidade concreta
dos fenômenos, tomados da realidade”. A relação é a “marca
essencial do sistema por complexo, mas o essencial não está
na ligação das disciplinas, mas na ligação dos fenômenos, nas
suas complexidades, nas interações, nos estudos correlacio-
nais entre os fenômenos”. […] E o trabalho, sendo o funda-
mento da vida humana, deve ser o eixo central em torno do
qual os demais componentes do plano de estudos se desen-
volvem (Pistrak apud Freitas, 2015, p. 224).15

Nesta  construção  metodológica  merece  destaque
como os pedagogos russos entendiam o vínculo da escola, do
estudo e do trabalho, com a atualidade, buscando a relação
(por vezes contraditória) entre a compreensão geral dos desa-
fios da produção no projeto de sociedade em construção, a
análise das tarefas concretas imediatas do momento presente
no país (naquele momento na Rússia, especialmente a tarefa
da industrialização) e as questões da realidade local, do en-
torno da escola. A compreensão e a análise gerais servem de
referência para identificação dos aspectos potenciais da reali-
dade local. Mas a análise particular do entorno é fundamental
15Em SAPELLI, FREITAS e CALDART (orgs), 2015, há mais elementos da
formulação específica sobre os complexos de estudo na pedagogia russa e
nos experimentos pedagógicos que estamos realizando em escolas do cam-
po.
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porque é ali que o vínculo entre escola e trabalho se materia-
liza. 

Os programas e orientações gerais às escolas precisam
ser feitos levando em conta as questões da realidade geral,
seus desafios projetivos e chegando a uma compreensão so-
bre “quais são as principais características que colocam uma
marca sobre a escola nas condições variadas da nossa União”
(Pistrak, op. cit., p. 35). A escola do trabalho concreta é pen-
sada e organizada em cada local (educadores, estudantes e
comunidade), pela conexão necessária com a realidade pro-
dutiva ali existente.

Mas o que fazer quando o entorno da escola ainda
não possui formas de trabalho que encarnem a complexidade
para a qual a nova geração de trabalhadores precisa ser pre-
parada?  Como  construir  uma  escola  politécnica  onde  no
máximo existe trabalho múltiplo, mas não politécnico? Havia
diferentes entendimentos sobre isso. Shulgin entendia que a
escola do trabalho deveria ser constituída (e nomeada) como
escola politécnica somente se pudesse ser vinculada à grande
produção fabril (ou à agrícola “modernizada”), sem conces-
sões que pudessem criar confusões conceituais e políticas. Já
enxergava na realidade russa da época algumas “ilhas avan-
çadas” de escolas que permitiriam, pela radicalidade, avançar
na concepção do que se pretendia.  Na sua lógica,  pois,  a
massificação  da  escola  politécnica  se  daria  como fruto  do
avanço geral da industrialização em grande escala do país e
da construção do socialismo, não antes. Pistrak pensava no
conjunto das escolas, no sistema educacional que estava em
construção, e por isso defendia a massificação imediata da
escola do trabalho, com as aproximações possíveis à educa-
ção politécnica em cada local, puxando os fios construtores
potenciais ali existentes. Isso ajudaria a avançar a construção
e as formulações, que dialogariam com os dilemas das práti-
cas concretas. 

Nenhum deles tinha dúvida de que a escola do futuro
seria politécnica. Shulgin temia a simplificação da concepção
pelos  limites  da  realidade presente.  Pistrak  perguntava:  “E
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será que existe apenas um caminho que conduz da nossa es-
cola única do trabalho à escola politécnica, ou existem vários
destes caminhos e eles são diferentes para diferentes condi-
ções do meio circundante da escola?” (ibid., p. 38). E sobre
como nomear esta escola, sua provocação no debate: “quem
nos privará do direito de chamar de escola politécnica aque-
las formas pelas quais passará em direção à escola do futu-
ro?” (ibid., p. 35–6).

Mas havia consenso de que os caminhos para o poli-
tecnismo passariam pela apropriação do “complexo tecnoló-
gico” industrial local e a elevação do seu nível (ibid., p. 54). E
de qualquer modo não seria fácil  encontrar no entorno de
cada escola a diversidade de processos produtivos capaz de
dar conta do conhecimento prático pelos estudantes dos prin-
cipais ramos de produção. A alternativa metodológica era a
inserção no complexo produtivo  local  mais  avançado e,  a
partir dele, estudar as relações com o conjunto da produção,
incluindo no plano de estudos visitas, pesquisas de campo ou
inserções  pontuais  em  processos  produtivos  desenvolvidos
em outros locais.

Merece nossa atenção especial o debate feito sobre as
escolas do campo. Para Shulgin, em sua radicalidade concei-
tual, como na maioria dos lugares o desenvolvimento da agri-
cultura estava “atrasado”, não tinha sentido falar em escola
politécnica no campo, salvo em algumas exceções onde a es-
cola poderia se vincular a grandes fazendas mecanizadas e
coletivizadas. Já Pistrak fazia o raciocínio contrário, analisan-
do que havia mais possibilidades de vincular a escola com o
trabalho produtivo no campo do que na cidade e, portanto,
as escolas do campo deveriam ser provocadas a esta constru-
ção, mesmo em locais em que a agricultura ainda não esti-
vesse muito desenvolvida.

Há um debate de fundo aqui (que continua nos dias
de hoje) sobre a especificidade dos processos produtivos do
campo na transição socialista e sobre como a agricultura inte-
gra a construção de um novo modo de produção que supere
as relações de exploração capitalistas. E isso se reflete no en-
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tendimento de qual agricultura é considerada, neste horizon-
te,  a  mais  avançada.  Na  época  da revolução russa,  havia
uma defesa apaixonada do processo de “modernização” da
agricultura própria do desenvolvimento capitalista do campo,
porque se entendia que esta era a alternativa mais avançada
produzida pela humanidade (portanto a mais contraditória,
como dizia Marx) e que seria potencializada a favor dos tra-
balhadores pelas novas relações sociais. Estas ideias integram
o contexto mais amplo da realidade russa da época da revo-
lução e os debates do período sobre os processos de desen-
volvimento produtivo como um todo. – Por que, por exem-
plo, Taylor e Ford foram tomados como referências principais
para a necessária modernização da produção. 

Não vamos conseguir aprofundar este debate nos li-
mites deste texto16, mas para nossos objetivos aqui, cabe cha-
mar atenção à atualização necessária de questões postas na-
quele período. Na época da revolução russa não havia o ins-
trumental teórico e a visão retrospectiva que temos hoje para
que pudessem problematizar a lógica de industrialização da
agricultura, o que afinal quer dizer, torná–la um ramo da in-
dústria fabril, tendo a fábrica como modelo de produção e
desenvolvendo as forças produtivas pelo uso de insumos ma-
teriais  e tecnológicos fabris.  Não era possível  visualizar na-
quele momento qual seria a nova forma que poderia emergir
da explosão das contradições da agricultura capitalista17. Na
lógica assumida, o “avanço” da agricultura implica a diluição

16Uma sugestão de leitura sobre a temática: LINHART, Robert.  Lenin, os
camponeses, Taylor. Rio de Janeiro: Marco Zero, 1983. As obras aqui refe-
ridas de Mészáros e Harvey incluem análises sobre o processo revolucioná-
rio russo nesta relação entre forças produtivas e relações sociais de produ-
ção. E em Carvalho, 2016, também há reflexões sobre o processo russo e a
relação com os camponeses.
17É bem verdade que os russos poderiam ter prestado mais atenção a algu-
mas pistas da análise iniciada por Marx sobre as contradições da agricultura
capitalista e a necessária superação, na construção socialista, da falha me-
tabólica instituída entre ser humano e natureza pelas relações capitalistas,
pistas analisadas, por exemplo, por Foster, 2005. Este autor identifica um
início de reflexões nesta perspectiva em trechos de algumas obras de Lenin,
Kautsky, Vavilov e Bukharin da década de 1920. 
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de sua especificidade. A inserção em processos de produção
agrícola industrial, feita na perspectiva da formação politécni-
ca (que não é a perspectiva capitalista de formação dos assa-
lariados agrícolas), pode ensinar algo sobre a tecnologia fa-
bril, mas pouco sobre o indústriar da agricultura.

Mas é importante observar que neste mesmo contexto
de debates, especialmente Pistrak nos traz uma contribuição
direta para pensar o politecnismo nas escolas do campo hoje.
Por duas questões que entendemos importantes. A primeira é
sua preocupação com a especificidade do campo no pensar a
escola politécnica. Destaca a “distinção entre cidade e cam-
po” como uma das características a serem consideradas no
período  de  construção  da  escola  do  trabalho  politécnica
(ibid., p. 38) e fórmula desde aí. E ainda que compartilhasse
da posição de que “eliminar as contradições entre a cidade e
o campo” significava “acabar com a diferença entre a agricul-
tura e a indústria urbana” (p. 38), nos parece que não com-
preendia isso como eliminação da especificidade do campo.
É o que dá a entender quando, por exemplo, em debate com
pedagogos que afirmavam o ambiente da educação politécni-
ca como necessariamente o das grandes fábricas, questiona:
“Será que […] o regime socialista é apenas uma floresta de
chaminés e fábricas? A eliminação das contradições entre a
cidade e o campo, naturalmente, não significa a transforma-
ção de aldeias em cidades, mas significa o  desaparecimento
tanto da cidade como do campo, na forma como […] têm se
desenvolvido na época do capitalismo” (ibid., p. 32–3).

A segunda questão é ter pensado o politecnismo agrí-
cola tendo como base uma agricultura ainda não industriali-
zada (no sentido que a agricultura capitalista deu a este ter-
mo), ou seja, pode tratar a  agricultura como uma indústria
específica, como um complexo tecnológico amplo, como tota-
lidade que não fragmenta produção vegetal e animal, proces-
samento de produtos. É esta uma das “novidades” do nosso
tempo. A religação de processos que foram separados pela
lógica fabril na agricultura, tem integrado a construção pelos
camponeses de um modelo “pós–agricultura industrial”.
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Entendemos que o raciocínio construído nas formula-
ções russas sobre o politecnismo, tendo por base as formula-
ções originárias de Marx e Engels,  continua muito atual.  É
preciso vincular o processo formativo com processos produti-
vos os mais avançados e complexos, pela ciência e tecnologia
que detêm e exigem apropriar e pelo exercício de um pensa-
mento dialético que permitem. Mas hoje, focando na especifi-
cidade do campo, já temos acúmulo prático e teórico sufici-
entes para pensar que “agricultura avançada” não é a indus-
trial capitalista, que ainda é dominante hoje pela sua relação
orgânica com o sistema do capital, mas que do ponto de vista
histórico está em fase de superação. A agricultura avançada
com a qual nossas escolas do campo precisam se vincular é
uma forma nova de agricultura camponesa, que combina ba-
ses ecológicas de relação ser humano e natureza com sociali-
zação dos meios de produção e trabalho associado. Do ponto
de vista formativo isso implica pensar novos objetivos, conte-
údos e métodos para o politecnismo vinculado à produção
agrícola. Na continuidade deste texto, alguns elementos para
atualização deste debate.

Agricultura Camponesa e Agroecologia

Trazemos neste tópico uma síntese de compreensão
sobre a agricultura camponesa,  a agroecologia e suas rela-
ções, e sobre porque temos afirmado que estas relações são
de especial interesse às escolas do campo, na composição de
seu vínculo orgânico com o trabalho, com a vida18. 

Desde o referencial de análise que nos orienta a agri-
cultura camponesa precisa ser compreendida ao mesmo tem-
po em sua especificidade, que tem elementos de universalida-
de, e nas relações que a constituem em formações sociais e
econômicas concretas, em particular hoje, nas suas relações
com a agricultura industrial, dominante nas sociedades capi-
talistas.

18Nossa síntese tem um recorte próprio aos objetivos deste texto. Há outras
dimensões importantes para aprofundamento que podem ser buscadas nas
referências bibliográficas sobre o tema que utilizamos ao longo deste texto.
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Destacar  a  especificidade da  agricultura  camponesa
ou do modo camponês de fazer agricultura é importante no
cotejo com o campo ideológico da agricultura capitalista que
insiste na afirmação da diferença entre atrasado e moderno e
nunca na contraposição de lógicas. No discurso do capital,
assumido também por boa parte de grupos políticos de es-
querda, seduzidos pelo desenvolvimento tecnológico capita-
lista, a agricultura camponesa é aquela que ainda não conse-
guiu ser “moderna”, ou seja, capitalista. Partilhamos da com-
preensão de que, ao contrário, e para além da resistência so-
cial da agricultura camponesa às ofensivas do capital, “o que
está em confronto são dois paradigmas profundamente distin-
tos de como se faz agricultura: o camponês e o capitalista”
(Carvalho e Costa, 2012, p. 30).

Especificidade da agricultura camponesa

Em sua especificidade, a agricultura camponesa se re-
fere ao  modo de fazer agricultura das famílias camponesas,
que são aquelas famílias que, tendo acesso à terra e aos re-
cursos naturais que dela são próprios, garantem sua reprodu-
ção social por meio da produção rural, desenvolvida de tal
maneira que não se diferencia o universo dos que trabalham,
dos que tomam decisões sobre o trabalho e se apropriam de
seus resultados (Id., ibid., p. 26). 

Estas famílias desenvolvem um modo de produção19,
hábitos de consumo e de trabalho e formas diferenciadas de
relação com a natureza que também se referem a um modo
de ser e de viver que se consolidam e ao mesmo tempo se
transformam ao longo da história da humanidade. O modo
de produção camponês, nesta compreensão, não gera uma
formação social e econômica em particular, mas se insere em
diferentes formações sociais, se adaptando e interiorizando à

19A expressão modo de produção se refere ao conceito amplo ou geral de
modo de produção capitalista ou modo de produção feudal, por exemplo,
mas também é usada para indicar o modo de produzir de uma indústria
particular, aqui no caso da indústria da agricultura. Este duplo uso aparece
em Marx, especialmente ao longo de O Capital.
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sua maneira as leis econômicas de cada uma delas e ao mes-
mo tempo deixando nelas suas marcas. A relação é dialética,
não determinista. Nisso talvez resida “o segredo da surpreen-
dente longevidade que inspira predições sobre sua perenida-
de” na história (Tepicht apud Carvalho, 2016, p. 206).

Há marcas da especificidade camponesa que são uni-
versais, no sentido que elas identificam a dinâmica da agricul-
tura  camponesa,  presente  em  todo  mundo,  em  diferentes
épocas e lugares. Segundo nos indicam diversos estudiosos
desta questão hoje, as principais marcas são as seguintes: 

1ª) Objetivo central da produção ligado à reprodução
social  de  seus  trabalhadores  diretos,  que  costumam ser  os
próprios membros da família, mas que podem incluir um cír-
culo mais amplo, com um entrelaçamento mais explícito entre
produção, formas de sociabilidade e modo de vida (Carva-
lho, 2016, p. 26).

2ª) Base no trabalho familiar, sendo que o uso da ter-
ra pode ocorrer direta e somente pela família, em parceria
com outras famílias vizinhas ou parentes, em coletivos mais
amplos ou com partes  de lotes arrendados a terceiros  (id.,
ibid., p. 27).

3ª) Ênfase na produção de alimentos tanto para re-
produção da família como para abastecimento alimentar da
sociedade (ibid., p. 30), implicando diversificação de cultivos
e criações e podendo combinar produção, coleta, extrativis-
mo e beneficiamento primário de produtos (ibid., p. 27).

4ª) Uma forma de relação com a natureza e de mane-
jo dos recursos naturais de natureza socioambiental vinculada
aos agroecossistemas locais e específicos de cada região, utili-
zando um conhecimento sobre este entorno conforme o nível
tecnológico do momento histórico e do contexto em que vive
e de sua apropriação da tecnologia (Guzmán e Molina apud
Carvalho, 2016, p. 213–14).

5ª) Diversidade determinada pela capacidade de ade-
quação às características (naturais e institucionais) dos con-
textos em que se insere e de auto–transformação das famílias
camponesas nestas relações. Camponeses, em contextos di-



298

versos, podem se mostrar tanto dinâmicos, quanto conserva-
dores e em situações de disposição maior às mudanças po-
dem tender à tecnificação própria ao modelo hegemônico ou
podem decidir por experimentar inovações tecnológicas alter-
nativas (Costa, apud Carvalho, 2016, p. 205).

6ª) Saberes e experiências de produção vivenciados
pelas famílias camponesas tornam–se referências para a re-
produção de novos ciclos produtivos (Carvalho e Costa, op.
cit., p. 27), não se separando o trabalho físico de sua concep-
ção mental.

7ª)  Identidade que mesmo sendo de adequação ao
ambiente em que se insere, também é de resistência a proces-
sos  de  exploração e  de  dominação,  na  forma de  conflitos
abertos ou não. A resistência pode acontecer de modo mais
espontâneo, individual e familiar, ou como organização cole-
tiva, com níveis menores ou maiores de inserção política na
luta de classes. Hoje muitas famílias participam de movimen-
tos sociais e já existe uma articulação internacional das lutas
camponesas.

Estas marcas conformam um modo de produzir que
se constitui também como um modo de vida ou um sistema
cultural, material e simbólico em que a vida e suas necessida-
des representam um a priori  da produção. Talvez este seja
um dos motivos pelos quais a expressão agricultura campo-
nesa, de uso corrente mais recente, remeta a um debate mais
amplo do que o de alternativas de modos de fazer agricultura,
indicando em relação à forma capitalista “concepções e práti-
cas de vida familiar, produtiva, social, cultural e de relação
com a natureza que, não obstante coexistirem numa mesma
formação social, negam–se mutuamente, são antagônicas en-
tre si” (ibid., p. 31). Em nosso tempo, a agricultura campone-
sa expressa, desde a esfera da agricultura, o confronto com a
totalidade da forma social  dominada e hegemonizada pelo
capital.
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Agricultura industrial capitalista e agricultura
camponesa

A agricultura camponesa é historicamente anterior ao
capital e possivelmente sobreviva a ele. Mas em uma totalida-
de social organizada sob a égide do modo de produção capi-
talista a agricultura precisa ser entendida e concebida projeti-
vamente na relação com a lógica de produção dominante,
que incide sobre ela. Tanto mais por ser característica da for-
ma capitalista de produção criar mecanismos para expulsar
de seu entorno ou subordinar de algum modo toda outra for-
ma  de  produção,  em especial  as  formas  que  representem
uma contraposição ao essencial de sua lógica: separação ou
desapossamento do trabalhador de seus meios de produção e
trabalho assalariado, para extração da mais–valia.

A forma de agricultura constituída pelo modo de pro-
dução capitalista, e dominante nas formações sociais capita-
listas,  é  a  agricultura industrial,  que tem esse nome exata-
mente por  buscar estabelecer  uma correspondência estreita
de procedimentos em relação à indústria fabril, modelo bási-
co  da  produção  capitalista.  O  objetivo  fundamental  deste
modo de fazer agricultura é torná–la um dos ramos de negó-
cio dos empresários capitalistas, sendo então o lucro obtido
com a produção, referência básica para constituição de sua
matriz tecnológica. Subordina–se a agricultura, como se faz
com toda produção, às exigências de reprodução do capital,
descentrando–a das necessidades reais da vida humana pela
desconexão entre produção e consumo dos alimentos e entre
a produção agrícola  e  as  particularidades  dos  ecossistemas
em que é feita. A economia de mercado cria um contexto em
que a visão de curto prazo eclipsa completamente a de longo
prazo (Gliessman, 2008, p. 599).

O caminho escolhido para o aumento da produtivida-
de foi o da produção em escala em grandes extensões contí-
nuas de terra para monocultivos, mecanizadas, que passaram
logo a implicar um processo de artificialização da agricultura,
desconsiderando–se impactos sociais, políticos, ambientais e
alimentares que esta lógica pode provocar (Carvalho e Costa,
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op. cit., p. 27). A artificialização ou industrialização da agri-
cultura a torna dependente do capital industrial e financeiro,
passando a integrar seu fluxo de auto–expansão a qualquer
custo.

Neste modo de produção se dilui a especificidade da
indústria da agricultura, convertendo–a em um ramo da in-
dústria fabril, pela dependência total de seus insumos e pela
simplificação e controle externo de seus processos de traba-
lho. Trata–se de fazer uma agricultura nos moldes de “chão
de fábrica”, promovendo uma uniformização artificial do solo
e do conjunto das condições de produção (Primavesi, 2016b,
p. 320). 

A referência de trabalho passa a ser o trabalho assala-
riado,  de  simplificação das  operações  e  separação drástica
entre trabalho físico e mental, o que se busca garantir tam-
bém pela alienação do trabalho camponês, quando as famí-
lias camponesas se subordinam a esta lógica, assumindo os
“pacotes tecnológicos” da indústria capitalista. Nesta lógica, a
natureza é marginalizada ou considerada um obstáculo a ser
transposto e a unidade antes  orgânica  que caracterizava o
processo agrícola de produção e seus processos de trabalho,
é dividida em elementos e atividades isoladas que se recom-
binam em divisões de trabalho, espaço e tempo complexas e
controladas de forma centralizada e externa à produção (Plo-
eg, 2008, p. 22).

20Em sua descrição sobre como vivenciou o início do processo da chamada
revolução verde, Ana Primavesi, uma das precursoras no Brasil dos estudos
sobre solos na perspectiva da agricultura ecológica, descreve de maneira di-
reta esta lógica de agricultura: “as variabilidades de nossos solos eram uni-
formizadas  com calagens e  adubações  NPK pesadas.  O objetivo era de
atender as exigências de variedades híbridas que respondiam a doses ele-
vadas de nitrogênio, utilizando–se para isso mecanização intensa e irriga-
ção, e depois também herbicidas. As terras eram uniformizadas. Os olhos
d’água e pequenos cursos d’água eram simplesmente riscados do mapa,
para facilitar a mecanização. Depois as árvores eram eliminadas para facili-
tar a administração a olho nu e a aviação agrícola. E, tudo que fosse relaci -
onado à matéria orgânica e seu uso, era proibido...” E hoje, “a lógica ainda
é cega e procura adequar o ambiente às máquinas. Triste!”(ibid., p. 6).
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Há uma contradição de fundo que é interna ao modo
capitalista de fazer agricultura. Nos termos de Marx (2013, p.
572), esta lógica desvirtua o “metabolismo entre o homem e
a terra”, porque sua base está em uma exploração intensiva
do solo que rouba dele os elementos de reconstituição natural
de sua fecundidade. Marx afirmava isso por conhecer estudos
que estavam surgindo em sua época, período de crescimento
da indústria de fertilizantes que visava compensar a perda da
fertilidade  do  solo21.  Ele  considerava  que  esta  contradição
não seria resolvida no âmbito do modo de produção capita-
lista, ao contrário se agravaria, porque “governar o metabo-
lismo humano com a natureza de modo racional” é algo que
“excede completamente  as  capacitações  da sociedade bur-
guesa”. Será tarefa da “sociedade de produtores associados”
(apud Foster, 2005, p. 201).

É importante observar que esta contradição de fundo
foi identificada por estudiosos e práticos das ciências agronô-
micas ou a elas vinculadas, logo no começo da expansão da
agricultura industrial capitalista. Estas análises foram constitu-
indo as bases científicas, ao mesmo tempo para o avanço tec-
nológico capitalista visando contornar e não resolver a falha
metabólica, e para o desenvolvimento de uma lógica alterna-
tiva (cuja base empírica tem sido a agricultura camponesa),
chegando  mais  recentemente  à  constituição  da  agroecolo-
gia22. 
21Diz Marx (2013, p. 573): “Assim como na indústria urbana, na agricultura
moderna o incremento da força produtiva e a maior mobilização do traba-
lho são obtidos por meio da devastação e do esgotamento da própria força
de trabalho. E todo progresso da agricultura capitalista é um progresso na
arte de saquear não só o trabalhador, mas também o solo, pois cada pro-
gresso alcançado no aumento da fertilidade do solo por certo período é ao
mesmo tempo um progresso no esgotamento das fontes duradouras dessa
fertilidade”.
22O  primeiro  fertilizante  agrícola  sintético  (fosfato)  foi  desenvolvido  em
1842 pelo agricultor e agrônomo inglês B. Lawes e a primeira fábrica de
fertilizantes foi construída em 1843. Lawes partiu dos resultados das pes-
quisas do químico alemão Justus Von Liebig sobre o problema do esgota-
mento da fertilidade do solo e a aplicação da química orgânica à química
agrícola e à fisiologia, divulgadas em 1840. Já na década de 1860 começa-
ram a se desenvolver análises mais sofisticadas sobre a degradação ecológi-



302

No plano das “revoluções agrícolas” do capital,  de-
pois da expansão mercantil desenfreada dos fertilizantes e ve-
nenos sintéticos e dos maquinários correspondentes à produ-
ção em larga escala,  veio a alteração genética  das  plantas
para estreitar a especialização das monoculturas, ampliando a
propriedade  privada  e  a  domesticação  da  biodiversidade.
Mais recentemente começaram a ser usados os procedimen-
tos da “agricultura de precisão”, que já reage aos problemas
causados pelo uso abusivo de insumos sintéticos, utilizando
os avanços tecnológicos da informática para gerenciar as con-
dições de produção, especialmente as climáticas, sempre des-
de fora da agricultura. É o “pacote de controle digital”, como
o chama Primavesi (2016b, p. 8). O objetivo de cada inova-
ção tecnológica tem sido de dar mais fôlego a uma lógica in-
sustentável de produção.

Ao processo de industrialização da agricultura corres-
ponde um regime alimentar centrado na artificialização cres-
cente dos alimentos, em que ingredientes antes vistos como
suplementos, amidos, adoçantes, conservantes, sabores artifi-
ciais, passam a ocupar o lugar dos alimentos na reestrutura-
ção da máquina global que precisa gerar lucros (Ploeg, op.
cit., p. 281).

Merece nossa atenção especial o movimento mais re-
cente do capital de incluir na sua agenda de pesquisa e de
produção a substituição dos insumos sintéticos pelos biológi-
cos, os chamados “insumos orgânicos”. É uma reação à ex-
plosão catastrófica das contradições da artificialização desen-
freada da produção na degradação do solo e os efeitos do
uso de insumos sintéticos,  especialmente dos agrotóxicos e
transgênicos, sobre a saúde humana. Mas também uma bus-
ca de resposta aos limites do “negócio”, porque a produção
vai ficando cada vez mais cara e o esgotamento do solo dimi-
nui drasticamente a produtividade. 

Note–se que, como disse Primavesi, há alguns anos,
falar de insumos biológicos ou orgânicos era proibido. E ago-
ra esta nova investida já se apropria do acúmulo histórico–ci-

ca dentro da agricultura capitalista (Foster, 2005, p. 212–11).
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entífico da chamada “reconstrução ecológica da agricultura”
(Khatounian, 2001). Indiretamente se admite a contradição,
mas se insere a solução na mesma lógica de produção que a
gerou,  tentando  ampliar  o  controle  sobre  todas  as  formas
possíveis de produção, para dar mais um fôlego à irracionali-
dade inerente ao modo capitalista de fazer agricultura. O que
se busca agora é substituir o pacote industrial sintético pelo
pacote orgânico, que também é industrial. Fala–se menos em
ter a fábrica como modelo (embora continue sendo), e se co-
meça a falar de “imitar a natureza”, buscando repor no solo
os componentes que produziria naturalmente, mas que pelo
“avanço necessário das forças produtivas”, não produz mais.
Neste novo cenário o capital investe cada vez mais na propa-
ganda ideológica para convencer a todos que há apenas um
modelo, necessário para alimentar uma população crescente-
mente urbana, e que pode ser aperfeiçoado pelos empresá-
rios do agronegócio que forem “inovadores” e “defensores da
natureza”23. 

É  preciso  considerar  que  esta  nova  movimentação
ocorre no momento de expansão globalizada do capital, com
progressiva concentração de capitais que inclui, na expressão
de Ploeg (op. cit.), grandes “impérios alimentares”. São hoje
as mesmas grandes empresas de produção de agrotóxicos e
sementes transgênicas que preparam um novo ciclo de pro-
dução capitalista, com pesquisas e produção que já as colo-
cam à frente da produção (fabril) de insumos orgânicos. O
que importa aos grandes empresários, para além do seu lucro
imediato, é reafirmar para os processos de trabalho a lógica
fabril de dependência e controle externo da produção e a se-
paração entre quem pensa e quem faz a agricultura: os agri-
cultores podem receber um pacote orgânico como antes rece-
biam o pacote industrial sintético, e ainda pagando um preço

23A novela “Velho Chico”, recentemente exibida pela rede globo de televi-
são é um bom exemplo de como a indústria cultural capitalista se move
neste cenário de contradições e como já projeta novas ofensivas, chegando
ao  próprio  âmbito  da  agricultura  ecológica  (dos  sistemas  agroflorestais,
etc.).
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mais elevado pela consciência tranquila de preservar a natu-
reza e a saúde (!).

E a globalização permite o caráter cumulativo da lógi-
ca: o pacote industrial sintético pesado continua em vigor, en-
quanto novas tecnologias vão sendo desenvolvidas para con-
tornar os efeitos que as anteriores criaram. Do ponto de vista
econômico, hoje o capital pode se valer do mecanismo de ex-
pansão via deslocamentos geográficos para tentar não perder
nada: enquanto desenvolvem a tecnologia da produção orgâ-
nica e já lucram com ela em alguns locais onde os consumi-
dores a exigem, as empresas ainda encontram países dispos-
tos a receber seu pacote “moderno” de  fertili zantes, venenos
e sementes transgênicas, mesmo que seu prazo de validade
histórica esteja findando24.

Neste cenário de contradições é importante ter pre-
sente que na longa história do capitalismo no mundo, embo-
ra economicamente dominante e politicamente hegemônica,
sua forma de agricultura nunca conseguiu substituir ou supe-
rar a agricultura camponesa, que continua sendo pilar funda-
mental  da produção de alimentos.  Simplesmente porque o
modo capitalista de fazer agricultura não permite cumprir o
que seu discurso promete, “acabar com a fome no mundo”
ou, nos termos mais recentes, garantir a “segurança alimen-
tar” das populações. Ao contrário, tem destruído a soberania
alimentar, que é o direito que tem cada povo, cada nação, de
produzir os alimentos de que necessita para sua sobrevivência
digna.

Mas a ofensiva do capital para destruição econômica,
política e cultural da agricultura camponesa é igualmente his-
tórica,  assumindo diferentes  formas  e  sendo protagonizada
por variados agentes políticos, ou frações da classe dominan-
te, conforme as transformações do processo de reprodução
do capital. No momento atual a ofensiva maior é comandada
pelas grandes corporações do agronegócio e inclui a tomada

24É assim que o Brasil, por exemplo, continua como campeão de uso de
agrotóxicos no mundo, e ao mesmo tempo tem importantes nichos de mer-
cado para o pacote orgânico.
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de suas terras, o bloqueio de seu acesso a mercados e às po-
líticas públicas,  mas também as  tentativas  de subordinar  o
próprio trabalho camponês aos seus “pacotes tecnológicos”,
descaracterizando–o  e  controlando–o.  Contraditoriamente,
quanto mais este processo se intensifica mais ele gera novas
formas de resistência, de luta e de respostas produtivas, já em
outro  patamar  tecnológico,  do campesinato.  Como analisa
Ploeg (2008, p. 285), hoje vários estilos de agricultura cam-
ponesa aparecem como respostas  críticas à lógica imposta,
compondo uma tendência de “recampesinização da agricul-
tura”, expressão moderna para “a luta por autonomia [em re-
lação ao capital] e sobrevivência em um contexto de privação
e dependência” (id.,  ibid.,  p. 23). A agroecologia se insere
neste quadro. E o capital já se movimenta para tentar contro-
lar a nova cena.

Agroecologia e agricultura camponesa

A agroecologia é resultante das contradições do modo
capitalista de fazer agricultura e da resistência histórica dos
camponeses a se subordinar plenamente à sua lógica. Ela é
“a sistematização de um novo enfoque científico” (Petersen,
2012, p. 45) que expressa o estágio atual de articulação de
estudos e práticas alternativas à lógica industrial de agricultu-
ra iniciadas logo após o avanço das monoculturas e da indús-
tria de fertilizantes sintéticos.

Os camponeses são os sujeitos construtores da agri-
cultura  agroecológica.  Ao  longo  dos  séculos,  gerações  de
agricultores desenvolveram sistemas agrícolas complexos, di-
versificados e localmente adaptados (Altieri, 2012, p. 159). A
permanência de milhões de hectares de terra sob o regime da
agricultura tradicional camponesa, na forma de campos ele-
vados, terraços, policultivos, sistemas agroflorestais, etc., são
a prova viva de uma estratégia agrícola bem-sucedida (id.,
ibid.,  p.  121).  Como ciência  e  como matriz  tecnológica  a
agroecologia se desenvolveu pelo diálogo entre  cientistas e
camponeses, na diversidade de conhecimentos e de técnicas
experimentadas  pela  agricultura  camponesa  em  diferentes
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épocas e lugares do mundo. Muitos dos avanços da ciência
agroecológica foram conseguidos pela pesquisa destes agroe-
cossistemas tradicionais, ricos em agrobiodiversidade, a mai-
oria deles desenvolvidos por agricultores pobres, com peque-
nas parcelas de terra, na sua luta essencial pela sobrevivência
ameaçada.

O termo “agroecologia” surgiu na década de 1930,
para indicar possíveis aplicações da ecologia (que estuda os
seres vivos e suas interações com o ambiente onde vivem) à
agricultura (todas as atividades de cultivo da terra, envolven-
do plantas  e animais).  O desenvolvimento da agroecologia
como um corpo sistematizado de conhecimentos é recente,
sendo seu conceito  disseminado mais amplamente a partir
dos anos 1980. Seu desenvolvimento coincide com um perío-
do de maior explicitação e análise das contradições presentes
nos processos de modernização capitalista da agricultura (Gu-
hur e Toná, 2012, p. 58).

Hoje a agroecologia representa a base científica e tec-
nológica da construção de uma lógica de agricultura que con-
fronta  a  agricultura  industrial  capitalista.  Fundamenta  um
modo de agricultura que seja ao mesmo tempo produtiva,
ecologicamente  equilibrada,  conservando  a  biodiversidade,
que seja socialmente justa, economicamente viável e cultural-
mente adequada. Trata a agricultura com uma visão de longo
prazo.  Articula para isso conhecimentos sobre a natureza e
sobre  os  contextos  sociais,  rompendo com a fragmentação
disciplinar para poder compreender as atividades agrárias em
seu todo e suas relações. Esta compreensão é alicerce do pro-
jeto de luta e construção da agricultura camponesa do século
XXI, que vincula produção agrícola de base ecológica, com
soberania alimentar, socialização da propriedade da terra, di-
versidade cultural e diferentes formas de trabalho camponês
associado.

Os agroecossistemas são a unidade básica da agroe-
cologia, seu objeto central de estudo e de intervenção prática
na agricultura. Um agroecossistema é um lugar de produção
agrícola compreendido como um ecossistema que é um siste-
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ma funcional de relações complementares entre organismos
vivos e seu ambiente, em um equilíbrio dinâmico, mas está-
vel.  Pelo conceito de agroecossistema podemos analisar os
sistemas de produção de alimentos como um todo, incluindo
os complexos de insumos e produção, as interconexões que
os compõem e a interação existente entre seus componentes
ecológicos e sociais (Gliessmann, 2008, p. 63 e 603). 

Fazer agricultura é criar agroecossistemas, modifican-
do ecossistemas e alterando seu equilíbrio natural. A lógica
de manejo dos agroecossistemas pode aprofundar o desequi-
líbrio ou encontrar formas de reequilíbrio ecológico, potencia-
lizando a produção (Monteiro, 2012). Ao estudar os agroe-
cossistemas  a  ciência  da agroecologia  explica  o dilema da
agricultura industrial típica: na produção em larga escala ba-
seada nas monoculturas acontece uma simplificação máxima
do ambiente natural, pequeno número de espécies de plantas
cultivadas e de animais domésticos, o que leva a graves dese-
quilíbrios que impedem a atuação natural do metabolismo de
reposição da fecundidade do solo. Esta opção tecnológica re-
sulta em um ecossistema artificial que requer, para sua manu-
tenção,  constante  intervenção  humana,  aportes  externos  e
cada vez mais artificiais, em um círculo vicioso de desequilí-
brio, instabilidade e altos custos de produção (Altieri, 2012, p.
202).

É essencial entender a diferença de lógicas: as práticas
da agroecologia não supõem apenas a substituição de agro-
tóxicos e outros insumos sintéticos por insumos de base bio-
lógica, deixando intacta a estrutura da monocultura ou a lógi-
ca fabril da produção. A agroecologia propõe algo bem mais
radical. Ela orienta o redesenho dos sistemas, pela transfor-
mação do funcionamento e da estrutura do agroecossistema,
ao promover um manejo orientado a garantir alguns proces-
sos básicos de promoção da diversidade, pela interação com
ecossistemas naturais.  Ao contrário da lógica convencional,
aqui a biodiversidade é o pilar fundamental do seu redesenho
dentro dos sistemas agrícolas (id., ibid., 2012, p. 141). 
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Agricultura camponesa e agroecologia não são a mes-
ma coisa. Mas a relação orgânica entre elas vem se tornando
uma referência fundamental para pensar a reconstrução eco-
lógica da agricultura no mundo, desde um referencial político
e  epistemológico  vinculado  ao  polo  do  trabalho.  Por  isso
mesmo também a agroecologia entrou na mira do capital. Gi-
raldo e Rosset (2016) alertam para o que começa a aconte-
cer, por exemplo, na relação das grandes instituições que go-
vernam a agricultura no mundo com a agroecologia: por mais
de 40 anos ignorada ou menosprezada, a partir de 2014 ela
passou a ser incluída na agenda dos debates de organismos
como  a  FAO,  indicando  movimentações  importantes  para
sua incorporação (devidamente descaracterizada, é claro) na
planificação  internacional  do  capitalismo  globalizado.  Algo
para prestarmos muita atenção.

O momento histórico exige aproximar concepções e
práticas da agricultura camponesa agroecológica com o deba-
te da construção da alternativa socialista. Isso implica estabe-
lecer um novo patamar de enfrentamento com a agricultura
capitalista que passa pelo desafio formativo de compreensão
científica de como desenvolver as forças produtivas da agri-
cultura e constituir uma alternativa massiva à lógica da agri-
cultura industrial. E passa também pelo desafio organizativo
de romper o isolamento das práticas camponesas e ampliar a
autonomia camponesa em relação ao capital nos parâmetros
do trabalho associado e do internacionalismo das lutas soci-
ais. É necessário ampliar o potencial político da relação da
agroecologia com movimentos sociais e organizações campo-
nesas, o que contribui para dar radicalidade política à agroe-
cologia e para que as práticas da agricultura camponesa te-
nham uma articulação de classe e de projeto de transforma-
ção da sociedade. 

No plano formativo, é desafio firmar e dar mais densi-
dade política à perspectiva epistemológica originária da agro-
ecologia  que é de  conexão orgânica  entre  a  elaboração e
apropriação científica e as múltiplas formas de conhecimento
produzido pelas  famílias  camponesas em sua prática  social
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histórica, de modo a fortalecê–las na capacidade de comando
real do processo produtivo. Nesta perspectiva, é preciso cui-
dado, especialmente das organizações camponesas e institui-
ções que desenvolvem cursos de educação profissional, com
a armadilha de formar técnicos, “especialistas” em agroecolo-
gia a que se subordinem, novamente, os camponeses. A reali-
zação destes cursos integra a luta por políticas públicas volta-
das ao desenvolvimento da agricultura camponesa, mas repe-
te/pode repetir a lógica capitalista do trabalho alienado, pela
separação entre trabalho físico e mental e pelo controle exter-
no da produção, facilitando ao capital a cooptação de aspec-
tos da matriz tecnológica para o seu modelo fabril. Uma ques-
tão para aprofundarmos.

Nesta direção, entendemos que a inclusão de estudos
de agricultura e de agroecologia na educação básica das no-
vas gerações das famílias camponesas integra nosso caminho
de longo prazo estratégico. Sobre esta questão vamos tratar,
em uma primeira aproximação, no próximo tópico.

Agricultura  Camponesa,  Agroecologia  e  Educa-
ção Politécnica nas escolas do campo

Nosso objetivo ao longo deste texto foi de contribuir
na definição de algumas balizas para materializar a relação
entre educação e trabalho pelo vínculo orgânico entre as es-
colas do campo e a agricultura camponesa de base agroeco-
lógica. Entendemos que este vínculo é fundamental porque
as nossas escolas podem/devem participar, desde seu projeto
educativo, do desafio de construção de “um projeto para a
agricultura brasileira que supere aquele implantado pela do-
minação–hegemonia do modo de produção capitalista” (Car-
valho, 2016, p. 163). E porque esta participação ajuda a ga-
rantir  uma educação voltada  ao desenvolvimento  humano
mais pleno, que inclui, em nossa concepção, a dimensão da
formação politécnica.

Nos debates da Educação do Campo afirmamos que
as escolas têm entranhado em seu destino histórico o com-
promisso político com a luta social pelo avanço da agricultura
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camponesa  e,  neste  processo,  pelo  avanço do  desenvolvi-
mento das forças produtivas da agricultura desde a matriz da
agroecologia. A própria sobrevivência das escolas públicas no
campo depende dos processos de territorialização da agricul-
tura camponesa, enquanto concepção e práticas que confron-
tam as relações sociais capitalistas no campo. E a agroecolo-
gia,  como base  científico–tecnológica  e,  ao mesmo tempo,
expressão da agricultura camponesa capaz de confrontar o
agronegócio, não pode ficar de fora do projeto educativo das
escolas que pretendem ajudar na formação da nova geração
de camponeses e de trabalhadores associados em geral.

Também temos destacado a importância de ter como
objetivo explícito,  e defender,  em cada momento histórico,
para todos os trabalhadores, do campo e da cidade, uma ma-
triz formativa alargada, multilateral, que amplie horizontes e
que não seja restrita à preparação para o trabalho, mesmo
que complexo, nem se fixe nos contornos de uma realidade
apenas local. Uma matriz que inclua a educação pelas artes,
pela literatura, o acesso às ciências que permitam entender o
ser humano, a natureza, a sociedade, o planeta, que ajudem
no desenvolvimento mais pleno das pessoas, porque isso é
direito humano e é necessário à construção criativa de novas
relações sociais (Caldart, 2016b). Entendemos que o vínculo
das escolas com a agricultura camponesa e a agroecologia
ajuda no alargamento da base formativa, exatamente por exi-
gir que a educação se adentre ao âmago essencial da consti-
tuição do ser humano pelo trabalho, que é o desenvolvimen-
to de suas forças produtivas pela relação metabólica entre o
ser humano e a natureza, de que é parte.

Afirmamos que a relação entre escola, trabalho e pro-
dução é pilar essencial ao nosso projeto educativo e por isso
é referência fundamental aos processos de transformação do
conteúdo e da forma escolar de que participamos. A base da
concepção de escola da Educação do Campo é a ligação for-
te da escola com a vida. E a base da vida do ser humano é o
trabalho,  no próprio  sentido  genérico  de “vida produtiva”,
que é “a vida engendradora de vida” (Marx, 2004, p. 84).
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Por isso, o trabalho precisa estar no centro da atividade edu-
cativa de uma escola orgânica à vida e vinculada às questões
da atualidade. E nas escolas do campo, a inserção no traba-
lho da agricultura, em suas diferentes dimensões e relações,
pode ser um ponto de partida fundamental para enraizar este
pilar e desenhar seus contornos mais amplos.

Sabemos que na realidade geral das escolas não te-
mos consolidado um projeto de escola do trabalho na con-
cepção aqui discutida. Parece prudente um cuidado para ao
mesmo tempo buscar avançar processualmente, nomeando o
projeto de futuro, mas não simplificá–lo considerando que al-
gumas iniciativas pontuais de trabalho na escola já possam
ser identificadas como escola do trabalho e como educação
politécnica, o que não nos desafiaria a efetivamente chegar a
ela.

Neste tópico, dialogando com a compreensão desen-
volvida até aqui, apresentamos um raciocínio metodológico
para pensar processualmente a relação escola e trabalho ten-
do a agricultura camponesa como objeto. Não vamos tratar
do todo do projeto educativo da escola, mas entendemos nos
referir a uma de suas dimensões fundamentais, que também
é pilar de construção deste projeto. Nossas indicações não es-
gotam a dimensão da educação politécnica, buscando ape-
nas destacar o que nos parece ser essencial na sua especifici-
dade em uma escola do campo hoje.

A ideia principal é que as escolas do campo tomem a
agricultura camponesa como seu objeto de trabalho (via in-
serção prática de seus estudantes) e de estudo, abordando
este  objeto  desde  as  chaves  da  educação  politécnica e  da
agroecologia. A educação politécnica, além de dimensão do
projeto educativo da escola, pode ser entendida como uma
chave teórico–metodológica para organização do plano for-
mativo da escola em torno da agricultura e da relação maior
entre escola e trabalho que inclui a agricultura, mas vai além
dela.  E a  agroecologia,  além de ser  entendida  como uma
área de estudo pode ser uma chave para identificar os conte-
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údos formativos ligados a este objeto e para definir sua forma
de abordagem.

A  chave da educação politécnica nos dá referências
para pensar a relação entre estudo e trabalho e nos ajuda a
evitar que a aproximação dos estudantes ao trabalho prático
da agricultura, já existente em muitas escolas do campo, res-
vale para um mero preparo técnico para determinado traba-
lho, introduzindo precocemente elementos de especialização
profissional  na  educação  básica,  o  que,  nos  alerta  Pistrak
(2015, p. 53–4), costuma ser uma tendência, especialmente
nos locais em que vigorem processos múltiplos, mas não poli-
técnicos de trabalho. Nada contra, tudo a favor, de desenvol-
ver habilidades técnicas na escola desde a inserção dos estu-
dantes em diferentes formas de trabalho. Mas tudo contra a
educação profissional precoce que reduz o horizonte formati-
vo de nossa juventude. A concepção de educação politécni-
ca, tal como formulada desde Marx e pelos pedagogos russos,
nos ajuda a compreender que o objetivo central do vínculo
entre escola e trabalho na educação básica, não é a capacita-
ção para realizar determinado trabalho, mas a compreensão
dos processos de trabalho e da tecnologia que detêm, o de-
senvolvimento da capacidade de ligar teoria e prática e de
compreender a interdependência entre os fenômenos da rea-
lidade, além de contribuir na formação da autonomia intelec-
tual e na capacidade de auto–organização.

É esta chave que nos permite especificar para a esfera
da agricultura, e pensando na formação dos camponeses (de
qualquer geração e para além da escola), a questão de seu
debate originário: de que conhecimentos de fundo precisam
se  apropriar  ou  reapropriar  as  famílias  camponesas  para
manter ou assumir o comando real das unidades de produ-
ção, ampliando sua margem de autonomia em relação ao ca-
pital? E qual a base formativa necessária para que estes tra-
balhadores, de forma associada, sejam protagonistas do de-
senvolvimento das forças produtivas da agricultura de modo
a transformar o modelo dominante e promover uma restaura-
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ção revolucionária da sua relação metabólica com a natureza
(Foster, 2005)?

A chave da agroecologia, considerando a sua consti-
tuição como ciência que envolve, ao mesmo tempo, diferen-
tes áreas do conhecimento científico, integrando estudos so-
bre a natureza e a sociedade, além de valorizar e trabalhar
com diferentes formas de conhecimento, pode ajudar as esco-
las a desencadear processos de desfragmentação do ensino e
inspirar novas  lógicas de organização do plano de estudos
que  permitam  exercitar  o  pensamento  dialético,  essencial
para entender e pôr em prática a agricultura ecológica e parti-
cipar do conjunto de processos de transformação social. Nos
termos próprios à agroecologia, as questões podem ser: qual
a forma de manejo dos agroecossistemas que permite a cons-
trução de uma agricultura ecologicamente equilibrada, social-
mente justa, economicamente viável e culturalmente adequa-
da? Qual o manejo da agricultura que faz a produção “à ima-
gem da natureza” (Gliessman, 2008,  p. 82)? Que conheci-
mentos são necessários para fazer este manejo? Quem os está
produzindo e como é possível socializar sua apropriação?

A combinação das duas chaves, já na aproximação
com tarefas  formativas das novas gerações que podem ser
compartilhadas com as escolas de educação básica, nos per-
mite  perguntar:  quais  dimensões  e  que  conhecimentos  de
fundo da base formativa necessária aos camponeses constru-
tores de um novo projeto de agricultura podem ser integrados
ao plano de estudos ou ao projeto político–pedagógico das
escolas de educação básica, porque também contribuem para
um projeto  educativo  multilateral  e  emancipatório?  O que
pode ser hoje o estudo da tecnologia nas suas relações com a
natureza, os processos de trabalho e os sistemas de conheci-
mento  ou  de  cultura,  no  vínculo  entre  estudo e  trabalho?
Como estudar nas escolas do campo as “tecnologias natu-
rais” (a natureza) e as “tecnologias humanas” desde os pro-
cessos de trabalho da agricultura (camponesa)? E como afinal
vincular os estudos escolares com estes conhecimentos sobre
a vida e alargar a visão de mundo dos estudantes?
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Dialogando com a construção metodológica dos pe-
dagogos da primeira geração da revolução russa, e especial-
mente com as formulações de Pistrak (2015), podemos pen-
sar em algumas tarefas básicas para estabelecer o diálogo so-
bre estas questões e introduzir elementos do politecnismo em
nossas escolas do campo. Destacamos três destas tarefas: 1)
Construir  o  eixo  de  estudos  de  perspectiva  politécnica  na
educação básica. 2) Definir o eixo de trabalho das escolas. 3)
Conhecer a realidade/fazer a etnografia do entorno da escola,
para operacionalizar os eixos de trabalho e estudo. 

Na sequência, alguns elementos para começar a pen-
sar sobre cada uma destas tarefas, desde a chave metodológi-
ca que articula politecnia e agroecologia. E tendo presente o
duplo movimento necessário  para cada tarefa:  há uma di-
mensão que pode ser discutida e planejada entre diferentes
escolas, junto com as organizações às quais se vinculam, e há
uma dimensão a ser realizada em cada escola, no seu coleti-
vo de educação que envolve educadores, estudantes e comu-
nidade, reconstituindo os passos dados pela formulação cole-
tiva mais ampla, desde a análise da realidade local (produti-
va, social, cultural, política) e das condições objetivas de reor-
ganização processual do seu trabalho pedagógico. 

Construir o eixo de estudos de perspectiva
politécnica

Nossa compreensão é de que,  tal  como nas discus-
sões dos pedagogos russos, mas agora com outras razões e
outros conteúdos, a indústria da agricultura (modo de produ-
zir que é próprio dela na relação ser humano e natureza pelo
trabalho) deve compor os estudos politécnicos, tanto nas es-
colas do campo como da cidade. Nas escolas do campo, nos-
so foco, o estudo da agricultura pode ser o ponto de partida e
o grande eixo articulador dos estudos sobre a produção em
geral,  pelas possibilidades  reais  de inserção dos estudantes
nos processos produtivos agrícolas, pela tarefa social das es-
colas do campo hoje e pelas relações com o estudo de outras
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indústrias, ou outros ramos da produção, que ela possibilita25.
Relembremos que a forma de agricultura que permite enten-
der  a  indústria  específica  da agricultura  é  a  da  agricultura
camponesa e em uma complexidade maior de relações, se es-
tudada desde a matriz tecnológica e epistemológica da agroe-
cologia.

A tarefa é construir, como parte do plano de estudos
das escolas, o eixo ou um programa de estudos politécnicos,
desde a agricultura (camponesa) e suas relações. Entendemos
que as relações brevemente tratadas na síntese de compreen-
são do tópico anterior precisam ser destrinchadas com os es-
tudantes, ao longo da educação básica e conforme as possibi-
lidades de compreensão de cada idade e os objetivos formati-
vos de cada etapa. Mas para organizar este estudo na escola
é necessário decompor o complexo tecnológico da agricultu-
ra,  identificando  conteúdos  que  precisam ser  apropriados.
Além disso, é preciso pensar sua conexão com outros com-
plexos, outras indústrias, identificando o que envolvem como
procedimentos  técnicos,  como conhecimentos  tecnológicos,
como conhecimentos científicos de base.

Pensando desde nossas chaves metodológicas (poli-
tecnia e agroecologia) identificamos pelo menos três grandes
blocos ou conjuntos de conhecimentos que poderiam integrar
este eixo de estudos nas nossas escolas: (1) estudos sobre a
natureza, como ambiente e ser humano em relação; (2) estu-
dos sobre os  processos tecnológicos e técnicos que constitu-
em a produção agrícola, entendida no sentido amplo que in-
clui cultivos, criações, atividades extrativistas e beneficiamen-
to de produtos e (3) sistemas alimentares nos quais a agricul-
tura se insere. 

O detalhamento dos conteúdos que cada bloco envol-
ve não será feito neste texto, mas gostaríamos de trazer al-

25Não estamos afirmando que a inserção na indústria fabril não seja neces-
sária em uma formação politécnica, mas sim que a indústria específica da
agricultura, nesta matriz tecnológica que visa recompor as forças produtivas
como geradoras  (e não destruidoras)  de vida,  detém conhecimentos  de
fundo de apropriação necessária à formação politécnica e a uma vida me-
lhor para todos os seres humanos, agricultores ou não. 
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guns elementos sobre cada bloco e sobre como poderíamos
fazer este estudo de forma a não perder as relações entre eles,
o que nos é fundamental para a formação pretendida. 

Um grande destaque a fazer é sobre o estudo da natu-
reza. Porque hoje ele está e não está na escola. A perspectiva
da agricultura camponesa de base agroecológica nos coloca a
urgência de intencionalizar com mais rigor o objetivo formati-
vo de educar as novas gerações para uma relação de conví-
vio criativo/produtivo com a natureza e na perspectiva de lon-
go prazo, de vida inteira. Esta formação implica o cultivo de
um determinado modo de vida e de respeito à vida na diver-
sidade de suas formas, que por sua vez exige conhecimentos
que a justifiquem em uma época que ela não integra a visão
de mundo dominante. 

Há uma complexidade de relações na natureza que
pouco se estuda na escola. Porque o estudo de que tratamos
não é o estudo asséptico de conteúdos congelados, fragmen-
tados e desligados dos fenômenos reais que em tese visam
compreender. Estamos falando de conhecimentos de fundo,
tão  rigorosos  e  relacionais  que permitam reorientar  ações,
gestos e posturas na vida cotidiana, em suas diferentes  di-
mensões. Entendemos, desde a chave da agroecologia, que
compreender a lógica de constituição e de funcionamento da
natureza, como se constituem e reconstituem os ecossistemas,
como acontecem suas transformações internas e como isso se
relaciona com os contextos sociais, com os sistemas culturais,
é conhecimento essencial ao trabalho na indústria da agricul-
tura, assim como para o conjunto das dimensões da vida hu-
mana. Em relação ao ensino, esta compreensão implica tratar
de modo articulado os aportes das ciências naturais e sociais
e dialogar com outras formas de conhecimento.

O princípio para organizarmos o estudo na educação
básica pode ser o que nos ensina Primavesi (2016, p. 2):  a
ciência existe para esclarecer os processos que ocorrem na
natureza e que necessitamos conhecer para melhorar o seu
manejo e fortalecimento nos sistemas de produção de alimen-
tos e de água doce. E o primeiro passo para conhecer, nos
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diz Primavesi, é o mais simples e mais fundamental que preci-
samos  desenvolver  desde  crianças:  observar  a  natureza,
como ela é, como constrói os ecossistemas com alta capaci-
dade de manter a vida e a produção. E observar primeiro o
conjunto, a paisagem, para depois aprender a analisar as par-
tes, de forma integrada e desenvolvendo uma visão de totali-
dade26. Algo que precisamos destrinchar melhor revisando os
programas convencionais de ensino.

Os processos tecnológicos e técnicos que constituem a
produção agrícola dizem respeito ao passo a passo da agricul-
tura como atividade econômica de produção de alimentos,
que tem uma base ecológica e uma base social, que envolve
processos de trabalho, sua organização e seus procedimentos
operacionais de execução e de gestão das unidades produti-
vas, vínculos com a esfera da distribuição, comercialização e
consumo dos produtos. E que têm em sua base de relações
conhecimentos tecnológicos relacionados a outras indústrias
como a de beneficiamento e processamento de produtos, de
fabrico de equipamentos e maquinários, de construção das
instalações. Estas indústrias, de lógica fabril, também podem
ser desenvolvidas desde uma base ecológica e desde formas
de trabalho associado e socialmente justas. Nosso programa
precisa  detalhar  melhor  tudo  isso  e  pensando  sempre  em
como estudar estes processos desde a agricultura camponesa,
mas entendendo o contraponto que estabelece com o modelo
capitalista dominante, trazendo as classes sociais envolvidas
no confronto de lógicas de agricultura da atualidade, e em
cada aspecto incluindo a abordagem histórica.

26No conjunto de contos que produziu para sua obra infanto–juvenil “Con-
venção dos Ventos”, Ana Primavesi (2016a), estabelece uma sequência de
fenômenos da natureza que considera de compreensão essencial pelas no-
vas gerações, em vista de uma relação mais harmoniosa com a natureza, e
que nos parece importante considerar no detalhamento do nosso programa
de estudos. Assim como as indicações que estão em livros de agroecologia,
por exemplo, em Khatounian (2001), especialmente no capítulo “A nature-
za como modelo” e em Gliessman (2008), especialmente em sua “seção
II”.



318

Por sua vez, estes processos precisam ser progressiva-
mente compreendidos em relações mais amplas, o que pode
acontecer introduzindo–se outro bloco de estudos que tenha
como referência o conceito de  sistemas alimentares  (Gliess-
man, 2008, p. 602), que se refere ao conjunto de aspectos da
produção, distribuição e consumo dos alimentos em uma re-
gião,  um país  ou  no mundo.  Os  sistemas  alimentares  (ou
“agroalimentares”, como em Altieri, 2012) envolvem relações
econômicas (de classe), sistemas políticos que controlam as
relações, estruturas e relações sociais que influenciam nas re-
lações das pessoas com a produção e o consumo de alimen-
tos, e sistemas culturais,  relacionados a valores e modo de
vida, por exemplo, hábitos alimentares. 

Da questão da alimentação podemos  fazer  a ponte
com o estudo do corpo humano, seu metabolismo interno e
sua relação com o ambiente, envolvendo estudos sobre saú-
de, nutrição, educação física, antropologia, entre outros, na
interface com a produção de alimentos e a forma de relação
ser humano e natureza.

Do ponto de vista metodológico, pensando em como
estudar de forma articulada (e na relação teoria e prática) es-
tes conjuntos de conhecimentos, entendemos que um cami-
nho importante é o de buscar reproduzir no modo de estudar
alguns movimentos da própria constituição da agroecologia
como ciência. Uma forma de fazer isso é ter os agroecossiste-
mas (unidades básicas de estudo e de intervenção prática da
agroecologia)  como  referência  integradora  do  estudo.  Um
agroecossistema é constituído por diferentes sistemas produti-
vos (sistema agrícola, pecuário, extrativista, agroflorestal, de
processamento  de  alimentos),  por  recursos  naturais,  pelas
pessoas (indivíduos, famílias, coletivos) em suas relações de
trabalho e  de  convivência,  pelas  instalações  de  trabalho e
áreas de moradia. Trata–se de um complexo de relações cuja
compreensão é a base dos processos de “reconstrução ecoló-
gica da agricultura”. A delimitação exata de um agroecossis-
tema não é algo dado a priori,  sendo uma decisão que se
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toma a partir dos objetivos de seu estudo ou das intervenções
pretendidas. 

A proposição metodológica é, então, de tomar as uni-
dades de produção agrícola do entorno da escola (que po-
dem ser as propriedades agrícolas das famílias dos estudantes
ou uma unidade coletiva como um assentamento, por exem-
plo) e estudá–las como agroecossistemas, em si, na relação
com os ecossistemas naturais, e como partes do sistema ali-
mentar da região, por sua vez na relação com o sistema ali-
mentar dominante no país e no mundo. E fazer este estudo
desde a abordagem das ciências naturais e sociais, ampliando
o complexo de relações a ser tratado em cada etapa. 

Estas proposições precisam ser rediscutidas e desdo-
bradas com as escolas, contando com a contribuição de pes-
soas com conhecimentos específicos sobre os processos pro-
dutivos envolvidos e a agroecologia. Também para aprofun-
dar a discussão sobre outros conteúdos tecnológicos e científi-
cos da agroecologia que deveriam ser incluídos na educação
básica. Depois de nos entendermos sobre esta base de estu-
dos será necessário adequar todo este programa e a forma de
estudo dos agroecossistemas às características de cada idade
e às exigências formativas e de ensino que socialmente são
esperadas de cada etapa da educação básica. E será necessá-
rio  enfrentar  a  questão antiga  que continua como desafio,
que é a de como desenvolver estes estudos vinculando o en-
sino, em suas diferentes formas e atividades, ao trabalho dos
estudantes.

Definir o eixo de trabalho das escolas

Os caminhos para o politecnismo passam pela inser-
ção direta dos estudantes em processos produtivos e pelo do-
mínio do “complexo tecnológico” local e a elevação do seu
nível, nos dizem os pedagogos russos. A agroecologia enfatiza
agroecossistemas complexos e compreender as inter–relações
entre seus componentes e a dinâmica complexa dos proces-
sos ecológicos permite realizar um manejo da agricultura que
melhora a produção e não degrada a natureza, projetando
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uma atividade que possa se manter em um prazo tão longo
quanto sejam as necessidades humanas que a justificam. Tra-
balhar  desde  este  princípio  exige  apropriação  de  conheci-
mentos já produzidos,  muitos deles no próprio trabalho da
agricultura, e exige também produção de novos conhecimen-
tos.

Por isso, pensar o trabalho dos estudantes dentro do
eixo da educação politécnica, vinculado à agricultura implica
planejar alguma forma de participação direta dos estudantes
em atividades das unidades de produção agrícola campone-
sa. Podem ser processos produtivos simples ou mais comple-
xos, politécnicos ou não, de acordo com as circunstâncias do
entorno de cada escola, porque é ali que o trabalho precisa
acontecer. E é importante ter presente que a educação poli-
técnica não é apenas resultado do desenvolvimento tecnoló-
gico avançado, mas pode ser uma ferramenta para chegar a
ele. Participar de práticas de agricultura tradicional campone-
sa ou de processos de conversão para uma agricultura ecoló-
gica integra este processo educativo.

Há, pelo menos, duas possibilidades para esta inser-
ção formativa no trabalho socialmente produtivo, conforme a
realidade de cada local. A primeira possibilidade é que a es-
cola ajude a dar uma determinada intencionalidade formativa
às atividades que os estudantes já desenvolvem nas unidades
produtivas de suas famílias ou em unidades de cooperação
entre famílias. Esta intencionalidade implica discutir com as
famílias ou com a comunidade o tipo de atividades em que a
juventude se insere e a forma de organização do trabalho, de
modo a conseguir uma progressão nas exigências de qualifi-
cação técnica e de participação nas decisões a partir da com-
preensão científica  dos  agroecossistemas  locais.  Ao mesmo
tempo é preciso que a escola consiga estabelecer pontes entre
esta participação no trabalho e os estudos realizados na esco-
la, notadamente os que integram o eixo politécnico de que
tratamos antes.

A  segunda  possibilidade,  em muitos  locais  talvez  a
mais viável hoje, é introduzir no planejamento pedagógico da
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escola  a  realização do  trabalho  socialmente  necessário,  na
compreensão que trouxemos antes desde a experiência russa.
Podemos pensar em atividades processuais diretamente liga-
das à produção agrícola e, onde possível, a processos agroin-
dustriais do entorno, geridos por associações de trabalhado-
res,  atividades  planejadas  para  determinados  períodos  do
ano letivo e agrícola, que sirvam de base prática para os estu-
dos antes indicados. Mas é preciso lembrar também que a es-
pecificidade da agricultura camponesa vincula organicamente
processos econômicos, culturais, modo de produzir e modo
de vida. Isto aumenta significativamente as possibilidades de
TSN, como atividades socialmente produtivas e como ativida-
des de serviços, com relação direta ou muito próxima à lógica
de produção que se está buscando compreender e ajudar a
fortalecer. Pensar, por exemplo, como os estudantes podem
se envolver na construção de jardins ecológicos nas moradias
da comunidade, que combinam a dimensão produtiva e es-
tética, na reprodução de sementes crioulas e troca de semen-
tes entre as famílias. Pensar na participação desde a comuni-
dade local de campanhas hoje nacionais e internacionais, por
exemplo, contra o uso de agrotóxicos e de sementes trans-
gênicas, fazer denúncias contra as propagandas enganosas do
agronegócio. Pensar também em práticas de educação e ree-
ducação alimentar das famílias e na construção de cardápios
saudáveis para a merenda escolar, além de mobilizações para
o fortalecimento de programas, como o PNAE (Programa Na-
cional de Alimentação Escolar) e na produção de ferramentas
de comunicação e arte para atividades com a comunidade,
entre muitas ideias que já vem sendo materializadas nas esco-
las do campo, com diferentes objetivos formativos. De qual-
quer modo, relembrando o conceito, para ser um TSN é pre-
ciso que seja algo real, efetivamente necessário à vida da co-
munidade e por isso discutido e planejado pelos estudantes
junto com as famílias e ou com as organizações coletivas já
existentes no entorno da escola.

E há uma segunda dimensão da inserção dos estu-
dantes no trabalho que diz respeito aos processos de trabalho
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que acontecem no interior da escola e que podem ser intenci-
onalizados para compor o plano formativo de perspectiva po-
litécnica. Como temos estudado na experiência russa e reali-
zado em diferentes práticas vinculadas à Educação do Cam-
po,  atividades  de  trabalho  simples,  de  autosserviço,  por
exemplo, podem ser complexificadas em suas exigências for-
mativas pela forma de organização do trabalho, de tomada
de decisões, de fazer a relação entre trabalho físico e men-
tal27. 

O aprendizado da vida coletiva e do trabalho associa-
do é um dos pilares da educação politécnica. Exercitá–lo pelo
envolvimento  progressivo  dos  estudantes  nos  processos  de
trabalho e de gestão da escola é uma contribuição fundamen-
tal neste plano formativo. E em algumas escolas, que dispo-
nham de áreas de terra, estas atividades podem abranger a
própria produção agrícola, para atender necessidades da ali-
mentação escolar ou para realizar experimentos de manejo
agroecológico, incluindo jardins e áreas de lazer. 

É importante ter presente, no entanto, que os proces-
sos produtivos realizados na escola, salvo exceções a serem
analisadas, não conseguem chegar ao patamar de complexi-
dade mais aproximado a um trabalho politécnico.  Por isso
não podem substituir as iniciativas de inserção dos estudantes
em processos produtivos do seu entorno, que podem ser sim-
ples, mas certamente serão mais diversificados do que é pos-
sível fazer no espaço de uma escola, a não ser que a própria
escola tenha sido planejada para integrar o complexo tecno-
lógico do lugar.

Conhecer a realidade do entorno da escola

A agroecologia propõe uma forma de manejo dos re-
cursos naturais e um conjunto de práticas econômicas, soci-
ais, culturais e políticas desenhadas a partir de uma descrição
etnográfica rigorosa sobre os ecossistemas e os agroecossiste-
mas locais,  articulando diferentes  formas de conhecimento,
27Em CALDART, et al., 2013, há uma sistematização de práticas nesta dire-
ção.
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naturais e sociais,  e valorizando o intercâmbio de conheci-
mentos tecnológicos, produzidos nas próprias unidades agrí-
colas (Guzmán, 2011, p. 14). A construção do trabalho edu-
cativo da escola precisa considerar as especificidades da regi-
ão e as particularidades do local onde ela se situa. Trata–se
do “princípio etnográfico da educação politécnica” (Pistrak,
op.cit., p. 55).

Para que uma escola desenvolva a dimensão da edu-
cação politécnica  e  trabalhe com a matriz  agroecológica  é
condição, pois, realizar estudos sistemáticos sobre as particu-
laridades e a dinâmica de relações do seu entorno, físico, hu-
mano, social, cultural, político, produtivo. E relacionar os as-
pectos da realidade local a parâmetros de análise da realida-
de mais ampla em que se inserem.

Podemos pensar este estudo em dois níveis. O primei-
ro é do inventário ou levantamento objetivo sobre o que a re-
alidade local dispõe: recursos naturais, informações sobre as
famílias, a composição da comunidade, as lutas sociais em
que se envolvem, os principais sistemas produtivos, as formas
de organização do trabalho, a existência e atuação de organi-
zações políticas, as manifestações e influências culturais, etc.
Estes dados são necessários para o planejamento pedagógico
da escola: identificar possibilidades de inserção dos estudan-
tes nos processos de trabalho, as potencialidades de estudo
tecnológico que os processos produtivos comportam, além de
identificar que ligações com fenômenos reais podem tornar
mais significativo o estudo de conteúdos das diferentes disci-
plinas de ensino. Em relação à produção, os parâmetros mais
amplos de análise que nos são dados pelas chaves metodoló-
gicas da politecnia e da agroecologia, permitem identificar o
que existe em cada local de mais aproximado ao avanço que
já se conseguiu atingir na realidade geral do campo, o que
quer dizer, nos diz a agroecologia, identificar processos pro-
dutivos que não degradam a natureza e que representam do
ponto de vista ecológico, social e cultural uma crítica prática
ao modo capitalista de fazer agricultura. 
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Um segundo nível deste estudo, já como parte neces-
sária do próprio eixo de estudos politécnicos, inclui descrições
etnográficas detalhadas, bem como análises sobre os diferen-
tes aspectos da realidade local, especialmente se pensarmos
na pesquisa sobre os agroecossistemas. Este estudo visa apro-
fundar a compreensão dos estudantes sobre os aspectos le-
vantados, pelo conhecimento do processo histórico de consti-
tuição deste território, dos sujeitos e suas relações sociais, dos
conflitos socioambientais gerados pelo avanço da exploração
capitalista neste local, na região, da história de resistência e
de lutas do povo dali, das transformações dos ecossistemas e
agroecossistemas locais. O registro e a sistematização de co-
nhecimentos  tecnológicos (sobre a  natureza  e  os  processos
produtivos) produzidos pelas famílias camponesas podem ser
incluídos neste estudo, ajudando no seu intercâmbio.

Os levantamentos de dados dos dois níveis exigirão
atualização ou complementos conforme a dinâmica da reali-
dade ou do processo formativo, e sua realização deve envol-
ver ativamente os estudantes, além dos educadores e da pró-
pria comunidade. Poderão ser mais participativos e rigorosa-
mente feitos se construirmos ferramentas metodológicas ade-
quadas para isso28.

Neste  processo  um  aprendizado  muito  importante,
que é princípio da agroecologia e de nossa pedagogia, é o di-
álogo de saberes, que vem sendo desenhado pelos movimen-
tos  sociais  camponeses  como um “método de  trabalho de
base”  para  conhecimento  e  planejamento  do  manejo  de
agroecossistemas familiares e coletivos, articulando a história
das famílias camponesas e seus conhecimentos sobre produ-
ção com a história da agricultura e os aportes científicos da
agroecologia (Escola Milton Santos, 2012).

Duas observações finais para encerrar o texto deixan-
do aberta a discussão. A primeira é que uma das condições
objetivas para desenvolver iniciativas como as tratadas neste
28Muitas escolas do campo já construíram roteiros ou guias para realizar es-
tes levantamentos sobre a realidade. Uma sugestão na perspectiva de nossa
abordagem neste texto é um guia metodológico que sistematizamos mais
recentemente, cf. SEMINÁRIO, 2016.
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texto é  ampliar a esfera de diálogo orgânico entre escola e
comunidade. As famílias precisam entender o sentido desta
pedagogia e ajudar na decisão sobre as atividades a partir
das questões reais do seu dia a dia. E ao mesmo tempo a es-
cola pode ajudar as famílias a problematizar aspectos da rea-
lidade ainda não percebidos como relevantes e menos ainda
como algo que pode ser “da alçada” de jovens estudantes.
Não é demais lembrar que especialmente na conjuntura atu-
al, a posição das famílias sobre o que acontece na escola ou
pela mediação dela pode ser decisiva para continuidade de
um trabalho que se coloque contra a política de educação do-
minante.

A segunda observação é que a situação atual das es-
colas públicas exige mais do que nunca que os processos se-
jam pensados para desalienação do trabalho ao mesmo tem-
po dos educandos e dos educadores. Em tempos de expropri-
ação capitalista da dimensão intelectual do trabalho dos pro-
fessores e da crescente retirada de sua autonomia pedagógi-
ca, não tem como pensar uma escola que oriente processos
emancipatórios de trabalho sem devolver a dimensão de su-
jeitos criativos aos educadores. Estamos literalmente falando
de educandos e educadores aprendendo juntos novas rela-
ções de trabalho e entre estudo e trabalho, embora com esfe-
ras necessariamente específicas de auto–organização, de tra-
balho pedagógico e de formação.

E aprendendo com nosso objeto e seus sujeitos, finali-
zamos reafirmando que é tempo de plantar, lançar sementes
e  é  tempo  de  cultivo.  Agora  como  sempre.  Na  educação
como na agricultura e em outras esferas da revolução social
necessária. Mas com a urgência de saber o que, para que e
como plantamos. E no debate da escola, o que não podemos
simplesmente é nos conformar com uma educação que fique
“aquém das exigências da vida” (Pistrak, 2015, p. 37). 

Porto Alegre, outubro 2016.
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Educação para o trabalho coletivo
ou pedagogia do trabalho associado

Neusa Maria Dal RiNeusa Maria Dal Ri

Introdução

O desenvolvimento da manufatura,  em primeiro lu-
gar, e da fábrica em seguida, com uma produção cada vez
mais intensa e acelerada, não repercutiu apenas nos negócios
da burguesia, mas também nos métodos educativos. Vimos
em  trabalho  anterior  (DAL  RI,  1987)  como  Comênio,  de
acordo com os recursos de sua época, procurou satisfazer as
exigências vindas do mundo do trabalho, dispostas no capítu-
lo intitulado Bases para fundar a rapidez do ensino, com eco-
nomia de tempo e fadiga no livro Didática Magna (1657). Um
século e meio mais tarde, Pestalozzi se propôs o mesmo obje-
tivo, proclamando que na sua escola se aprendia em três me-
ses, o que em outras levava mais de um ano. 

Por volta  de 1900 surge uma  nova didática  funda-
mentada na antropologia, psicologia e trabalhos de laborató-
rio, expressões de educadores e teóricos, tais como Dewey,
Montessori  e  Claparède.  Em substituição  ao  malbarato  de
tempo e esforço que as velhas técnicas traziam, enfatizando
memorização, fragmentação do ensino, etc. a nova técnica se
propunha a aumentar o rendimento do trabalho escolar mol-
dando–o à personalidade biológica e psicológica da criança.
Mas essa nova técnica não se reduzia a isso. Tal como era a
escola anterior, e continua sendo, não havia nela nenhuma
sombra de trabalho coletivo. Segundo Ponce (1985), exata-
mente como acontecia nos primeiros tempos da manufatura,
em que o patrão reunia os seus operários no mesmo local
para economizar espaço, eletricidade etc., mas deixando que
cada um realizasse isoladamente a sua tarefa, também na es-
cola as crianças que compunham uma classe, constituíam o
que poderíamos chamar metaforicamente de  produtores in-
dependentes. 
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Com o desenvolvimento da fábrica, as necessidades
da  indústria  acentuaram a  necessidade de  colaboração no
trabalho, de modo que, apesar da rivalidade existente entre
os fabricantes e da competição no mercado, cada capitalista
exigia de seus trabalhadores  o máximo de cooperação. Os
técnicos da nova didática abraçaram a sugestão, de tal modo
que se pretendeu, também na escola, reunir os alunos ao re-
dor de centros de interesse e associá–los mediante trabalhos
comuns ou equipes de trabalhos. Formou–se, dessa forma, a
noção de comunidade escolar. Pouco preocupada com teori-
as, mas interessada em atender à realidade, essa corrente pe-
dagógica  por  meio de suas  diversas  expressões,  tais  como
Plano Dalton,  Plano Howard,  Sistema Montessori,  Sistema
Decroly, constituiu a racionalização do ensino. No momento
em que o capitalismo imperialista lançou mão dos seus recur-
sos globais, de inúmeros tipos de testes para selecionar os tra-
balhadores,  e  introduziu  a linha de montagem ajustada ao
movimento humano, ficou visível como a escola foi arrastada
nessa avalanche. Assim que na base da nova técnica do tra-
balho escolar estavam Taylor e Ford e a administração cien-
tífica, e não as teorias pedagógicas.

A educação moderna,  ou a  Nova Educação,  como
denomina Ponce (1985), começou a ser construída após a re-
volução francesa. Mas postas e consolidadas as suas bases e
seus fundamentos, parece que não houve mais nada de novo
ou revolucionário acrescentado à educação, a não ser uma
constante atualização das técnicas. 

Assim como o desenvolvimento da tecnologia possibi-
litou ao taylorismo, mesmo antes de Taylor, desde fins do sé-
culo  XIX,  o  desenvolvimento  de  uma  nova  geração  de
máquinas–ferramentas, na atualidade a informática e a ele-
trônica estão propiciando condições técnicas e econômicas de
renovação das tecnologias de controle, engendrando um ne-
otaylorismo. O neotaylorismo, que não descarta a burocracia
tradicional e a supervisão hierárquica imediata, opera prefe-
rencialmente com a capacidade das novas tecnologias para
captar, armazenar, processar e editar uma imensa quantidade
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de informações cognitiva ou simbólica, o que pode ser aplica-
do no universo acadêmico com reconhecido sucesso, inclusi-
ve  ensejando  vários  tipos  de  ensino  a  distância  (VIEITEZ;
DAL RI, 2011).

Assim, parece que a burguesia não possui um projeto
de desenvolvimento para a sociedade e nem para a educação
das novas gerações, diferente daquele implementado pelo li-
beralismo. 

Desse modo, seria oportuno perguntarmos: e o que
representaria uma nova educação nas mãos da classe traba-
lhadora?

Desde as primeiras tentativas educacionais de Robert
Owen em suas fábricas, até as experiências atuais levadas a
termo por movimentos sociais, passando pela educação poli-
técnica desenvolvida na URSS após a revolução russa, a clas-
se  trabalhadora  parece  sempre  ter  pretendido  transformar
suas escolas em escolas democráticas do trabalho coletivo ou
associado.  Partindo  dessa  proposição,  o  objetivo  principal
deste texto é apresentar aos leitores um breve histórico acerca
da construção de uma educação das e pelas classes trabalha-
doras, bem como alguns elementos do que, em trabalho an-
terior (DAL RI, 2013), denominamos de pedagogia do traba-
lho associado. Para tanto, e como exemplificação, apresenta-
mos as principais características da proposta educacional ela-
borada pelos cartistas, um movimento do século XIX, e pelo
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), um
movimento social da atualidade.

1. Sistema de aprendizado no século XIX 

O capitalismo, notadamente o industrial, gerou a ne-
cessidade de uma educação formal de massas. A educação
formal não era um fenômeno novo, porém, somente sob o
capitalismo assumiu uma dimensão de massas.1

Com o desenvolvimento do capitalismo, tanto a classe
dominante como os trabalhadores perceberam a nova neces-

1 A educação de massas é diferente da universalização da educação. 
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sidade educacional, porém, as concepções que tinham a res-
peito da educação eram diferentes e antagônicas  

Do  lado  dos  trabalhadores,  a  vertente  educacional
mais expressiva era imanente à tradição dos ofícios industri-
ais, apresentava um caráter teórico–prático e encontrava–se
ligada ao remanescente controle operário. 

Por meio de um longo e violento processo de expro-
priação  da  produção  familiar,  artesanal,  camponesa  e  das
corporações de ofício, que separou o produtor direto dos seus
meios de produção, formaram–se enormes massas de indi-
gentes e desocupados – volumosa reserva de força de traba-
lho livre –, que não tinha alternativa a não ser vender a sua
força de trabalho aos capitalistas. Com a acumulação primiti-
va consumada (MARX, 1982), o capitalismo industrial tomou
notável impulso no início do sec. XIX. Em meados desse mes-
mo século, a indústria têxtil era o ramo  mais avançado dos
setores produtivos e, de acordo com as observações de Marx
(1982), já indicava a tendência intrínseca ao capitalismo in-
dustrial. Esse ramo industrial adotou a utilização em escala de
máquinas–ferramentas que prescindiam das artes de ofício, o
que transformou os trabalhadores em supervisores de máqui-
nas (MARX, 1984). Dessa forma, os trabalhadores acabaram
perdendo não apenas a propriedade, mas, também, o domí-
nio sobre o sistema da cooperação produtiva do qual eram
integrantes,  o  controle  sobre  os  produtos  de  seu  trabalho,
suas habilidades profissionais autônomas e os mecanismos de
auto–educação, para mencionar apenas os aspectos mais evi-
dentes. 

Contudo, por volta de 1850, nos países industriais, as
características técnicas e de organização do trabalho presen-
tes na indústria têxtil, ainda estavam distantes de serem majo-
ritárias. Na maior parte dos ramos industriais a realização do
trabalho seguia dependente das habilidades dos denomina-
dos oficiais de indústria, os quais eram responsáveis pela arti-
culação  de  um  séquito  de  oficiais  de  diferentes  matizes,
aprendizes do ofício e peões. Segundo Dobb (1983, p. 191),
até  1870,  o empregador imediato de muitos  trabalhadores



333

não era  o capitalista,  mas o empreiteiro  intermediário,  um
empregado que era, ao mesmo tempo, um pequeno empre-
gador.

Nesse sistema sobressaiam três características: os tra-
balhadores detinham um significativo domínio sobre os pro-
cessos de trabalho; preservavam a capacidade de admissão
de aprendizes e de acompanhar seu progresso profissional; e,
por causa da dependência técnica da habilidade dos traba-
lhadores, detinham grande poder de barganha.

Segundo Braverman (1987, p. 119), até o início do
século XIX o “[…] profissional estava vinculado ao conheci-
mento técnico e científico de seu tempo na prática diária do
seu ofício”. Em geral, o aprendizado na fábrica incluía prepa-
ro  em  matemática,  álgebra,  geometria  e  trigonometria,  e
abarcava conhecimentos das propriedades e procedência dos
materiais utilizados no ofício, nas ciências físicas e no dese-
nho mecânico.  Os aprendizados bem organizados incluíam
assinaturas de publicações técnicas referentes aos ofícios de
modo que os aprendizes pudessem acompanhar o desenvol-
vimento da área. 

Mais importante, porém, que o preparo formal ou co-
mum era o fato de que o ofício proporcionava um
vínculo diário entre a ciência e o trabalho, visto
que o profissional estava constantemente obrigado ao
emprego  de  conhecimento  rudimentar  científico,  de
Matemática, Desenho etc., na sua prática. (BRAVER-
MAN, 1987, p. 119, grifos nossos).

Embora a vertente educacional imanente à tradição
dos ofícios que se desenvolvia nos locais de trabalho fosse
importante, não era a única expressão dos trabalhadores. Du-
rante  o  século  XIX encontramos  quatro  importantes  movi-
mentos  organizados  pelos  trabalhadores  que  apresentaram
proposições educacionais: os cartistas; os socialistas utópicos;
os anarquistas; e os marxistas. Dados os limites deste texto,
discutimos apenas a educação cartista.
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2.  Reações da classe operária ao capitalismo e a
construção de uma educação democrática 

O capitalismo teve início com a revolução industrial
inglesa, no último período do século XVIII, e desenvolveu–se
sem cessar nas décadas seguintes. A instalação da concorrên-
cia  estímulou o progresso técnico que tornou os  conjuntos
produtivos cada vez mais complexos, caros e amplos. Uma
das principais decorrências do processo capitalista foi a contí-
nua substituição da produção artesanal e manufatureira pela
maquinofatura e pelo trabalho assalariado nas fábricas, nas
redes de transporte e na comunicação. No primeiro século de
desenvolvimento do capitalismo, embora lenta, ocorreu vasta
e nítida mudança nas relações sociais de produção. 

De acordo com Singer (1998, p. 68), a classe operá-
ria, atingida em sua base existencial, reage ao modo de pro-
dução capitalista em três níveis: a) opondo–se ao industrialis-
mo em si, em nome dos direitos adquiridos e dos fundamen-
tos tradicionais do antigo regime; b) somando–se à luta pela
democracia, em grande medida impulsionada pela Revolução
Francesa; c) desenvolvendo formas próprias, potencialmente
anticapitalistas, de organização social, o sindicalismo, e de or-
ganização  da  produção  e  distribuição,  o  cooperativismo.
Acrescentamos ao pensamento do autor que em paralelo ao
desenvolvimento de organização própria da produção, a clas-
se trabalhadora foi desenvolvendo, também, uma concepção
educacional própria.

Quanto ao primeiro nível, na Inglaterra, os trabalha-
dores tentaram ganhar apoio de outros setores sociais para
fazer com que o parlamento revertesse a revolução industrial.
No entanto, nem mesmo a aristocracia fundiária, cujos privi-
légios também se baseavam nos regulamentos do antigo regi-
me, os apoiou. Tendo expulsado os servos de suas terras e
transformado–as em pastos, os lordes ignoraram as petições
dos  trabalhadores  deixando  que as  máquinas  tomassem o
seu lugar.

Sem muitas perspectivas para garantir a sobrevivên-
cia,  os  trabalhadores  iniciaram uma luta  contra  o  uso  das
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máquinas que tomou a forma de insurreições repentinas e vi-
olentas, resultado do desespero e das ameaças de miséria e
fome. O movimento desse tipo que assumiu proporções mai-
ores foi o que ficou conhecido como luddita.

O movimento luddita era formado por grupos de tra-
balhadores, disciplinados e organizados, que por meio de in-
vasões das fábricas, ataques e incêndios, destruíam as máqui-
nas com o argumento de que elas tiravam os seus empregos. 

Embora os ludditas tenham ficado conhecidos como
os quebradores de máquinas, para Thompson (1988, p. 41) o
movimento ultrapassou seus objetivos originais ambicionan-
do “[…] derrubar o sistema de governo pondo em revolução
o país inteiro”, e este foi o motivo do parlamento britânico ter
aprovado a pena de morte para os que quebrassem máqui-
nas. 

A segunda reação da classe trabalhadora à revolução
industrial esteve ligada à sua participação no movimento pe-
las reformas democráticas. A luta que mais levou à participa-
ção dos trabalhadores foi pela ampliação do sufrágio. Os tra-
balhadores colocaram em tela a reivindicação por maior re-
presentatividade no parlamento e, principalmente, pelo sufrá-
gio universal masculino.

A terceira reação, apontada por Singer (1998),  está
estreitamente ligada às outras duas e se deu no campo eco-
nômico. Os trabalhadores estabelecem relações com os capi-
talistas enquanto vendedores da força de trabalho. Nessa re-
lação os operários encontram–se bastante inferiorizados, não
apenas por serem pobres,  mas por se tornarem totalmente
dependentes dessa venda. No início do século XIX, a maior
parte dos operários não estava organizada em entidades pró-
prias, ao contrário, os trabalhadores eram desunidos e com-
petiam entre si pelos empregos. No entanto, não tardaram a
perceber que a disputa lhes era prejudicial, pois os salários
caiam ao nível mínimo de subsistência. Dessa forma, era es-
sencial aos trabalhadores organizarem–se para enfrentar a su-
perioridade econômica dos capitalistas.
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No final do século XVIII havia sindicatos (trade uni-
ons) que eram relativamente fortes  na Inglaterra,  organiza-
vam os trabalhadores  a partir  dos seus ofícios e forneciam
uma resistência à revolução industrial. Mas, em reação a essa
resistência, o parlamento britânico aprovou leis que levaram
praticamente à destruição dos sindicatos até 1824. Nesse ano
a legislação foi revogada, o que permitiu aos sindicatos reto-
marem as atividades. No entanto, nesse tempo, a revolução
industrial tinha avançado, havia redefinido os processos de
trabalho, fragmentado a classe trabalhadora e excluído parte
dos trabalhadores qualificados. 

A outra forma própria que os trabalhadores criaram,
de organização da produção e da distribuição, foi a coopera-
tiva. A propagação inicial das cooperativas coincide com a re-
volução industrial e estamos de acordo com Singer (1998) de
que isso não ocorreu por acaso. O crescimento das cooperati-
vas foi causado pelo anseio dos trabalhadores de escapar da
exploração do capital que era empregador, fornecedor e agi-
ota. Além disso, a revolução industrial ocorreu em uma con-
juntura em que as inovações técnicas e o aumento da produ-
tividade levavam ao barateamento dos produtos, o que per-
mitia uma forte expansão da produção. As diversas categorias
de trabalhadores qualificados, como demonstrou  Thompson
(2004), já tinham a experiência de cooperação e solidarieda-
de obtida por meio do funcionamento das sociedades mutua-
listas. Dessa forma, os trabalhadores criaram outras organiza-
ções baseadas na cooperação para compras em comum, pro-
dução e vendas. Porém, da mesma forma que os sindicatos,
as cooperativas eram formadas por trabalhadores  qualifica-
dos. 

No século XIX se consolida o poder da burguesia e se
expande a utilização das máquinas. Segundo Ponce (1985), a
burguesia não podia recusar instrução ao povo, na mesma
medida em que o fizeram as classes dominantes na Antigui-
dade e no Feudalismo. 

As máquinas complicadas que a indústria criava não
podiam ser eficazmente dirigidas pelo saber miserável
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de um servo ou de um escravo. […] o trabalhador as-
salariado já não poderá satisfazer o seu padrão se não
dispuser  ao  menos  de  uma  educação  elementar.  É
pois necessário procurá–la,  como condição  sine qua
non para ser explorado. (PONCE, 1985, p. 145, grifos
do autor)

Assim, ocorreu no século XIX uma expansão da rede
escolar estatal, se não em número, ao menos na ampliação
da escola elementar. Porém, os movimentos dos trabalhado-
res, desde o início, teceram duras críticas à escola estatal e fo-
ram, ao longo do século XIX, elaborando propostas e imple-
mentando experiências práticas de uma educação própria. 

2.1. O movimento cartista e sua proposta educacio-
nal 

Como vimos, para lutarem por melhores condições de
vida, os trabalhadores se organizaram em sindicatos, coope-
rativas  e  movimentos  próprios.  Um  movimento  que  teve
grande influência no desenvolvimento do movimento operá-
rio internacional e que apareceu na década de 1830 na Ingla-
terra foi o cartismo. 

Segundo a acepção de Lenin (1977), o cartismo foi o
primeiro movimento revolucionário proletário amplo, verda-
deiramente de massas e politicamente estruturado.

Na Inglaterra  da época da revolução industrial  não
havia direitos políticos e liberdades, o que atingia, além dos
trabalhadores,  os setores  médios e a fração progressista  da
burguesia, já que o parlamento era dominado pelos proprie-
tários fundiários e pela fração privilegiada da burguesia. Des-
sa forma, a luta pela reforma política interessou a vários seto-
res sociais, resultando em grande mobilização.

Os principais protagonistas e, ao mesmo tempo, anta-
gonistas dessa luta foram o proletariado e a burguesia, que
viveram uma miríade de alianças e conflitos. Porém, a luta
política e social mostrou a necessidade imperiosa da ação po-
lítica independente da classe trabalhadora, pois as reformas
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políticas que interessavam à burguesia não satisfaziam à mas-
sa operária.

Engels (1985, p. 278) assim descreve a situação da
classe operária na Inglaterra nos anos de 1825 a 1842:

Na  Inglaterra  existe  o  proletariado  mais  numeroso,
mais concentrado, mais clássico, cujas fileiras são as-
soladas cada cinco ou seis anos pela calamidade mais
mortífera das crises econômicas e também pela fome e
o tifo […]. Na Inglaterra, a miséria e o pauperismo são
proclamados abertamente como fatores necessários do
sistema industrial moderno e da riqueza nacional […].
Em nenhum país do mundo, com a aparição do prole-
tariado massivo, o antagonismo entre o proletariado e
a  burguesia  alcançou  tal  grau  de  desenvolvimento
como na Inglaterra […]. Toda a guerra de operários
contra  os  fabricantes  […]  se  foi  desenvolvendo  até
converter–se  na  mais  consciente  luta  de classes  que
acaba de ver a luz; toda essa luta de classes dos cartis-
tas,  do partido  organizado do proletariado  contra  o
poder estatal da burguesia […]. 

O clima era turbulento e foi nestas condições que se
desenvolveu o movimento cartista, expressão da radicaliza-
ção da classe operária e de seu rompimento com a fração ra-
dical da burguesia, quando pela primeira vez os trabalhado-
res dirigem uma luta política.

Em 1834,  o parlamento eleito reforçou o poder do
Estado contra os trabalhadores, reprimindo o movimento sin-
dical e promulgando a Poor Law (Lei dos Pobres). Essa lei in-
dicava  que  os  trabalhadores  desempregados  deveriam  ser
confinados  em  casas  de  trabalho  forçado,  chamadas  pelo
povo de Bastilhas, onde as condições de vida eram subuma-
nas. De acordo com Engels (1985, p. 323) ali “[…] a alimen-
tação é pior que a dos operários mais miseravelmente pagos,
enquanto o trabalho ainda é mais penoso. Porque se não es-
ses operários prefeririam a estadia na casa dos pobres à mise-
rável existência que têm fora dela”.

 A luta contra a aplicação da Poor Law assumiu cará-
ter de revolta e combate nas ruas, revelando o ódio que os
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trabalhadores tinham contra as degradantes Bastilhas. Além
disso, com a promulgação dessa lei, a burguesia expressou
sua política para a classe operária. 

Nunca antes se tinha afirmado tão clara e absoluta-
mente que os proletários só servem para ser explora-
dos pelos possuidores e para morrerem de fome quan-
do estes já não os podem utilizar. Mas também foi por
isso que esta nova Lei sobre os pobres tanto contri-
buiu para acelerar o movimento sindical e, principal-
mente, propagar o cartismo (ENGELS, 1985, p. 328).

Em fevereiro de 1837 foi realizada uma grande reuni-
ão de operários que teve como resultado a elaboração de
uma petição com seis pontos que viriam a integrar a denomi-
nada Carta do Povo. O nome do movimento cartista teve ori-
gem na Carta do Povo, que se constituiu no principal docu-
mento de reivindicação dos operários e que foi escrito como
resposta ao Reform Act, lei eleitoral que proibia aos trabalha-
dores o direito ao voto, aprovada em 1832. 

A Carta do Povo, enviada ao parlamento em 1838,
trazia as seguintes reivindicações: sufrágio universal masculi-
no; pagamento aos deputados; votação secreta; parlamentos
anuais; igualdade dos distritos eleitorais e supressão do Cen-
sode bens para fins de elegibilidade. A estratégia utilizada pe-
los cartistas girava em torno, principalmente, das coletas de
assinaturas realizadas nas oficinas, nas fábricas e em reuniões
públicas, por meio de uma série de Petições Nacionais envia-
das à Câmara dos Comuns

O processo de unificação e mobilização dos trabalha-
dores foi rápido. Por meio de enormes manifestações de mas-
sa,  a Carta  foi  recebendo adesões,  tornando–se  um movi-
mento nacional e unificador de interesses populares, repre-
sentando uma perspectiva de mudança de vida e, assim, con-
seguiu convergir  interesses  de diversos  setores  e  grupos.  A
Carta  unificava  as  aspirações  democráticas  e  de  educação
dos artesãos, respondia aos interesses dos operários de fábri-
cas por salários dignos, direitos sindicais e jornada de traba-
lho, incorporava os tecelões manuais e sua luta por uma exis-
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tência mais elevada e participação política e se colocava con-
tra a lei dos pobres.

Entretanto, de acordo com Valadares (1993), apesar
de a Carta ter dado unidade e direção política ao movimento,
devemos considerar que o cartismo teve vertentes e correntes
políticas diferentes, oriundas da sua própria composição soci-
al. A primeira vertente advinha do movimento sindical e sua
luta por salários dignos e diminuição da jornada de trabalho.
Mas, embora os operários aderissem em massa ao cartismo,
os sindicatos não participaram, pois consideravam que a luta
política não tinha relação com a luta sindical. A segunda ver-
tente era a dos radicais burgueses, que não eram força domi-
nante, mas suas ideias tiveram influência sobre o movimento.
“A terceira vertente, a das ideias socialistas, explica o poder
de fôlego do cartismo, a sua capacidade de mobilizar milhões
de oprimidos com bandeiras políticas, o seu incrível potencial
de reorganização, apesar das derrotas.” (VALADARES, 1993,
p. 10). No entanto, advertimos para o fato de que o movi-
mento cartista não foi socialista. Diferentemente dos artesãos
de Paris,  o cartismo não formulou um programa político a
partir de um conjunto de ideias socialistas, mas sim a partir
de ideias dos reformadores parlamentares radicais do passa-
do.  A vertente  socialista  adentra  o movimento  cartista  por
meio de alguns dissidentes owenistas que estavam desgosto-
sos com a inoperância política do projeto para uma nova so-
ciedade de Robert Owen2. 

A partir dessa composição formaram–se duas corren-
tes principais: os partidários da força moral, dirigidos por Wil-
lians Lovett, cuja proposta era conquistar os pontos da Carta
por meios pacíficos e legais; e os partidários da força física,
dirigidos por O’Connor, que admitiam a insurreição armada,
com greves, marchas e manifestações de massas. 

O  cartismo  sobreviveu  até  meados  da  década  de
1850,  porém,  já  não  representava  mais  as  amplas  massas
operárias e nem conseguia realizar grandes mobilizações. 

2 O socialismo utópico owenista acreditava que a reforma social independia
da ação política e da conquista do poder.
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Apesar da derrota estratégica, pois a plataforma de-
mocrática radical do cartismo não foi aprovada pelo parla-
mento, o movimento conseguiu várias vitórias parciais impor-
tantes, tais como:  a primeira lei de proteção ao trabalho in-
fantil (1833); a lei de imprensa (1836); a reforma do Código
Penal (1837); a lei sobre as minas (1842); a lei sobre as fábri-
cas (1844); a regulamentação do trabalho feminino e infantil;
a lei de supressão dos direitos sobre os cereais; a lei permitin-
do as associações  políticas e  a lei  da jornada de trabalho.
Além disso, foi na linha de sua tradição de luta que uma nova
lei da Reforma foi aprovada em 1867.

Para Thompson (1988) as reivindicações por liberda-
de já faziam parte da cultura dos artesãos e trabalhadores ra-
dicais  antes mesmo da formação de sua consciência como
classe trabalhadora, o que se devia à sua trajetória de luta
pela liberdade de imprensa e de divulgação de seus pensa-
mentos, e pelas influências que sofreram dos ideais socialista
e jacobino, este último inaugurado na Revolução Francesa.
Entretanto, apesar de organizado e consciente, o cartismo foi
marcado pela diversidade de setores  que o integrava,  bem
como de contradições advindas principalmente das disputas
internas,  por  um lado,  e das condições externas colocadas
pelo  capitalismo em desenvolvimento.  Dessa  forma,  dificil-
mente conseguiria a vitória que desejava com a aprovação da
Carta. Porém, além das vitórias parciais já apontadas, o car-
tismo marcou o nascimento do movimento operário mundial,
demonstrando,  como  colocou  Wallerstein  (1974),  que,  em
verdade, a história do capitalismo, desde o seu aparecimento,
é também a história das lutas de resistência e crítica aos seus
valores e práticas.

Agora interessa–nos aqui apresentar e discutir a con
cepção  educacional  do  cartismo,  sistematizada  por  um de
seus integrantes mais proeminente, Willians Lovett, com a co-
laboração de John Collins.
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2.2. A educação cartista

Enquanto estavam na prisão, em 1840, Lovett e Col-
lins escreveram o livro denominado Chartism: a new organi-
zation of the people, education and improvement of the peo-
ple politically and socially (Cartismo: uma nova organização
do povo, educação e melhoria política e social do povo). Essa
obra incidiu fortemente sobre a educação cartista.

Da leitura da introdução do livro, apreendemos que
os cartistas tinham grandes esperanças de que as reivindica-
ções contidas na Carta do Povo seriam alcançadas e, portan-
to, seria necessário preparar o povo, intelectual e socialmen-
te, para as inúmeras mudanças que estavam por vir. Acredi-
tavam,  também,  ser  papel  dos  cartistas  conceberem  uma
nova educação para o povo. Enfatizam que essa educação,
no entanto, não poderia ser aquela estabelecida pelos educa-
dores que difundiam suas próprias noções sectárias, ou por
aqueles que procuravam treinar as mentes juvenis para serem
submissas  e  admiradoras  do sistema.  Mas,  seria  necessário
estabelecer  um sistema  educacional  justo,  com uma  visão
ampla da educação para que o país pudesse ser intelectual-
mente grande, politicamente livre e socialmente feliz.

É, também, muito mal colocar a educação de nossos
filhos  nas mãos de qualquer  governo, especialmente
de  um irresponsável, o que torna uma das mais im-
portantes tarefas das classes trabalhadora e média to-
mar o assunto em suas próprias mãos, e estabelecer
um sistema justo e liberal da educação, para que o po-
der de educar seus próprios filhos seja tirado do arbí-
trio de um governo corrupto e exclusivista. (LOVETT;
COLLINS, 1840, p. 4, grifo dos autores).

Em outra passagem, Lovett e Collins (1840, p. 107)
afirmam que

Eles não nos dizem que os pais são compelidos, sob
pesadas sanções, a mandar suas crianças às suas esco-
las públicas onde a glorificação do despotismo e a re-
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verência ao déspota reinante são inculcadas e reforça-
das por todos os meios e  engenhosidade que podem
criar  professores  subservientes,  e  que  todos  aqueles
que enfrentam as  sanções,  e  ensinam suas  crianças
eles mesmos, são submetidos  a infames humilhações
e suas crianças declaradas incapacitadas para o exercí-
cio de qualquer cargo público.

Das citações podemos deduzir pontos fortes da con-
cepção  cartista,  quais  sejam,  a  negação  da  escola  estatal
como educadora do povo e, consequentemente, a proposi-
ção  de  que  a  educação  dos  trabalhadores  deve  estar  nas
mãos  dos  próprios  trabalhadores,  e  a  afirmação de  que a
educação é fundamental para a elevação da classe, para a
sua capacidade política.

Para atingir os objetivos políticos e educacionais, Lo-
vett e Collins (1840) propõem a criação de uma Associação
Nacional do Reino Unido. Seria uma Associação livre para
todos  que  quisessem  associar–se,  desde  que  concordantes
com os seus princípios.

Essa Associação teria como objetivos principais as se-
guintes  ações:  promover  as reformas  políticas  e  sociais  ex-
pressas na Carta do Povo; erigir escolas para o povo no Rei-
no Unido voltadas para a educação das crianças, jovens e
adultos; erigir escolas para professores, com a finalidade de
instruir mestres e mestras nos sistemas aprovados de treina-
mento físico, intelectual, moral e político; erigir escolas indús-
triais e agrícolas para a educação e apoio das crianças órfãs
da Associação e para instruí–las em algum ofício; estabelecer
bibliotecas circulantes; imprimir folhetos e publicar um peri-
ódico mensal nacional; etc.

A Associação funcionaria por meio de doações e con-
tribuições e seria controlada e gerida pelos trabalhadores as-
sociados. A estrutura administrativa da Associação compreen-
deria a assembleia geral  anual,  o conselho geral  de gestão
eleito pelos distritos e as subcomissões de trabalho. O conse-
lho geral elegeria o presidente, vice–presidente, secretário e
tesoureiro da Associação. O conselho ainda deveria indicar
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comissários que receberiam um salário semanal e cujo traba-
lho seria o de visitar os locais para promover a organização e
esclarecimento sobre os objetivos da Associação, bem como
visitar as escolas e providenciar que as necessidades fossem
supridas.

Assim que a Associação tivesse os recursos suficientes,
deveria escolher, por meio de sorteio, os distritos nos quais
construiria os  hall (salões onde funcionariam as escolas). Os
distritos, por meio de assembleia geral, elegeriam doze pesso-
as e sete curadores que seriam responsáveis para gerir o hall.

A Associação deveria fornecer às escolas professores
eficientes, portanto, a primeira tarefa seria construir a escola
de professores, cujo objetivo principal seria formar, do ponto
de vista físico, moral, intelectual e político, os mestres e mes-
tras para as escolas. Depois de realizados os estudos necessá-
rios, de acordo com as regras da Associação, e terem sido de-
clarados pelos diretores plenamente competentes para o exer-
cício da função, os professores receberiam as credenciais da
Associação. Ninguém poderia ser empregado nas escolas da
Associação sem essas credenciais.

Nesse ponto da apresentação da proposta dos auto-
res, destacamos duas questões importantes colocadas. A pri-
meira diz respeito à estrutura e funcionamento da Associação
e das escolas. O controle da organização e de suas escolas es-
taria nas mãos dos trabalhadores, e estas seriam geridas de
forma democrática, por meio de assembleias e conselhos elei-
tos. A segunda diz respeito à formação dos seus próprios edu-
cadores.  Os mestres  e as mestras das escolas deveriam ser
formados pela própria Associação, no interior de uma con-
cepção de mundo e educação da classe trabalhadora.

De forma sumariada, apresentamos a seguir as princi-
pais proposições dos cartistas para a escola.

Quanto ao currículo, os cartistas pensaram em uma
escola laica, com ênfase no ensino das ciências, da história e
da política, além da ênfase na educação física e moral. Esta-
mos aqui na década de 40 do século XIX, na qual a técnica e
a  ciência  começam a se  tornar  importantes,  inclusive  com
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aplicações conscientes na produção. O sistema escolar bur-
guês vai se configurando de forma lenta. Mas, enquanto a eli-
te ainda mantinha uma educação escolástica, clássica, os car-
tistas propunham o estudo das ciências, ou como afirmam os
autores, dos conhecimentos úteis. 

Em relação às unidades de trabalho e as relações de
trabalho, apesar dos autores não terem esclarecido com mai-
or precisão como elas se dariam, derivamos dos escritos que
as várias escolas a serem criadas nos distritos seriam unidades
pequenas de trabalho escolar, com poucos professores e alu-
nos.  Os  professores  teriam um vínculo  com a  Associação,
bem como seriam formados e contratados por ela, provavel-
mente  em uma relação de trabalho assalariado.  Relembra-
mos, entretanto, que os formuladores da proposta eram arte-
sãos,  Lovett  um  cabinet–maker  (marceneiro)  e  Collins  um
tool–maker (mecânico  de  máquinas).  Mas,  não  há  porque
imaginarmos que os formuladores pensavam em um coletivo
de trabalho assalariado alienado, ao contrário, a organização
proposta para as escolas, com gestão dos próprios trabalha-
dores,  previa grande autonomia para  as unidades  distritais
com participação dos trabalhadores associados. Além disso,
as unidades não estariam voltadas para o lucro ou interesses
do capital, o propósito era a união dos trabalhadores e tomar
a educação em suas próprias mãos.

Outro ponto a ser destacado seria o da relação da es-
cola com a comunidade. A escola estaria voltada aos filhos
dos trabalhadores para sua formação educacional, mas tam-
bém para a formação política e cultural dos adultos e da co-
munidade associada. Dessa forma, estavam previstas ativida-
des de palestras e debates para os adultos para o estudo da
ciência, da leitura, etc., e também atividades de discussão po-
líticas e culturais. Em vez de ser uma unidade isolada e fecha-
da para o seu público, como ocorre nas escolas estatais, as
escolas cartistas não apenas seriam geridas pelos trabalhado-
res, mas manteriam intensas e cotidianas relações com eles.

Quanto à relação entre a educação e o mundo do tra-
balho, os autores propõem erigir escolas indústriais e agríco-
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las, sobretudo, para os órfãos da Associação. Aqui parece ha-
ver uma junção da educação acadêmica com o trabalho, já
que nas escolas agrícolas os  estudantes  deveriam trabalhar
nas fazendas, e nas industriais, nas atividades manufatureiras.
A relação entre educação e trabalho foi mais bem desenvolvi-
da e teorizada pelos socialistas utópicos e pelos marxistas. No
entanto, os cartistas insistem sempre no cultivo do conheci-
mento útil, o conhecimento que ajudará a classe trabalhadora
a lutar pelos seus direitos políticos, e a ciência que vai toman-
do aos poucos os processos de trabalho na fábrica. 

Por último, retomamos a acepção dos cartistas em re-
lação à educação estatal. Os cartistas colocavam–se contra a
educação estatal, pois tinham clareza que o Estado usava a
educação escolar para moldar a mente das crianças em favor
das classes possuidoras e do governo. Há várias passagens no
livro de Lovett e Collins (1840) discutindo essa questão.

Os cartistas compreenderam que a educação era mui-
to importante para a classe trabalhadora e, portanto, deveria
estar em suas mãos. Defendiam o estabelecimento de uma
educação ampla e livre. Eles não estavam preocupados em
preparar os trabalhadores para o mercado de trabalho, como
era o intuito da escola pública estatal já na época. Mas, esta-
vam preocupados em construir uma educação que servisse à
classe trabalhadora, no sentido de auxiliar na sua organiza-
ção, união e luta pelos direitos políticos. Dito de outra forma,
os  cartistas viam a educação com um potencial  libertador.
Mas esse potencial não se encontrava no sistema oficial de
ensino, no qual os alunos são formados tendo como referen-
cial a ideologia dominante e as necessidades do mercado de
trabalho capitalista. De acordo com a visão cartista, esse po-
tencial  estaria na possibilidade do trabalhador participar da
organização da classe, de sua associação, de sua ilustração e
elaborar teorias capazes de armar a classe trabalhadora para
a luta política. Em suma, educar para a união dos trabalha-
dores e para o trabalho coletivo, e para a aquisição de um
conhecimento que os preparassem para lutar pela liberdade,
igualdade e felicidade. 
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As escolas cartistas funcionaram mais ou menos até a
década de 1870.

3. MST e a pedagogia do trabalho associado 

A escola na sociedade capitalista desempenha várias
funções, porém, a mais imediata para o capital é a de formar
a força de trabalho para o mundo do trabalho. Entretanto, a
relação entre a escola e o mundo do trabalho não é direta,
mas encontra–se mediada pelo mercado. Desse ponto de vis-
ta, o estudante é um trabalhador em potencial, mas que de-
verá integrar o mercado para poder realizar esse potencial.
Dito de outra forma, a escola não educa diretamente para o
trabalho na produção, mas para que o estudante converta–se
numa força de trabalho habilitada que as empresas buscarão
no mercado de trabalho, o qual é uma das categorias funda-
mentais da ordem social.

Entretanto, como vimos anteriormente, até o final do
século XIX a formação do trabalhador não ocorria dessa ma-
neira. No mundo industrializado, a formação dos trabalhado-
res  qualificados  ocorria,  predominantemente,  nos  locais  de
trabalho mediante a admissão de jovens, como aprendizes de
um ofício, o que era uma prática herdada do modo de pro-
dução anterior. No entanto, a partir de 1870 a burguesia in-
dustrial deu início a uma ofensiva generalizada para retirar do
interior da fábrica o aprendizado profissional.

Uma das determinações presentes nesse processo foi
a emergência de grandes empresas consolidadas resultantes
de fusões que habilitou o capital a uma luta mais ferrenha
contra os trabalhadores pelo controle da produção. Outro fa-
tor  que  incidiu  sobre  esse  fenômeno  foi  a  introdução  de
máquinas e equipamentos que levaram à diminuição da de-
pendência do processo de trabalho das habilidades dos traba-
lhadores qualificados. Ainda, podemos apontar a conveniên-
cia para os capitalistas em retirar os aprendizes da influência
político–educacional exercida pela luta entre capital e traba-
lho na fábrica, potencialmente negativa para o primeiro. Por
último, indicamos a necessidade do capital  de completar a
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formação do mercado de trabalho que vinha em processo de
longo amadurecimento. A expulsão dos aprendizes da fábrica
liberou os capitalistas dos custos diretos com a formação pro-
fissional e, também, fragilizou a categoria dos trabalhadores
qualificados que, tendo perdido o controle sobre o processo
de trabalho e do aprendizado, passaram a integrar o contin-
gente  de  trabalhadores  que  concorriam  por  empregos  no
mercado de trabalho. Em resumo, observando a separação
do ensino da produção, verificamos que ela faz parte de um
processo secular instaurado pela burguesia que aliena cres-
centemente os trabalhadores do controle da produção e, con-
sequentemente, também do controle de outras atividades so-
ciais. 

O processo de trabalho e educacional do MST ocorre
de forma diferente.

O MST foi fundado em 1984 para organizar a luta
pela reforma agrária e, em poucos anos, se tornou o maior e
mais atuante movimento social do Brasil. Apesar de ser um
movimento social, o MST apresenta duas características que
o diferencia de outros movimentos. A primeira diz respeito à
organização da produção. Depois de um tempo de existência
e de conquista de terras, o MST decidiu organizar a produção
nos acampamentos e assentamentos. Ao tomar essa decisão,
além dos lotes individuais com trabalho familiar, o MST op-
tou também por organizar a produção em forma de coopera-
tivas de trabalho coletivo associado. A segunda característica
diz respeito à educação. A educação é considerada muito im-
portante para o MST e, assim como ocorreu com os mais im-
portantes movimentos do século XIX, como, por exemplo, o
cartismo,  ele  percebeu que a educação oficial  não atendia
aos seus interesses de classe. Dessa forma, o MST decidiu or-
ganizar  um sistema  educacional  próprio  em  seu  território,
bem como formar os seus próprios educadores.
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No MST, a instauração do trabalho associado3,  por
meio de suas cooperativas, implica imediatamente uma em-
brionária (des)alienação do trabalhador. Isso ocorre porque o
trabalho associado requer que os trabalhadores exerçam não
apenas as funções especializadas da produção, mas, também,
que obtenham um domínio geral do funcionamento da uni-
dade de produção na qual estão alocados, isto é, que exer-
çam as funções de dirigentes, técnicos e políticos, que hoje
são monopólio das elites das classes dominantes. Dessa for-
ma, salientamos que as cooperativas de produção agropecuá-
ria do MST funcionam por meio da gestão democrática, ou
seja, têm a assembleia geral como principal órgão de decisão
e o conselho diretor eleito pelos associados como órgão exe-
cutor.

Da mesma forma, a realidade das escolas do Movi-
mento  distingue–se  daquela  encontrada  na  escola  oficial.
Uma das principais características das escolas do MST ou das
que estão sob a sua hegemonia é o vínculo direto entre o en-
sino e o trabalho, que ocorre por meio do trabalho real, con-
creto. O MST define como um dos princípios da sua pedago-
gia "[…] a educação para o trabalho e pelo trabalho" (MST,
1996, p. 15). 

O Movimento necessita formar militantes e trabalha-
dores para lutar pela terra, e para organizar e gerir a produ-
ção. Porém, os estudantes de nível médio e superior do MST
são, ao mesmo tempo, estudantes e trabalhadores, ou seja, já
são pessoas integradas ao trabalho mesmo antes de ir para a
escola. E, mesmo depois de integrarem–se a ela, continuam
sendo um trabalhador, ainda que em condições especiais que
garantem a sua permanência na escola. Isso ocorre por várias
formas. 

A primeira delas diz respeito ao que se denomina pe-
dagogia da alternância. Os cursos nas escolas do MST estão
organizados em etapas, cada etapa é constituída de dois tem-

3 Para saber mais sobre o trabalho associado no MST, bem como o funcio-
namento do seu Sistema Cooperativista e a ligação da educação com a
produção, ver Dal Ri (2004) e Dal Ri e Vieitez (2008).
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pos, o tempo escola e o tempo comunidade. O tempo escola
é o tempo no qual os alunos ficam na instituição e desenvol-
vem um conjunto de atividades do curso que frequentam e a
participação na gestão da escola. O tempo comunidade é o
tempo em que os alunos retornam aos acampamentos ou as-
sentamentos realizando tarefas que foram delegadas pela es-
cola  ou  pelas  instâncias  do MST.  Nesse  tempo,  os  alunos
combinam atividades de estudo com a participação direta nas
ações do Movimento, continuam ou iniciam tarefas nas Coo-
perativas ou Associações, e atendem às demandas de traba-
lho de cada local. Nesse sistema, os alunos passam em torno
de dois meses e meio na escola, e dois meses e meio na co-
munidade. 

Em virtude do fato primário, qual seja, todo e qual-
quer membro do MST é um trabalhador, desde tenra idade,
ainda que em condições especiais, decorre que entre as esco-
las do Movimento e as suas unidades econômicas não pode
haver a separação radical  que se observa entre o universo
empresarial e a escola oficial.

Como há uma ligação orgânica entre escola e traba-
lho, observa–se outra questão fundamental que é o desapare-
cimento da tarefa básica que cumpre a escola em uma socie-
dade capitalista: a formação da força de trabalho assalariada
para o mercado de trabalho. O MST procura estabelecer um
vínculo direto entre a escola e os seus empreendimentos eco-
nômicos.  O aluno formado nas  várias  escolas  e  cursos  do
MST pode se assim desejar, dirigir–se ao mercado de traba-
lho e disputar uma vaga em qualquer organização, pois a for-
mação que recebe o habilita para isso. Contudo, os empreen-
dimentos econômicos do MST, notadamente as associações e
cooperativas de trabalhadores associados, não constituem um
mercado de trabalho e nem interagem com o mesmo, uma
vez que suprem suas necessidades de trabalho por meio de
outros mecanismos. O aluno formado nos cursos não sai a
busca de um emprego, pois ele já pertence a uma comunida-
de de trabalho, ou poderá ser alocado em outro setor qual-
quer do Movimento. 
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Os estudantes  trabalham também durante  o  tempo
escola no qual ficam na instituição. Eles atuam em três seto-
res  básicos:  a) na manutenção e conservação da escola,  o
que significa o desempenho de vários tipos de trabalhos do-
mésticos como cuidar da limpeza, lavar e passar roupas, cozi-
nhar e organizar o refeitório coletivo; b) nas unidades de pro-
dução, que aportam produtos para consumo próprio ou que
são colocados no mercado gerando renda monetária e; c) na
gestão coletiva da escola. Além desses setores, enfatizamos o
trabalho político que todo militante do Movimento desempe-
nha durante todo o tempo.

Um dos trabalhos mais importantes que os alunos re-
alizam é o da gestão da escola, que compartilham com pro-
fessores e funcionários. Ademais dessa tarefa estratégica e pri-
mordial, os alunos ajudam a custear as escolas administrando
e trabalhando nas unidades de produção. No Instituto Educa-
cional Josué de Castro, uma das escolas do MST localizada
no Rio Grande do Sul, por exemplo, há uma pequena fábrica
de conservas, que coloca seus produtos no mercado, além de
gerar uma renda monetária que permite aos alunos vivencia-
rem a comercialização, os processos de trabalho, a adminis-
tração do negócio e o trabalho coletivo. Função análoga tem
a padaria, que atende às necessidades de consumo da escola
e, também, coloca no mercado local uma parte da produção.
Ressaltamos que o trabalho realizado no Instituto pelos alu-
nos não é uma simulação laboratorial, mas trabalho real que
se articula com a economia. Entretanto, o seu significado é ao
mesmo tempo educativo, cumprindo, assim, uma das premis-
sas da abordagem pedagógica do MST que é a de ligar orga-
nicamente o ensino e o trabalho. 

A proposta do MST (1999) para as escolas de educa-
ção fundamental é bastante semelhante àquela elaborada e
implantada nos cursos de formação, médio, médio profissio-
nalizante, profissionalizante e de ensino superior. Preconiza–
se o vínculo entre o ensino e o trabalho produtivo e a gestão
democrática da escola. Ou seja, os alunos, desde tenra idade,
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são preparados, na medida do possível, para o trabalho cole-
tivo solidário e para a organização política.

Por último apontamos que os currículos desenvolvi-
dos nas várias escolas têm conteúdos críticos e ênfase nas dis-
ciplinas da área de humanidades, ou seja, são presididos por
uma visão de mundo alinhada com os interesses da classe
trabalhadora.

Como podemos verificar pela exposição, a concepção
de união entre ensino e trabalho e de vivência da gestão de-
mocrática encontram–se presente nos procedimentos pedagó-
gicos das escolas do MST. 

Conclusão

Retomemos os propósitos deste texto. Moveu–nos o
desejo inicial de investigar as origens das proposições educa-
cionais da educação para o trabalho coletivo ou a pedagogia
do trabalho associado, identificando os elementos democráti-
cos introduzidos pelos movimentos da classe trabalhadora do
século XIX. Ademais, tínhamos como meta verificar se esses
elementos  permanecem  como  proposições  importantes  na
educação  dos  movimentos  sociais  atuais,  tomando  como
exemplo o MST.

Para atingir os objetivos, retomamos o período inicial
da revolução industrial, apresentamos como ocorria o sistema
de aprendizado no interior da fábrica, discutimos as reações
da classe trabalhadora ao capitalismo e mostramos como os
trabalhadores  foram criando  organizações  próprias.  Demos
especial atenção ao fato de que, junto com a construção de
suas organizações, os trabalhadores foram também construin-
do uma nova educação. Para demonstrar essa tese, apresen-
tamos o movimento cartista e analisamos as suas propostas
para a educação da classe trabalhadora. Por último, toma-
mos o movimento social mais importante no Brasil na atuali-
dade e apresentamos de forma breve a organização do traba-
lho associado e o seu sistema educacional. Trabalhamos com
a hipótese  de  que encontraríamos  elementos  democráticos
comuns e importantes nessas proposições.
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Ao término da análise podemos apontar vários ele-
mentos importantes que integram e permanecem nas propos-
tas  educacionais,  que poderíamos denominar de educação
para o trabalho coletivo ou associado. Em primeiro lugar des-
tacamos a crítica e a negação da escola oficial estatal. Os mo-
vimentos entendem que o tipo de educação oferecido pelo
estado não apenas não atende aos seus interesses de classe,
mas se chocam frontalmente com eles. As principais críticas
feitas à educação estatal encontram–se no fato de que a orga-
nização da escola é hierárquica e não propicia a participação
das pessoas e, ao mesmo tempo, os conteúdos ideológicos
disseminados na escola levam à subordinação da classe tra-
balhadora e à reverência da classe proprietária.

Em segundo lugar, observamos que dentre os objeti-
vos da educação dos movimentos não se encontra o de pre-
parar os jovens para o mercado de trabalho. Os objetivos, em
última instância, são os de unir e organizar a classe trabalha-
dora, propiciando uma formação útil que lhes sirva de ferra-
menta para alavancar as lutas pelos seus direitos.

 Em terceiro lugar, a partir da observação das propos-
tas para os currículos, pudemos verificar que a visão de mun-
do que se tenta disseminar na escola é aquela ligada aos inte-
resses da classe trabalhadora. Há uma especial ênfase no en-
sino dos conteúdos ligados às humanidades.

Em quarto, encontramos uma similitude nas propos-
tas de organização das escolas com predominância da gestão
democrática.  As  Associações  e  escolas  seriam  geridas  por
meio da participação das pessoas envolvidas,  tendo as as-
sembleias gerais como órgãos máximos de decisão, uma co-
ordenação eleita pelos participantes e subcomissões para au-
xiliar nos trabalhos escolares.

Outro ponto forte indicado nas propostas é a união
do ensino com o trabalho. Mesmo que essa proposição tenha
sido mais bem desenvolvida pelos marxistas, ela já aparece
de forma embrionária nos cartistas. Esse tipo de proposição
foi  implantado,  no âmbito dos  sistemas apresentados aqui,
tanto na URSS após a revolução de 1917, como no MST. 
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Por último, destacamos a ação educacional dos movi-
mentos voltada para a formação dos seus próprios educado-
res. Sem dúvida, se os trabalhadores decidem tomar a educa-
ção em suas próprias mãos, uma das principais ações seria a
de formar os seus educadores no âmbito da sua opção teóri-
co–prática e dos interesses da classe social.
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A ESCOLA MILTON SANTOS DE
AGROECOLOGIA (MST–PR): notas sobre a

gestão democrática e a educação
agroecológica

Laís Ribeiro dos SantosLaís Ribeiro dos Santos

INTRODUÇÃO
 
No final dos anos 1980 e início dos anos 1990, obser-

vamos no país um período de grandes contestações políticas
e ideológicas, de disputa por espaços e por democratização
dos espaços políticos e aparelho estatal, diversos segmentos
da  sociedade  estiveram na  vanguarda  desses  movimentos,
tendo destaque o Movimento Operário e no campo educacio-
nal o Movimento em Defesa da Escola Pública. No entanto, a
configuração que se estabeleceu no âmbito da política educa-
cional,  em meados dos anos de 1990 se pautou “[…] por
tendências conservadoras, as quais embora privilegiassem ora
a racionalidade formal, ora a racionalidade técnica, sempre
se fundaram na divisão entre pensamento e ação” (KUEN-
ZER, 2013, p.48). Das leituras de Felix Rosar (1989) e Paro
(2002) identificamos que a política educacional brasileira e
consequentemente o sistema educacional, sempre esteve as-
sentado sobre uma contradição que perpetua na escola até
hoje, de um lado a escola clássica formativa de base científica
e cultural para as classes dirigentes e do outro lado à prag-
mática,  instrumental,  adestradora,  que promove a  pseudo–
participação e a formação profissional restrita para os traba-
lhadores.

As políticas educacionais desse período tiveram como
objetivo a industrialização do país, as práticas educativas fo-
ram orientadas no sentido da modernização da empresa capi-
talista e seu desenvolvimento; sob a égide da Revolução Ver-
de o campo começa a aparecer como espaço de desenvolvi-
mento industrial, mecanização, modernização e etc. 
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Kuenzer (2013, p.46) afirma que dentro desta reconfi-
guração do campo, são necessárias novas formações profissi-
onais, ao analisar esta mudança paradigmática e suas influên-
cias no âmbito educacional a autora destaca, que este novo
mercado globalizado, exige cada vez mais qualidade com me-
nor custo, demonstrando que a base técnica de produção for-
dista predominante no crescimento das economias capitalis-
tas no pós Segunda Guerra até o final dos anos 1960, vai
sendo aos poucos substituída e superada, por um processo de
trabalho resultante de um novo paradigma tecnológico, apoi-
ado essencialmente na microeletrônica e com a característica
principal de flexibilidade.

 Na contramão desse sistema educacional brasileiro,
no final do século XX, ressurgem movimentos das camadas
populares  que  estão  nas  escolas  públicas  ou  que  buscam
construir uma pedagogia voltada aos interesses da classe tra-
balhadora, como o caso das escolas situadas em assentamen-
tos da reforma agrária, as itinerantes dos acampamentos do
MST, bem como os centros/escolas de educação profissional
do próprio MST. 

Caldart (2010) aponta à necessidade de se repensar a
educação profissional do campo, colocando–a num patamar
de desafios,

[…] o desafio é pensar a educação profissional como
formação específica para o trabalho que visa superar a
dicotomia entre trabalho manual e trabalho intelectual
e atender as exigências de inserção de todas as pesso-
as no trabalho socialmente produtivo próprio de seu
tempo histórico. Trata–se de preparar para um traba-
lho cada vez mais complexo, sem ignorar as inovações
tecnológicas,  mas fazendo sua crítica (  e superação)
desde o princípio de que as tecnologias que nos inte-
ressam são as que efetivamente se constituem como
forças  produtivas  e  não  destrutivas  da  vida.(  CAL-
DART, 2010, p. 238) 

Portanto ao debater a formação profissional o MST
está discutindo a apropriação pelos trabalhadores de conheci-
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mentos e habilidades necessários para o desempenho de fun-
ções que o integrem em processos produtivos próprios, ne-
cessariamente esta formação está circunscrita na materialida-
de do trabalho no campo, na compreensão do como do por-
que e de quais as consequências para a sociedade está basea-
do numa educação que possibilite a leitura da realidade, mas
que a faça sob a óptica da classe trabalhadora, dessa forma,
a formação profissional que o MST assume como parte de
sua luta por educação nos espaços da Reforma Agrária está
relacionada à produção e reprodução do próprio Movimento,
como  processo  de  resistência,  por  isso  é  necessariamente
contrário à formação profissional tradicional que visa à inte-
gração no mercado de trabalho. 

Ao analisar a educação profissional agroecológica do
MST no Estado do Paraná, Guhur (2010) destaca algumas
características  e  concepções  pedagógicas  que  a  Educação
Profissional do Campo assume, dentre elas a do MST: a) a
coletividade como principal  foco  de  intencionalidade;  b)  a
gestão democrática, que envolve a participação de educandos
e educadores de forma organizada, em todo o processo pe-
dagógico; c) a concepção de formação humana, que não se
restringe ao processo de ensino, mas integra o trabalho pro-
dutivo e o Movimento Social como elementos também for-
madores. 

A educação profissional circunscrita no âmbito de um
MS como o MST, está assentada sobre bases educacionais di-
ferenciadas, pois compreende a educação profissional como
um braço para o desenvolvimento do campo, atribuindo a
esta formação o objetivo de qualificação profissional que visa
à capacitação dos sujeitos Sem Terra, para a realização de
funções que contribuam para o desenvolvimento do campo
como espaço de vida e que tenham em vista as áreas e espa-
ços conquistados pela reforma agrária, assim essa formação
não está relacionada às colocações no mercado de trabalho e
não se  apresenta  com objetivos  hierárquicos  e  individuais,
sendo seu objetivo principal a formação para a coletividade e
participação no próprio Movimento.
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Buscamos neste artigo, portanto, apresentar uma ex-
periência democrática desenvolvida no âmbito da educação
profissional em agroecologia no MST/PR, por compreender-
mos que esta experiência é significativa no Movimento e para
área educacional em geral, pois aponta características de uma
Gestão  Democrática  baseada  em  princípios  educacionais
contrários aos instituídos na escola estatal tradicional e ainda
porque demonstra  tendências educacionais  que visam uma
formação integral do sujeito, tendo como cerne a sociabilida-
de coletiva e a vivência a partir dos princípios da agroecolo-
gia.

A AGROECOLOGIA NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO PRO-
FISSIONAL DO MST

Esta seção tem como objetivo abordar a origem e dis-
cussões  em torno  da  agroecologia  no  seio  do  MST,  bem
como sua entrada na agenda política do Movimento e ainda,
a construção dos centros/escolas de agroecologia do MST no
Paraná,  como  marco  de  um  redimensionamento  político–
econômico na estratégia de luta e dos objetivos deste movi-
mento.

Guhur e Toná (2012), integrantes da Escola de Agro-
ecologia Milton Santos do MST situada na cidade de Marin-
gá, Paraná, observam que se encontra em gestação uma con-
cepção mais  recente e ampliada de agroecologia,  que tem
como pilar político os movimentos sociais populares do cam-
po. Essa vertente não vê a agroecologia como uma solução
meramente tecnológica para as crises estruturais e conjuntu-
rais do modelo econômico e agrícola. A agroecologia é en-
tendida como parte da estratégia de luta e de enfrentamento
ao agronegócio, à exploração dos trabalhadores e à depreda-
ção da natureza.  Nessa  concepção a  agroecologia  inclui  o
cuidado e a defesa da vida, produção de alimentos, consciên-
cia política e organizacional, como observado pela Via Cam-
pesina e pelo MST (GUHUR; TONÁ, 2013, p. 66).

Para Gonçalves (2008, p. 25) o que mobiliza o MST é
a negação do padrão de desenvolvimento agrícola existente
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no país, colocando em evidência a necessidade da preserva-
ção e reconstrução da agricultura camponesa pela via da re-
forma agrária, além de propor formas de gestão e participa-
ção do campesinato em sistemas cooperativizados e agroeco-
lógicos de produção. 

Para o MST (2000, p. 50–51) a agroecologia significa
o estímulo a prática 

[…] agrícola sem a utilização de insumos externos ao
lote, sem a utilização dos agroquímicos. Deveremos ao
longo dos anos ir ajustando esta forma de produzir,
evitando gastar dinheiro com adubos e venenos, com
horas-máquina,  buscando  utilizar  mais  e  melhor  a
mão  de  obra  disponível  e  desenvolvendo  técnicas
adaptadas a nossa realidade, evitando de nos intoxi-
car e de envenenar a natureza. Deveremos abrir para
a  criatividade  da  companheirada,  produzindo  uma
nova matriz tecnológica. 

Portanto  compreendemos  que  a  agroecologia  tem
sido entendida pelo Movimento como um campo de conheci-
mento de caráter multidisciplinar que subsidia trabalhadores
organizados no campo com princípios e conceitos ecológicos
para o manejo e desenho de agroecossistemas sustentáveis.
Sobre isso, Caporal e Costabeber (2002) observam que ne-
nhum produto será verdadeiramente ecológico se a sua pro-
dução estiver sendo realizada à custa da exploração da mão
de obra. Ou ainda, quando o não uso de certos insumos para
atender convenções de mercado estiver sendo compensado
por novas formas de esgotamento do solo ou de degradação
dos  recursos  naturais.  Nesta  concepção,  Guhur  e  Toná
(2012, p.66) afirmam

[…] a agroecologia inclui: o cuidado e defesa da vida,
produção de alimentos, consciência política e organi-
zacional (Via Campesina e Movimento dos Trabalha-
dores Rurais Sem Terra, 2009). Compreende–se que
ela seja inseparável da luta pela soberania alimentar e
energética,  pela  defesa  e  recuperação  de  territórios,
pelas reformas agrária e urbana, e pela cooperação e
aliança entre os povos do campo e da cidade. 
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E continuam: 

A agroecologia se insere, dessa maneira, na busca por
construir uma sociedade de produtores livremente as-
sociados para a sustentação de toda a vida (Via Cam-
pesina  e  Movimento  dos Trabalhadores  Rurais  Sem
Terra, 2006), sociedade na qual o objetivo final deixa
de ser o lucro, passando a ser a emancipação humana
(GUHUR; TONÁ, 2012, p.67).

Assim, a entrada da agroecologia na agenda do MST
levou à criação de várias Escolas de agroecologia, em dife-
rentes estados do país. Há hoje no Brasil cerca de 30 Escolas
de agroecologia, a maioria concentrada na região Sul do Bra-
sil, principalmente no Estado do Paraná. 

Lima et al (2012) atesta que os fundamentos teóricos
e metodológicos dos centros/escolas de formação do MST/PR
estão vinculados aos princípios filosóficos e pedagógicos da
educação e da Pedagogia do Movimento Sem Terra que atra-
vés da luta pela terra e por transformações na sociedade arti-
cula e compreende a educação enquanto processo formativo
emancipatório, cuja sistematização é fruto da reflexão sobre a
sua práxis  política educativa,  a partir  de três  fontes  funda-
mentais: a Pedagogia Socialista, a Educação Popular e o Ma-
terialismo histórico dialético. No qual o ser humano é conce-
bido como ser social e sujeito histórico, protagonista dos pro-
cessos  formativos,  atuando de forma crítica  em relação ao
movimento histórico,  dialético e contraditório de seu modo
de vida social.

Observamos também, que para a Pedagogia do MST,
a educação tem compromisso político com a transformação
social em consonância com a organização e o fazer educati-
vo,  sendo assim,  a  formação dos Sem Terra  e  as  práticas
educativas  em agroecologia  não se resumem às  atividades
desenvolvidas na escola, mas está forjada também, nas matri-
zes da formação humana, conforme identificamos na Peda-
gogia do Movimento: “[…] o princípio educativo do trabalho,
a práxis social e a história”. (LIMA  apud CALDART, 2004,
p.42)
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A constituição de centros/escolas de agroecologia do
próprio Movimento tem a ver com a transição que o MST as-
sume, no âmbito da produção para uma produção agroeco-
lógica que respeite os seres humanos e o meio ambiente, mas
principalmente  com a  intencionalidade  política  pedagógica
do Movimento, que busca um projeto emancipatório para a
classe trabalhadora,  sendo assim, a agroecologia é compo-
nente crucial para a problematização do MST entorno do que
fazer, enquanto um MS circunscrito numa lógica de socieda-
de, mas que se coloca contrário a ela, a agroecologia apre-
senta ao próprio MST a discussão da organização da vida vi-
sando à continuidade da vida no campo, pois demonstra a
barbárie do capital no campo e incita os sujeitos Sem Terra a
se posicionarem.

A ESCOLA MILTON SANTOS DE AGROECOLOGIA

A Escola  Milton  Santos  é  o  único  centro/escola  de
agroecologia do MST no Paraná que não está localizada em
uma área de assentamento ou de reforma agrária. Ela funcio-
na desde julho 2002 em uma antiga área abandonada do
município de Maringá cedida ao MST pela prefeitura. Cabe
destacar que essa conquista se deu após quase 10 anos de
luta  dos  trabalhadores  e  trabalhadoras  pelo espaço para  a
construção da escola. 

A concessão do uso do bem público a título gratuito
concedendo o direito de uso do terreno para a construção da
escola foi dado ao Instituto Técnico de Educação e Pesquisa
da Reforma Agrária (ITEPA) o qual se manteve como repre-
sentante legal da EMS até o ano de 2007. Desde então, atra-
vés de uma reorganização dos trabalhadores e trabalhadoras
da EMS e do MST, formalizou – se uma associação própria, a
Associação de Trabalhadores na Educação e Produção em
Agroecologia Milton Santos (ATEMIS), fundada em 10 de ja-
neiro de 2007.

Constata – se que a concessão de uso da terra dado
ao ITEPA recebe constantes incursões por parte da adminis-
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tração pedindo a revogação da concessão. A última informa-
ção que levantamos, foi que “diante da infundada insistência
da Prefeitura Municipal em pedir a reintegração de posse, o
juiz federal  extinguiu o processo,  dando ganho de causa à
EMS e condenando o ente municipal a ressarcir o ITEPA em
R$ 5.000,00, devido as despesas judiciais” (EMS, 2015). 

Contudo a luta para manter a EMS ainda está longe
de terminar, claramente contrária aos interesses do agronegó-
cio da região,  as investidas contra o direito de uso para a
EMS está longe de cessar, também “estão em jogo interesses
comerciais e imobiliários, pois no entorno da Escola há um
conjunto de projetos para a construção de parques indústriais
e a previsão, inclusive, de um contorno rodoviário, que valo-
riza ainda mais o terreno” (EMS, 2015).

Conforme documentos da EMS (apud GUHUR, 2012,
p.1) a representação legal da EMS, se constitui como:

[…] uma escola popular, não estando oficialmente in-
tegrada à rede pública de ensino. Inicialmente vincula-
da ao Instituto  Técnico de Educação e Pesquisa  da
Reforma Agrária–ITEPA, a EMS é hoje legalmente re-
presentada pela Associação de Trabalhadores na Edu-
cação  e  Produção  em  Agroecologia  Milton  Santos–
ATEMIS, fundada em janeiro de 2007. A ATEMIS é
composta  por  pequenos  agricultores,  camponeses,
educadores e educandos do campo do Estado do Pa-
raná, e tem por objetivo geral estimular o desenvolvi-
mento comunitário e cultural, o desenvolvimento agrí-
cola, a agroecologia e o desenvolvimento sustentável,
desenvolvendo atividades de educação, capacitação e
pesquisa, conforme explicitado em seu estatuto.

O objetivo geral da escola Milton Santos é, 

[…] se constituir  como um Centro  de Educação do
Campo em vista de elevar o nível de formação política
e cultural, educação e capacitação de jovens e adultos
do campo. Participar na construção de um projeto de
humanização das pessoas que possibilite formação de
sujeitos sociais na construção de um projeto de desen-
volvimento do campo e do país comprometido com a
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soberania nacional, com a Reforma Agrária e outras
formas de desconcentração da renda e da proprieda-
de, com a solidariedade, com a democracia popular e
com o respeito ao meio ambiente (ESCOLA MILTON
SANTOS, 2003).

Conforme  documentos  da  Escola  Milton  Santos
(2003), assim como os demais cursos e escolas do Movimen-
to, o Projeto Político e Pedagógico da escola foi construído
tendo em vista a Teoria da Organização, as Normas Gerais
do MST e o Método Pedagógico sistematizado pelo Instituto
de Educação Josué de Castro–IEJC.

Atualmente a escola conta com ampla infraestrutura
dispondo: de sala de aula, auditório,  biblioteca, laboratório
físico–biológico (em fase de instalação), telecentro, alojamen-
to, refeitório, lavanderia e casas destinadas aos educadores e
às famílias de trabalhadores que residem na escola. E ainda
contam com a permanência de aproximadamente 30 traba-
lhadores residentes no local, que contribuem em diversos se-
tores da escola. Para o lazer a escola oferece um campo de
futebol gramado, uma quadra de vôlei de areia e um parque
infantil. 

Desde a sua fundação a EMS vem realizando cursos
de formação na área técnica, visando atingir seus objetivos
enquanto um centro de difusão dos princípios da agroecolo-
gia.  É oferecido desde 2003 na escola em parceria com o
IFPR com recursos do PRONERA, as seguintes modalidades
do curso Técnico em Agroecologia:

Pós–médio (subsequente ao ensino médio), com dura-
ção de 2 anos;

Integrado ao ensino médio, com duração de 3 anos e
meio; e

Integrado  ao  ensino  médio/Educação  de  Jovens  e
Adultos (Programa Nacional de Integração da Educa-
ção Profissional com a Educação Básica na Modalida-
de de Educação de Jovens e Adultos–PROEJA), com
duração de 2 anos.
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Dentre os cursos oferecidos na escola destacamos a
realização de quatro turmas do curso técnico em agroecolo-
gia, com a formação de 80 técnicos até o ano de 2011. Atual-
mente a escola está realizando a 5ª turma do curso técnico de
agroecologia com previsão de finalizar em 2018. Em parceria
com a UEM está realizando o curso de Pedagogia em Educa-
ção do Campo, com previsão de conclusão em 2017, e tam-
bém o curso de Educação de Jovens e Adultos (EJA) com
previsão para finalizar em  2016.

A ORGANICIDADE DA EMS

Neste item pretendemos identificar como se configura
a organicidade que permite ao MST, especialmente, em suas
escolas instaurar um processo de GD e vislumbrar uma práti-
ca pedagógica com uma intencionalidade emancipatória.

Compreendemos  segundo  o  caderno  do  ITERRA
(2004, p.40) que “[…] olhar para a organicidade é pensar
nas relações entre espaços/instâncias, em vista do bom funci-
onamento do conjunto”. Para tanto, utilizamos o caderno do
ITERRA intitulado Método Pedagógico (2004) como fonte bi-
bliográfica, por compreendermos que as sistematizações e de-
finições que são incorporadas nas escolas do MST estão pau-
tadas, principalmente, neste material. Utilizamos também al-
gumas pesquisas que levantaram alguns dados e informações
acerca  da  problemática  estudada  (GUHUR,  2010;  LIMA,
2011; SANTOS, 2015).

Ao falar em organicidade o MST está se referindo ao
processo que permite a relação de cada parte com o todo. O
MST é um MS que está organizado em 24 estados das 5 regi-
ões  do país  e  tem aproximadamente  350 mil  famílias  que
conquistaram a terra e encontram–se assentadas, estima–se
que os Sem Terra do MST chegam a mais ou menos um mi-
lhão de pessoas (MST, 2012).

O MST possui uma estrutura política que está organi-
zada em quatro posições, sendo elas: direção, militância, base
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e massa. O MST também possui uma coordenação nacional
e diversas coordenações estaduais. 

O Congresso Nacional (CN) é a principal estrutura de
poder e de decisão do Movimento (DAL RI, 2004) e segundo
documento do  MST, citado por Lima (2011), os congressos
do MST são marcos constituintes por três motivos:

a) de ser um momento de estudo e de formação políti-
ca, abordando temas relacionados com a luta pela re-
forma agrária, contra a política imperialista dos países
ricos e pela construção de um projeto popular para o
Brasil; b) é também um instrumento político para pres-
sionar o governo para avançar na política de reforma
agrária, denunciar as ações do latifúndio e do agrone-
gócio e protestar contra o imperialismo; c) por ser um
momento de festa, de confraternização, comemoração
das conquistas do Movimento e de intercâmbio cultu-
ral  entre  a militância  e  a sociedade em geral  (MST
apud LIMA, 2011, p.48).

Relembramos  que o  MST conta  com nove setores,
sendo  eles:  Formação,  Comunicação,  Finanças,  Educação,
Frente de Massas, Direitos Humanos, Gênero, Saúde e o últi-
mo, Setor de Produção, Cooperação e Meio Ambiente (SPC-
MA). E quatro coletivos: Cultura, Juventude, Relações Inter-
nacionais e Projetos (MST apud GUHUR, 2010, p.34–35). 

Sendo  assim,  compreender  a  forma  organizacional
que o MST assume como parte de um processo que visa ins-
taurar práticas democráticas no interior de suas instâncias, é
necessário  e  emergencial  no que tange à compreensão do
nosso objeto de estudo. Caldart (2004, p. 256–257 grifos da
autora ) aponta que

[…]  a expressão organicidade indica no Movimento o
processo através  do qual uma determinada ideia ou
tomada de decisão consegue percorrer, de forma ágil
e sincronizada, o conjunto das instâncias que constitu-
em a organização, desde o núcleo de base de cada
acampamento e assentamento até a direção nacional
do MST, em uma combinação permanente de  movi-
mentos ascendentes e descendentes capazes de garan-



368

tir a participação efetiva de todos na condução da luta
em suas diversas dimensões.

A autora ainda ressalta que essa é, aliás, “[…] a pró-
pria  noção  de  democracia  do  MST”  (CALDART,  2004,
p.257). O processo denominado organicidade, não se resume
às áreas e instâncias do Movimento circunscritas nas escolas,
mas a todo o conjunto que compõem o MST. No entanto, em
suas escolas, o MST instaura um processo de GD que permite
o cuidado com esta organicidade e visa manter sua estrutura
em movimento.

A educação profissional do MST, assim como, os de-
mais cursos formais promovidos pelo Movimento, assumem
certa uniformidade de organização e funcionamento,  ainda
que  com  uma  relativa  autonomia  pedagógica,  respaldada
pela LDB. Guhur (2010, p.154) ao analisar a educação pro-
fissional agroecológica do MST no Estado do Paraná, aponta
que o objetivo é construir a escola diferente, tendo como re-
ferência as práticas educativas construídas pelo Movimento e
destaca,

[…] a experiência de referência é sem dúvida aquela
acumulada pela Escola Josué de Castro, do Instituto
Técnico de Capacitação e Pesquisa da Reforma Agrá-
ria– ITERRA, em Veranópolis–RS, primeira escola for-
mal do MST. Assim, a elaboração de qualquer Projeto
Político e Pedagógico das escolas do MST se baseia
nos documentos do ITERRA, em especial o caderno n.
2, intitulado ‘Projeto Pedagógico’, e o caderno n. 6,
intitulado  ‘Método  Pedagógico’  (ITERRA,  2001,
2004), que procuram traduzir os princípios filosóficos
e pedagógicos da educação no MST (GUHUR, 2010,
p.154)

 Entendemos que certa uniformidade apresentada nos
cursos se baseia no princípio da intencionalidade pedagógica
apontado como um dos objetivos da educação do MST. Al-
guns elementos básicos formadores do Método Pedagógi-
co, apresentado nos cadernos do ITERRA (2004), podem ser
destacados,  pois  também orientam as  práticas  pedagógicas
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na educação profissional em agroecologia e são eles: a alter-
nância; os tempos educativos; o trabalho; a gestão democráti-
ca e a pesquisa.

No caderno do ITERRA intitulado Método Pedagógi-
co (2004) temos a definição desses elementos que constitu-
em, formam e determinam as práticas educativas na educa-
ção profissional agroecológica. Os principais tempos educati-
vos organizados na educação profissional do MST podem ser
sintetizados a partir do quadro abaixo:

Descrição dos tempos educativos mais comuns na Educação Profissional
a) Tempo Formatura: tempo diário do conjunto da Escola destinado à mo-

tivação das atividades do dia, conferência das presenças por Núcleo de
Base, informes gerais, cultivo da mística da coletividade da Turma, da Es-
cola e de toda classe trabalhadora; cultivando a identidade latino–ameri-
cana e o internacionalismo. 

b) Tempo Aula: tempo diário, sob a orientação de um/a educador/a, desti-
nado ao estudo dos componentes curriculares previstos no projeto do cur-
so, conforme cronograma das aulas e incluindo momento de intervalo. 

c) Tempo Trabalho: espaço de tempo diário para realizar as tarefas neces-
sárias ao bom funcionamento da Escola e garantia de continuidade da
existência, visando alcançar as metas estabelecidas e executar o Plano de
Atividades da escola.

d) Tempo Oficina: tem por finalidade o aprendizado e o desenvolvimento
de  habilidades  (aprender  a saber  fazer),  visando alcançar  as  metas  de
aprendizagem previstas, sob orientação de um monitor. 

e) Tempo Cultura: destinado ao cultivo e, a socialização, à reflexão sobre
expressões culturais diversas e à complementação da formação política e
ideológica do conjunto da coletividade da turma.

f) Tempo Reflexão Escrita: tempo pessoal, destinado ao registro das re-
flexões, em caderno pessoal e específico, das vivências, da percepção dos
aprendizados sobre o dia a dia.

g) Tempo Esporte e Lazer: tempo destinado a educação corporal através
de exercícios  físicos  diversificados.  Sempre que possível,  exercícios  que
visam ação conjunta/coordenada. 

h) Tempo Núcleo de Base: tempo destinado ao processo organizativo da
coletividade, envolvendo tarefas de gestão do curso, mística, estudos, tra-
balho e outras tarefas delegadas pelo Centro e o Curso. 

i) Tempo Estudo: tempo destinado a estudos de recuperação, reforço de
aprendizado ou leituras indicadas pelos educadores/as. 

j) Tempo Leitura: tempo destinado à leitura dirigida individual.  
k) Tempo Seminário: tempo destinado ao aprofundamento de um deter-

minado assunto; análise de conjuntura; momento de socialização e avalia-
ção de experiências. 
Fonte: Adaptado de Guhur (2010, p.157–158).
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Lima  et  al (2012,  p.5) ao analisarem as dimensões
educativas que estão presentes na educação profissional do
MST/PR definem

A dimensão organicidade é entendida como o proces-
so de gestão democrática da vida escolar, que busca
inserir as pessoas de modo organizado na participação
e na construção da coletividade, por ser um dos meios
para alterar as relações no meio social e para garantir
a  sobrevivência.  A dimensão  organicidade/gestão  se
refere à forma “[…] como a escola organiza a partici-
pação das pessoas e dos sujeitos coletivos na condu-
ção do processo pedagógico; […] e como os processos
de gestão participam da formação humana e se articu-
lam à educação escolar” (ITERRA apud LIMA  et al,
2012, p.5).

A estrutura orgânica, por sua vez, corresponde à for-
ma organizativa do Movimento e de seus espaços, no caso da
escola, diz respeito à forma de organizar os educandos e edu-
cadores, garantindo o funcionamento da escola, podemos di-
zer que é o que traz luz à organicidade da escola.

Podemos dividir a organicidade da EMS em macro e
micro, considerando macro a organicidade referente a toda a
escola, desde a produção, comercialização dos produtos da
reforma agrária até as relações com as questões pedagógicas.
E micro a organicidade diretamente relacionada aos cursos e
atividades pedagógicas desenvolvidas na escola.

Neste sentido, em sua macro-organicidade temos os
moradores permanentes, que constituem um Núcleo de Base
denominado de NB Milton Santos, no qual deste NB se des-
membram quatro setores de atuação na escola, sendo eles: o
setor administrativo; pedagógico; de infraestrutura e de pro-
dução, cada setor tem suas frentes de trabalho para o desen-
volvimento das tarefas relacionadas a cada setor, por exem-
plo: setor administrativo – frente de secretaria, finanças e etc.
O NB Milton Santos tem a função de articular as demandas e
organizar as tarefas relacionadas ao funcionamento da escola,
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no que tange suas diversas frentes. Segue uma apresentação
dos setores e frentes de trabalho:

SETORES OBJETIVOS E FUNÇÕES

Pedagógico –Garantir o acompanhamento sistemático de todo o processo
de formação da EMS;

–Organizar o uso dos materiais necessários à formação e edu-
cação;

–Garantir a sistematização de documentações do conjunto das
atividades da escola;

–Orientar os diversos momentos culturais e de mística;
Frentes de trabalho:
Educação  Infantil;  Sistematização  e  Memória;  Acompanha-

mentos dos Cursos; Biblioteca e Videoteca; Informática; Al-
moxarifado Didático; Cultura – Mística; Secretária do Curso;
Formação. 

Produção Agrope-
cuária

–Produzir para autossustentação da escola (Consumo Interno
e Comércio);

–Servir–se de espaço pedagógico de aprendizagem e pesquisa;
– Difusão de formas agroecológicas de produção;
–Produzir sementes, prioritariamente para autossustento;
Frentes de trabalho:
Horta Olerícola; Horta Medicinal; Animais (Suínos e Gado de

Leite, Galinha); Culturas Regionais; Grãos em Geral; Olerí-
cola  e  Tuberculosas;  Frutas;  Viveiro  (Nativos  e  Ornamen-
tais);  Almoxarifado da Produção Agropecuária;  Comerciali-
zação; Produção e Adubação Orgânica.

Infraestrutura – Garantir a organização e funcionamento dos espaços estru-
turais da EMS;
– Construir um ambiente agradável para a convivência;
– Ter como princípio: a alimentação saudável e ecológica;
– Provocar a discussão do zelo e cuidado como o patrimônio
Frentes de trabalho:
Cozinha e Refeitório;  Construção;  Reforma e Manutenção;
Limpeza Geral; Embelezamento e Jardinagem; Saúde; Hos-
pedagem e Lavanderia.

Administrativo e 
Secretaria Geral

–Responsabilidade pelo planejamento e a condução dos as-
pectos estruturais, material e financeiro da E.M.S.
–Responsabilidade da articulação das atividades de relação
externa à EMS (Reuniões, Encontros e Visitas);
–Aglutinar, através da secretaria geral, o conjunto de infor-
mações internas e externas da EMS.
Frentes de trabalho: 
Recepção e Telefone; Projeto; Planejamento e Finanças; Veí-
culo/Automóvel; Relação Externa.

Fonte: (ESCOLA MILTON SANTOS apud LIMA, 2011). 
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Na EMS, desde sua inauguração moram pessoas liga-
das ao Movimento nas suas diversas instâncias, que recebem
o nome de moradores permanentes, eles constituem um Núc-
leo de Base da escola,  denominado de NB Milton Santos,
dentro deste NB existem quatro setores de atuação, quais se-
jam: o setor administrativo,  pedagógico,  de infraestrutura e
de produção, cada setor tem suas equipes de trabalho para o
desenvolvimento das tarefas relacionadas a cada setor,  por
exemplo: setor administrativo – frente de secretaria, finanças
e etc. 

Ao setor pedagógico, está integrado o Coletivo Políti-
co Pedagógico (CPP), responsável por toda a administração
pedagógica da escola, parcerias com Institutos, Universidades
e Estado. 

Lima (2011) aponta que nos processos–educativos do
MST são instituídas as coordenações e os coletivos objetivan-
do a formação dos sujeitos Sem Terra, organizando e direcio-
nando o tempo escola, mediante as estratégias pedagógicas
do Movimento e por meio do processo de GD, entendido sob
as bases da auto–organização e do trabalho socialmente útil.
Neste sentido, 

Buscam a participação de todas as pessoas, educan-
dos e educadores,  na organização e construção dos
processos formativos que abrangem as atividades da
educação escolar – cursos formais – o trabalho na pro-
dução e os trabalhos de serviços gerais necessários à
organização na vida coletiva (LIMA, 2011, p.123)

Alguns coletivos são instituídos na educação profissio-
nal do MST, a fim de cumprir esta tarefa pedagógica de pos-
sibilitar a participação efetiva de todos na gestão da escola e
garantir a inserção na coletividade do Movimento. E podem
ser observados a partir da sistematização abaixo:
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Coletivos Funções atribuídas

 
Coletivo de

Acompanhamento Político
Pedagógico (CAPP)

O CAPP “[…] tem como finalidade garantir as li-
nhas  políticas  pedagógicas,  sendo  uma  instância
de acompanhamento permanente dos educandos.
Tem por função garantir a implementação das li-
nhas  políticas  e  dos  princípios  organizativos  do
Movimento, acompanhar, avaliar e discutir o pro-
cesso pedagógico do curso com as turmas”.

 
Coletivo da Coordenação
Geral do Curso (CNBT)

 
 
 

“[…] formada pela coordenação político pedagógi-
ca e pelos (as) coordenadores (as) dos núcleos de
base, os (as) quais terão a responsabilidade de co-
ordenar as atividades definidas coletivamente”. 
“Tarefas  da  Coordenação:  garantir  a  unidade  e
disciplina do grupo, garantir a realização das ativi-
dades, coordenar o tempo aula, garantir o funcio-
namento e as tarefas dos NBs, discutir os aspectos
pedagógicos referentes ao curso, à turma e à Esco-
la […]”. 

 
 

Coletivo dos Núcleos de
Base (NBs)

“Tem por função e tarefa de eleger a coordenação
geral da Turma em cada TE: apresentar propostas
à  coordenação  geral  sobre  o  funcionamento  do
curso e da escola garantindo o cumprimento das
decisões  coletivas;  atuar  como  responsável  por
seus membros  no estudo e na disciplina,  fortale-
cendo a consciência organizativa e a participação
de seus integrantes em todas as atividades, incluin-
do a disciplina, valores, relações humanas; coorde-
nar atividades conforme a organização e cronogra-
ma de trabalho”. 

 
Equipes de trabalho

“São as instâncias responsáveis pela realização de
tarefas  específicas  para  o  funcionamento  interno
do curso.  Sendo  composto  pelas  seguintes  equi-
pes: Disciplina, Saúde, Mística e Esporte e Lazer,
Relações Humanas, Comunicação e Cultura, Higi-
ene e Saúde, Relatoria e Memória”. 

Fonte: Organizado e adaptado por Lima (2011). 

Quanto às turmas, no início de cada curso, seja técni-
co,  ensino médio,  EJA ou Pedagogia  para  Educadores  do
Campo  é  organizado  um  coletivo  específico,  denominado
Coletivo de Acompanhamento Político Pedagógico – CAPP,
que visa administrar a relação entre os diferentes segmentos
(professores, educandos, moradores permanentes da escola e
comunidade externa). Este coletivo também tem a função de
acompanhar o desenvolvimento da turma, observando ques-
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tões pontuais de rotina escolar, mas também articulando es-
ses segmentos em torno do desenvolvimento do projeto po-
lítico pedagógico do curso.  Os NBs têm aproximadamente
sete educandos, dessa forma, a quantidade de NBs em uma
turma depende da quantidade de educandos. Os NBs permi-
tem o diálogo e a divisão das tarefas entre os educandos, sen-
do que em cada NB são formadas equipes de trabalho que se
organizam entre representantes  para distribuir  as atividades
da semana.

 As equipes de trabalho são formadas por dois tipos
(comum e de turma) sendo que as comuns a toda a escola,
são as de: disciplina; mística, comunicação e cultura; esporte,
lazer e saúde; e as específicas da turma são as de: relatoria e
memória  e  finanças.  Cada  equipe  tem dois  representantes
também, quando possível, formados por um educando e uma
educanda.

Os representantes dos NBs da turma, acompanhado
dos  representantes  das  equipes,  mais  um representante  do
NB Milton Santos e um coordenador (a) do CAAP, integram
a Coordenação Geral de Núcleos de Base (CNBT), que se
encontram semanalmente para discutir os assuntos relaciona-
dos ao curso. 

Neste  sentido,  a estrutura  orgânica  da EMS integra
elementos básicos que visam à construção de uma coletivida-
de ampla da escola, possibilitando assim, a vivência de um
processo de GD, no qual, os diversos sujeitos organizados são
convocados a participarem (LIMA, 2011, p.216).

Compreendemos, portanto, que a estrutura organiza-
cional  da EMS, por  meio da GD, instaura mecanismos de
descentralização e cooperação, a fim de possibilitar a partici-
pação de todos os envolvidos no processo de gestão da esco-
la. 

Lima (2011, p. 216) destaca 

[…] que a intencionalidade pedagógica atribuída pela
Escola para a dimensão educativa organicidade con-
voca os sujeitos a assumirem a sua condição de prota-
gonista e sujeito histórico, com participação plena na
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condução do trabalho e comando político das práticas
educativas, em consonância com os princípios políti-
cos e organizativos do MST.

A organicidade da escola é um dos fatores que permi-
te o desenvolvimento de um processo amplo de GD escolar.

A PARTICIPAÇÃO DOS SUJEITOS SEM TERRA

Buscaremos neste tópico apontar como se configura a
participação efetiva de todos os envolvidos no processo de
gestão da escola Milton Santos. 

Quanto a participação dos educandos, 

Compreendemos que a escola Milton Santos, se cons-
titui enquanto um centro de difusão e instituição da Agroeco-
logia, atuando nas diversas áreas e níveis escolares, receben-
do educandos de várias regiões do país, mas principalmente
os oriundos da região sul. 

Os  educandos  oriundos  de  diversas  regiões,  bem
como de diversas instâncias do Movimento (acampamento,
assentamento, ocupação e cooperativas) permanecem na es-
cola para a realização do TE podendo variar a permanência
destes de acordo com o curso. Quando chegam à escola pas-
sam por uma etapa preparatória para o curso que participa-
rão, recebendo instruções acerca da escola, da organicidade
e do projeto político pedagógico. Após a etapa preparatória
quando efetivamente começam o curso pretendido são inseri-
dos  nesta estrutura  organizacional  mencionada acima, pas-
sando a atuar nas diversas áreas da escola, tanto de cuidado
e manutenção desta, como relacionado às questões mais in-
trínsecas aos cursos. 

As instâncias que compõem a estrutura orgânica da
escola são basicamente as relacionadas na tabela acima, as
que se relacionam diretamente aos cursos e aos educandos
estão no âmbito dos NBs de turma e das equipes e frentes de
trabalho. É importante ressaltar que as equipes de trabalho
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são formadas de acordo com a turma e com a necessidade
da escola, não sendo uma estrutura fechada e rígida, mas em
constante movimento.

Cada frente de trabalho é pensada tendo em vista a
manutenção da escola, mas principalmente a relação entre
teoria e prática que é um dos princípios norteadores da Peda-
gogia do MST. Sendo assim, nos cursos técnicos em agroeco-
logia teremos frentes de trabalho que se relacionam ampla-
mente com o Setor de Produção da escola, por meio do tem-
po trabalho e da vivência permitida pelo curso. No entanto,
em cursos como o Médio Integrado e principalmente na Pe-
dagogia, teremos outras frentes de trabalho sendo pensadas
pelo CPP da escola, pois, a carga horária desses cursos são
maiores, portanto a rotina mais acelerada e em relação ao
curso de Pedagogia, a questão da relação da teoria e prática,
se estabelece através de outros setores da escola, como o Pe-
dagógico, o de Infraestrutura e o Administrativo, não tendo
tanta ênfase no Setor de Produção.

Neste sentido, a participação dos educandos na esco-
la, acontece de forma efetiva por meio do processo de Gestão
Democrática  instaurado na EMS,  através  das  instâncias  de
decisões os educandos vivenciam sua formação de forma ati-
va desenvolvendo espaços de coletivização e de cooperação. 

No que diz respeito às decisões mais amplas dos cur-
sos e da escola, como a gestão financeira e a relação com os
parceiros  institucionais,  a  participação dos  educandos tam-
bém acontece, mas de forma restrita, uma vez que estes as-
suntos são discutidos no âmbito do Conselho Político da EMS
e  da  Coordenação  Político  Pedagógica  que  se  constituem
com a participação dos moradores permanentes tendo repre-
sentação dos Setores da escola e dos educandos.

A  estrutura  orgânica  por  meio  da  organicidade  do
Movimento e principalmente sob o princípio da Gestão De-
mocrática tem possibilitado uma formação diferenciada para
estes educandos, tendo em vista que não estão se educando
somente para uma posição profissional, mas para se posicio-
narem politicamente diante da sociedade capitalista. 
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Quanto a participação dos educadores,

Os cursos realizados na escola acontecem por meio
de parcerias com instituições de ensino, em nível do PRONE-
RA (Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária),
tais como: UEM, UTFPR, UNIOESTE e outras.

 Os educadores  que lecionam nestes  cursos  podem
ser vinculados a estas instituições, podendo ter ou não rela-
ção direta com o MST, na maioria dos casos, os educadores
são do próprio Movimento, militantes que atuam junto ao Se-
tor de Produção do MST, são direcionados aos centros/esco-
las para lecionarem nos cursos, o que possibilita uma maior
aproximação com os objetivos políticos pedagógicos do Mo-
vimento. 

A maior dificuldade relacionada à participação na es-
cola tem a ver com a rotatividade de professores e professo-
ras e com a ausência destes no cotidiano integral da escola,
pois trabalham em regimes de contratação com cargas horá-
rias pesadas extensas e por vezes em localidades diferentes.
Estes educadores que não moram na escola e não possuem
um vinculo maior com o Movimento tem mais dificuldades
para integrarem os coletivos  existentes  na escola,  contudo,
executam suas funções relacionadas aos cargos,  mas ainda
não compõem de forma efetiva o processo de GD vivenciado
na escola.

Quanto a participação dos coordenadores,

Na escola Milton Santos,  como também, em outros
centros/escolas de educação profissional do MST, a organiza-
ção por coletivos e núcleos de base possibilita uma participa-
ção efetiva dos coordenadores no processo de GD da escola,
e ainda, a desierarquização dos cargos e funções na escola,
pois os coordenadores ao comporem os coletivos organizam
e administram a escola em conjunto com os moradores per-
manentes e os educandos.

Os coordenadores quase sempre são moradores per-
manentes  da  escola,  podendo  então,  vivenciar  com maior
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profundidade o processo de gestão da escola, participam do
NB da escola, dos coletivos e da coordenação e ainda atuam
junto às equipes e frentes de trabalho.

Alguns coordenadores não moram na escola, mas ne-
cessariamente são vinculados ao MST e ao setor de educa-
ção/formação do Movimento. Os coordenadores em sua mai-
oria atuam em mais de um coletivo, coordenação e equipe e
ainda participam amplamente na parte teórica de elaboração
dos cursos e projetos.

 A participação dos coordenadores tem destaque na
mediação dos educandos com os educadores e principalmen-
te as ações que desenvolvem visando que a dinâmica organi-
zacional da escola aconteça, orientando os educandos quanto
aos NBs, os setores, as coordenações.

Quanto a participação dos moradores permanen-
tes

Na escola, quase sempre moram pessoas que de for-
ma direta se relacionam com a educação no MST, dessa for-
ma, os moradores que constituem o NB Milton Santos, foram
para lá  no processo  de  construção da escola  ou após  sua
construção.  Assim,  estes  moradores,  integram os  diferentes
setores da escola, mas os que se relacionam diretamente ao
setor pedagógico podem vivenciar e organizar este processo
de GD de forma mais efetiva, constituindo as equipes de tra-
balho e os coletivos.

Observamos, que com esta dinâmica organizacional o
MST, especialmente na escola Milton Santos,  visa instaurar
práticas  educativas  que  estejam  em consonância  com seu
projeto  político  enquanto  Movimento  Social,  que  objetiva
construir as bases para uma transformação social.

Entendemos que a concepção de GD do MST é radi-
cal, pois, apresenta características que visam uma sociabilida-
de antagônica a do capital, buscando por meio da inserção
de todos os envolvidos no processo de luta pela terra e conse-
quentemente de todos os envolvidos nos processos de forma-
ção e qualificação profissional, estabelecer relações de traba-
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lho e convívio permeados por princípios como a cooperação,
a auto–organização e a autogestão.

Por meio da inserção dos indivíduos nessa organici-
dade coletiva, buscam as bases para alteração das relações
sociais, atuando na perspectiva de um vir a ser, mas constru-
indo, lutando, trabalhando coletivamente pelos ideais da clas-
se  trabalhadora,  vislumbrando  projetos  de  vida  que  reafir-
mem esta classe e não a oprima. No âmbito da GD entende-
mos que se trata de formar sujeitos políticos emancipados,
capazes de atuar autonomamente, buscando através da cole-
tividade, uma sociabilidade que supere e esteja em constante
contraposição  a  sociabilidade  vivenciada  por  estes  sujeitos
quando ainda inseridos e subordinados a escola estatal tradi-
cional.

CONCLUSÃO

Ao analisarmos a GD nas escolas do MST, principal-
mente  as  escolas  de educação profissional  no Paraná;  de-
preendemos que a organicidade e a gestão dessas escolas se-
guem as orientações gerais do MST em relação à estrutura e
forma organizacional  das  escolas,  dessa  forma,  apresentam
uma configuração de GD própria do Movimento.

Em relação à escola Milton Santos, verificamos segun-
do Guhur (2012) que a escola segue as determinações e ins-
truções gerais do MST, mas principalmente, nasce respaldada
pelas experiências acumuladas no Movimento, no âmbito da
educação profissional, principalmente as do IEJC, sistemati-
zadas pelos cadernos do ITERRA (2004; 2006).

Destacamos  que  a  organicidade  desenvolvida  por
meio do princípio da Gestão Democrática apresentada na es-
cola Milton Santos do MST, se baseia em princípios e ações,
que tem como cerne o desenvolvimento de uma sociabilida-
de coletiva e que através da instauração de coletivos e formas
de auto–organização pertinentes ao processo democrático vi-
abilizam a inserção dos educandos numa prática de autofor-
mação; quanto à participação dos sujeitos Sem Terra obser-
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vamos que as condições são construídas no Movimento para
a participação real desses sujeitos tendo como objetivo princi-
pal uma formação crítica.

Por fim, analisamos que com esta dinâmica organiza-
cional o MST, especialmente na EMS, visa instaurar práticas
educativas que estejam em consonância com seu projeto po-
lítico enquanto Movimento Social, que objetiva construir as
bases para uma transformação social. E tem através da GD
instaurado princípios que possibilitam uma sociabilidade an-
tagônica à do capital.

Observamos também, em relação à participação dos
sujeitos  envolvidos  no processo  de  GD, visivelmente  estão
mais inseridos neste processo são aqueles que têm uma inser-
ção maior no Movimento, sendo eles principalmente os coor-
denadores e os moradores permanentes. Num processo que
denominaríamos  de  inserção inicial  estão  os  educandos;  o
que fica claro é a dificuldade de inserção dos educadores nes-
te processo.

 Compreendemos, portanto, que a participação efeti-
va, compreendida por nós como uma das dimensões da GD
na EMS, ainda não existe plenamente, podemos afirmar que
são instaurados processos  e construídas condições reais  de
participação dos sujeitos neste processo, no entanto, uma efe-
tiva participação requereria um processo de democratização
mais amplo, tal qual, uma real autogestão. 
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ESTUDO E TRABALHO NOS
CENTROS/ESCOLAS DE AGROECOLOGIA DO

MST NO PARANÁ

João Henrique Souza PiresJoão Henrique Souza Pires

Introdução

O presente trabalho tem o objetivo de apresentar par-
te dos estudos que realizamos sobre os Centros de Agroecolo-
gia ligados ao MST no Paraná (PR) e os cursos técnicos de
agroecologia em nossa dissertação de mestrado1, em particu-
lar, o Centro/Escola José Gomes da Silva e o 2º curso técnico
em agroecologia integrado ao ensino médio Turma Revoluci-
onários da Terra. Contudo, devido às determinações para a
elaboração  deste  trabalho,  limitamo–nos  a  apresentar  um
breve histórico da matriz agroecológica, da proposta para a
formulação dos cursos de técnico de agroecologia pelo MST e
da proposta teórica metodológica do Dialogo de Saberes no
Encontro de Cultura (DS). 

Os cursos técnicos no Paraná surgem com o propósito
de formar  profissionais  para  contribuir  com o processo  de
transição e construção de agroecossitemas manejados sob os
princípios da agroecologia. Considerando que as propostas
pedagógicas hegemônicas no currículo nacional brasileiro se-
guem uma lógica  de  competências  e  empregabilidade que
pouco beneficia  a particularidade da vida no espaço rural,
bem como a luta pela reforma agrária e a agroecologia,  o
MST constituiu princípios e métodos pedagógicos específicos,
articulando a Pedagogia do Movimento Sem Terra (Pedago-
gia  do Movimento),  a  pedagogia  socialista,  o  materialismo
histórico dialético e a agroecologia. 

1 Agradecemos ao Professor Dr. Henrique Novaes por nós orientar, a CA-
PES pelo financiamento em forma de bolsa para a realização desse traba-
lho, a PPGE/FFC/Unesp e ao MST pela contribuição em tornarem esse tra-
balho realidade.  
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Cabe–nos destacar, que a partir do início do século,
quando movimentos sociais, começam a pautar a agroecolo-
gia como matriz alternativa para o manejo produtivo no cam-
po,  cursos  de  agroecologia,  até  então  bastante  reduzidos,
para não dizer inexistente, começam a surgir em algumas re-
giões do país2. As preocupações com a degradação do mode-
lo produtivo hegemônico na agricultura bem como as ques-
tões  socioambientais  também contribuíram para que traba-
lhos, debates, políticas e programas passassem a analisar e
adotar cada vez mais os princípios e as práticas da agroecolo-
gia.

Contudo, a agroecologia não é um debate homogê-
neo, dessa forma esse trabalho justifica–se por contribuir com
a sistematização e análise de como movimentos sociais, em
particular o MST, vem desenvolvendo a formação de profissi-
onais para atuarem no processo de transição para a agroeco-
logia em áreas da reforma agrária. Acredita–se que trabalhos
como esse possa  servir  de subsídios  para  novos estudos  e
para o desenvolvimento de projetos pedagógicos e metodoló-
gicos para os cursos de agroecologia.

Além dessa  introdução,  o  trabalho  está  organizado
em  mais  cinco  tópicos,  o  primeiro  traz  algumas  reflexões
históricas  sobre  a  agroecologia,  o  segundo  apresenta  o
cenário que levou o MST a assumir a agroecologia, o terceiro
apresenta o debate sobre a construção dos cursos técnicos de
agroecologia no Paraná, o quarto analisa a proposta do DS
no encontro de culturas e por último, as considerações finais. 

Reflexões sobre a concepção da agroecológica 

Em estudo sobre a concepção da agroecologia identi-
fica–se nos estudos de Rodrigo Moreira (2003) duas escolas

2 Os cursos de agroecologia começaram a surgir formalmente a partir dos
anos 2000 no cenário nacional. Segundo levantamento feito por Balla et.
al. (2014) até o final de 2013, identificou–se 136 cursos entre finalizados e
em andamento, sendo 108 de nível técnico, 24 de nível superior e 4 de
pós–graduação stricto sensu. Nessa conjuntura, o nordeste se destaca como
a região que mais abrigou os cursos de agroecologia com um total de 44.
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de pensamento: a) a norte–americana, que tem sua origem
com pesquisadores no estado da Califórnia e b) a corrente es-
panhola, com destaque ao Instituto de Sociologia e Estudos
Campesinos (ISEC) da Universidade de Córdoba na Espa-
nha, que ao nosso entendimento se sobressai na retomada
dos estudos sobre a agroecologia a partir da década de 1970.

Entre  os pesquisadores da corrente norte-americana
destaca–se o professor Sthephen R. Gliessman e Miguel Altie-
ri,  seguem uma vertente teórica ligada às questões técnicas e
de manejos sustentáveis, como alternativa às práticas degra-
dantes e poluentes. Salientam que a agroecologia tem como
objetivo criar práticas de manejo agrícola fundamentadas em
ambientes equilibrados, rendimentos sustentáveis, fertilidade
do solo através de processos ecológicos e regulação natural
das pragas, desenho de agroecossistemas diversificados e do
uso  de  tecnologias  de  baixos  insumos  externos  (GLIESS-
MAN, 2002; ALTIERI, NICHOLS, 2003; ALTIERI, 2012).

 Os estudos sobre a agroecologia vinda a partir  da
corrente espanhola têm como principais expoentes Eduardo
Sevilla Guzmán e Manuel Gonzáles de Molina, que fundaram
o Instituto de  Sociologia  e  Estudos Campesinos  (ISEC)  na
Universidade de Córdoba, na Espanha. Para essa escola, o
debate  a  respeito  da  agroecologia  avança  para  além  das
questões  de  técnicas  e  manejo  (sem  abandoná–las),  mais
também incorpora uma teoria social e crítica à lógica do capi-
tal.  Desenvolve–se por meio do pensamento social  agrário,
dos movimentos de oposição e resistência à industrialização
da agricultura, caracterizando–se como uma constante dialéti-
ca entre a modernização capitalista e a resistência às suas ba-
ses estruturais (SEVILLA GUZMÁN; WOODGATE, 2013).

Diante desse cenário, constata–se também que no ce-
nário  brasileiro,  pesquisadores,  extensionistas  e  intelectuais
como Ana Primavesi, José Antônio Lutzenberger, Ignacy Sa-
chs, Miguel Altieri (com uma considerável inserção no cenário
nacional a partir da década de 1980) destacam–se com traba-
lhos sobre manejo ecológico dos recursos naturais e análises
críticas ao modelo agrícola hegemônico. Ressalta–se, que a
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falta de uma crítica mais contundente a lógica do capital nes-
ses autores possibilita que seus estudos sigam uma perspecti-
va similar aos estudos desenvolvido pelos pesquisadores da
escola norte–americana. Acredita–se que estudos nessa pers-
pectiva servem como subsídios para que  organizações inter-
nacionais  como  o  Fundo  Monetário  Internacional  (FMI)  e
Banco Mundial resinifiquem a agroecologia para uma estraté-
gia  eco  desenvolvimentistas desarticulada  das  lutas  sociais,
constituindo–se em uma forma de desenvolvimento que im-
plica na “apropriação capitalista do meio ambiente, sua intro-
dução no processo produtivo de mais valor e sua introdução
como mercadorias na lógica de mercado” (SEVILLA GUZ-
MÁN, 2011, p. 117). Nesse sentido, a agroecologia é propos-
ta ligada ao desenvolvimento de um capitalismo verde com
perspectivas de mercado seletivo de produtos orgânicos e/ou
com responsabilidade socioambiental (PIRES, 2016).

Por  outro  lado,  ligados  ao  uma  perspectiva  mais
próxima a teoria social agrária proposta pelo ISEC na Espa-
nha destaca–se no cenário brasileiro, pesquisadores extensio-
nistas como Pinheiro Machado, Francisco Caporal, José An-
tônio Costabeber e Enio Guterres que realizam uma leitura
mais crítica sobre as particularidades históricas do capitalismo
brasileiro e das contradições da Revolução Verde, propondo
o desenvolvimento da matriz agroecológica ligada às lutas e
às  resistências  dos  movimentos  sociais  do  campo  (PIRES,
2016). 

Nesse sentido, com base em Gliessman (2002), Mo-
reira (2003), Caporal e Costabeber (2004), Sevilla Guzmán
(2011) e Altieri (2012) compreende–se que a concepção da
agroecologia no cenário brasileiro não é homogênea e não se
constitui num discurso unilinear, mas na interação articulada
entre o saber codificado por pesquisadores e cientistas em di-
álogo com os saberes tácitos das comunidades rurais e tradi-
cionais. 

Para nós, a agroecologia não é um conceito estático e
mecânico, visto que ela se constitui na diversidade dos  cha-
mados  movimentos  sociais  do  campo  e  das  florestas,  nas
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ações práticas e formulações teóricas que estão em constante
processo  de  transformação  decorrentes  da  diversidade  das
características políticas, sociais e culturais de cada comunida-
de. Em virtude desta diversidade de experiências, a interação,
o diálogo e em alguma medida o conflito entre os saberes tra-
dicionais e o saber técnico científico, entre pesquisadores ex-
tensionistas, movimentos sociais do campo e da floresta é im-
prescindível para estabelecer as bases epistemológicas e práti-
cas  para  sustentar  a  experiência  agroecológica  na América
Latina (NOVAES, 2012; PIRES, 2016).

A complexa diversidade que compõe as populações
da América Latina, bem como a história de resistência e de
luta contra a espoliação imposta por um capitalismo depen-
dente e uma modernização excludente no campo, possibilitou
que o debate participativo sobre a agroecologia se expandisse
tanto na prática quanto teoricamente. Dezenas de organiza-
ções, particularmente as constituídas por trabalhadores rurais,
comunidades originárias e das florestas, ampliaram o debate
e  reforçaram  alternativas  de  agricultura  rumo  à  transição
agroecológica3.

Entre essas organizações está o MST, que a partir do
ano 2000 assume a agroecologia como matriz produtiva es-
tratégica para as áreas de assentamento e acampamentos sob
sua influência. Esta posição é reforçada em 2001, quando o
Movimento lança a cartilha  Construindo o caminho na qual
estabelece a necessidade de que “os assentados e assentadas
se qualifiquem e dominem os princípios e as práticas agroe-
cológicas, buscando construir um novo modelo de produção,
que nos ajude na edificação de um novo ser social” (MST,
2001, p. 90).

3 Destaca–se La Vía Campesina um movimento internacional composto por
cerca de 164 organizações em 73 países da África, Ásia, Europa y América.
Em total representa cerca de 200 milhões de pessoas entre camponeses,
camponesas, pequenos e médios produtores, povos sem–terra, indígenas,
migrantes e trabalhadores agrícolas de todo o mundo. É um movimento
autônomo pluralista e multicultural sem nenhuma filiação política e econô-
mica de qualquer tipo.  Para mais  informações acesse:  http://viacampesi-
na.org/es/
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Caminhos Alternativos:  MST assume a agroecolo-
gia 

Considera–se que o MST é um  movimento “de seu
tempo”, pois ao se depara com novas demandas e lutas que
cresceram nos últimos anos, tal qual a questão ambiental, as-
sume abertamente o compromisso para superar seus limites e
contradições. É neste contexto que em seu IV Congresso Na-
cional, assume questão ambiental (meio ambiente, diversida-
de, água doce, Amazônia) como bandeira de luta, em torno
do  que  ficou  conhecido  como  Projeto  Popular  (GUHUR,
2010). 

No texto Linhas políticas reafirmadas no IV Congresso
Nacional do MST (MST, 2000), o modelo de agricultura he-
gemônico baseado na “transferência tecnológica, na utiliza-
ção de sementes transgênicas, no uso de agrotóxicos, na ex-
portação de commodities e no monopólio do uso da terra por
cooperações multinacionais” é apresentado como uma práti-
ca que deve ser  combatida.  Também no  IV Congresso foi
apresentado o documento Nossos compromissos com a terra
e com a vida, composto de dez pontos, entre os quais se des-
taca, dentre outros, “evitar a monocultura e o uso de agro-
tóxicos” (MORISAWA, 2001, p. 238).

Guhur (2010) ressalta que tal posicionamento, exigiu
uma reformulação nas propostas para produção, como tam-
bém, na própria organização do Movimento. Após um perío-
do de crise, deflagrado pelos próprios limites internos do MST
e pelas ações do governo federal que o afetaram, o Setor de
Cooperação dos Assentados acabou sendo extinto e em seu
lugar  foi  criado o Setor  de Produção,  Cooperação e Meio
Ambiente (SPCMA).  

A questão ambiental passa a ser fundamental nos de-
bates do Movimento e a agroecologia começa a ser uma al-
ternativa produtiva estratégica na proposta de um Projeto Po-
pular. Borsatto e Carmo (2014) descrevem que já na Propos-
ta de Reforma Agrária do MST em 1995 (MST, 2005) é pos-
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sível identificar a elaboração de propostas para a construção
de um novo modelo produtivo para os assentados.

Borsatto e Carmo (2014, p. 658) Descrevem que para
a elaboração dessa nova proposta:

A obra de Chayanov contribuiu de forma fundamental
para a conformação do arcabouço teórico da Agroe-
cologia (CAPORAL e COSTABEBER, 2004). Da con-
cepção chayanoviana são retirados conceitos sobre os
quais  se  assentam  as  propostas  metodológicas  da
Agroecologia,  tais  como o agricultor,  visto não mais
como um mero objeto de análise, mas como um sujei-
to criando sua própria existência; a noção de econo-
mia moral  camponesa;  a  abordagem de baixo para
cima para a elaboração de propostas de desenvolvi-
mento; o uso de análises multidisciplinares da agrono-
mia  social;  a  lógica  econômica  não  capitalista  dos
camponeses;  a  compreensão  do  balanço  trabalho–
consumo;  o  conceito  de  grau de  autoexploração;  o
subjetivismo  dos  camponeses  nas  tomadas  de  deci-
sões e o conceito de ótimos diferenciais4 (BORSSAT-
TO; CARMO, 2014, p. 658). 

A agroecologia quando assumida pelo MST, além de
fazer referência a uma matriz produtiva de menor degradação
ambiental e de reconhecimento dos saberes tradicionais en-
volve um intenso questionamento e enfrentamento às políti-
cas e técnicas agrícolas adotadas pelo agronegócio, fortemen-
te mecanizada, voltada para a exportação e dependente de
complexos  agroindustriais  oligopolizados,  não  contribuindo
com o avanço da luta  por  reforma agrária (BORSATTO e
CARMO, 2014).  

[…] a construção da agroecologia no MST, implica em
outra concepção distinta de todas as outras correntes
(pela primeira vez um movimento de massas assume a
agroecologia e faz dela um componente de uma plata-

4 Para uma compreensão mais ampla sobre a obra de Chayanov ver o li -
vro: “Chayanov e o Campesinato” organizado por Horácio Martins de Car-
valho e publicado pela editora expressão popular em 2014.
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forma política de mudança de sociedade e de modelo
agrícola)  (MST,  2005, p.  2 apud GUHUR, 2010, p.
144).

Pode–se levantar a hipótese de que a luta pela agroe-
cologia relaciona–se ao que Mészáros  chama de  igualdade
substantiva. Se o capital promove a igualdade formal, os mo-
vimentos sociais anticapital estão lutando pela construção da
igualdade substantiva de gênero, etnia, geração e, principal-
mente, pela superação da exploração de classe. Não é por
mero acaso que as mulheres do MST organizam lutas pela in-
dependência econômica, não subordinação ao marido, en-
volvendo–se, ao mesmo tempo, com questões de classe, de
gênero e ambientais, numa interessante imbricação (PINAS-
SI; MAFORT, 2012).

Neste contexto, a agroecologia não se restringe ao de-
senvolvimento de experiências de agricultores de base
ecológica, ressaltando processos de organização social
que se orientam pela luta política e transformação so-
cial, indo além da luta econômica imediata e corpora-
tiva e das ações localizadas, e por vezes assistencialis-
tas,  junto  aos  agricultores.  De  fato,  a  agroecologia
possui uma especificidade que referencia a construção
de outro projeto de campo. Entretanto, tal projeto de
campo é incompatível com o sistema capitalista e de-
pende, em última instância, de sua superação (TONÁ;
GUHUR, 2012, p.63). 

O fato de a agroecologia ser construída e debatida em
diálogo com uma diversidade de atores vem gerando pers-
pectivas críticas de conhecimento e novas estratégias de me-
diação dos saberes em articulação com outras perspectivas
críticas, a exemplo da tecnologia social (TS) e da educação
do campo.

No caso da TS, ao questionar o mito da neutralidade
da ciência e do determinismo tecnológico, busca desconstruir
a crença na solução dos especialistas e coloca a tecnologia
como construção coletiva com e pelos atores, abrindo a pos-
sibilidade de gerar soluções sociotécnicas a partir das relações
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sociais vivenciadas e do dialogo entre os saberes tácitos e o
conhecimento científico codificado (FONSECA, 2009).

Em relação à educação do campo Caldart (2009, p.
44) descreve que

Na reafirmação da importância da democratização do
conhecimento,  do acesso  da  classe  trabalhadora  ao
conhecimento historicamente acumulado, ou  produzi-
do na luta de classes, a Educação do campo traz junto
uma  problematização  mais  radical  sobre  o  próprio
modo de produção do conhecimento, como crítica ao
mito da ciência moderna, ao cognitivismo, à racionali-
dade burguesa insensata; como exigência de um vín-
culo mais orgânico entre conhecimentos e valores, co-
nhecimento e totalidade do processo formativo. A de-
mocratização exigida, pois, não é somente do acesso,
mas  também da produção  do conhecimento,  impli-
cando outras lógicas de produção e superando a visão
hierarquizada do conhecimento própria  da moderni-
dade capitalista.  As  questões  hoje  da construção de
um novo projeto/modelo de agricultura, por exemplo,
não implicam somente o acesso dos trabalhadores do
campo a uma ciência e a tecnologias existentes. Exa-
tamente porque elas não são neutras. Foram produzi-
das desde uma determinada lógica, que é a da repro-
dução do capital e não a do trabalho. Esta ciência e
estas tecnologias não devem ser ignoradas, mas preci-
sam ser superadas, o que requer outra lógica de pen-
samento, de produção do conhecimento.

Diversas  são  as  ações  deferidas  e  fomentadas  pelo
Movimento com vistas a alavancar a agroecologia dentro dos
territórios conquistados e na sociedade como um todo, po-
rém, como pontuou Borsatto e Carmo (2014, p. 656) “essas
ações não foram realizadas  com a mesma intensidade por
todo o território nacional; diferenças em nível estadual são fa-
cilmente verificáveis”.

Destaca–se o Paraná por ser um dos estados em que
a questão da agroecologia mais avançou, no Paraná, o MST
assumiu a educação como elemento fundamental para poten-
cializar a agroecologia. Nesse sentido, constituíram os Cen-
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tros/Escolas de formação do MST, com 5 no total, sendo eles:
Escola Iraci Salete Strozak, localizada no município de Canta-
galo; Escola Ireno Alves dos Santos, em Rio Bonito do Igua-
çu, ambas interligadas ao Centro de Desenvolvimento Sus-
tentável e Capacitação em Agroecologia (Ceagro); Escola Mil-
ton Santos (EMS) em Maringá; Escola Latino Americana de
Agroecologia  (ELAA) no assentamento Contestado, localiza-
do no município da Lapa e a Escola José Gomes da Silva
(EJGS) no Assentamento Antonio Companheiro Tavares em
São Miguel do Iguaçu.

Com base no documento do MST–PR (2004) citado
por  Lima  (2011,  p.  87)  os  principais  objetivos  dos
Centros/Escolas de Formação do Movimento no Estado do
Paraná são:

– Ser um espaço de formação para as organizações da
classe trabalhadora;

–  Ser  um espaço  para  os  encontros  do Movimento
Sem Terra e outras organizações, que buscam os mes-
mos objetivos de transformação social;

– Ser uma referência no desenvolvimento de experiên-
cias na área de produção agroecológica, apresentando
resultados concretos para os agricultores/as;

– Ser um espaço de desenvolvimento de valores hu-
manistas socialistas, desenvolvidos através da vida co-
letiva;

– Aperfeiçoar o método de formação técnica e política
e  escolarização  desde  o  ensino  fundamental,  como
também no ensino médio e superior;

– Ser espaços de desenvolvimento de experiências ci-
entíficas e tecnológicas,  voltados à realidade campo-
nesa;

– Ser um espaço de incentivo e vivência da cultura
popular,  resgatando especialmente cultura campone-
sa;
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– Ser um espaço onde as pessoas possam conviver,
educando – se, trabalhando, divertindo–se e constru-
indo perspectivas de futuro.

Lima  et.  al.  (2012,  p.  194)  argumenta  que  os
Centros/Escolas do Movimento “representam: a) um espaço
importante, em construção, na formação de quadro militante;
b) a socialização do conhecimento histórico e científico pro-
duzido pela humanidade; c) a aproximação dos trabalhado-
res do campo e da cidade, apoiando a construção de ações
coletivas de comum interesse”. 

Nos Centros são realizados cursos não formais ofere-
cidos aos membros e simpatizantes do MST que englobam te-
mas amplos relacionados à formação da sociedade, reforma
agrária, política, cooperativismo, agroecologia, educação, tra-
balho, luta de classes, encontros e seminários do MST e cur-
sos formais que são aqueles reconhecidos pelo Ministério da
Educação  (MEC)  como os  cursos  técnico  de  agroecologia,
apresentados no tópico seguinte.  

Os cursos Técnicos em Agroecologia do MST no
Paraná

A gênese para os cursos técnicos em agroecologia do
MST no Paraná se deu num ambiente de debates e reflexões
entre os coletivos e setores do MST no Estado após a delibe-
ração da agroecologia enquanto matriz produtiva pelo MST a
nível nacional. 

Tais  debates  e  reflexões  consideraram  importante,
além do reconhecimento do percurso formativo dos futuros
técnicos, as possibilidades desses técnicos formados pelo Mo-
vimento poderem ingressar nos convênios de assistência téc-
nica para assessorar as famílias Sem Terra (GUHUR, 2010). 

Dominique Guhur (2010, p. 147) membro da coorde-
nação  pedagógica  da  EMS fazendo  referência  ao  Nilciney
Toná (2007) militante do MST descreve: 

Essas reflexões, que culminaram na criação dos cursos
técnicos em agroecologia, a partir das demandas con-
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cretas na base do Movimento Social, foram amadure-
cendo a partir  dos anos finais da década de 1990 e
início dos anos 2000. Nesse período ocorreram, no es-
tado do Paraná, algumas iniciativas que constituem–se
nos antecedentes dos atuais cursos técnicos em agroe-
cologia, e que sinalizam a existência de uma “vontade
coletiva”.  A  experiência  mais  significativa  foi,  sem
dúvida, o curso não–formal “Prolongado em Agroeco-
logia”, realizado na Escola José Gomes da Silva, em
2001, com duração de 60 dias, e que contou com a
participação de educandos/as de todo o estado. 

Os cursos surgem com o objetivo de formar “técnicos
militantes”,  com conhecimento teórico–prático para efetivar
uma matriz  produtiva  fundamentada na agroecologia,  com
conhecimento sobre o MST, sobre o modelo orgânico dos as-
sentamentos, mas principalmente, sobre a postura e visão po-
lítica filosófica da agroecologia, em termos internos esses téc-
nicos foram chamados de “técnicos de pés no chão” (TONÁ,
2011).

Entre as modalidades de técnico em agroecologia, en-
sino médio integrado, técnico em agroecologia/jovens e adul-
tos,  técnico em agropecuária com ênfase em agroecologia,
tecnólogo em agroecologia, técnico em agroecologia com ên-
fase em sistemas agroflorestais e com habilitação na produ-
ção de leite, mais de 400 técnicos já se formaram pelos Cen-
tros/Escolas do MST no estado do Paraná.

Os fundamentos teóricos metodológicos que norteiam
o Projeto Político–Pedagógico (PPP) dos cursos do MST es-
tão fundamentados na práxis política e educativa dos princí-
pios da pedagogia socialista, da educação do campo do ma-
terialismo histórico dialético e principalmente da  Pedagogia
do Movimento Sem Terra (LIMA et. al., 2012).

Consultando a obra de Caldart (2004, p. 315), cons-
tata–se que a formação dos Sem Terra tem o próprio MST
como o principal sujeito pedagógico, ou seja, “como uma co-
letividade em movimento, que é educativa e que atua intenci-
onalmente no processo de formação das pessoas que o cons-
tituem”. Dentro disto, a  Pedagogia do Movimento, tem sua
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matriz formativa desenvolvida sob cinco dimensões: a) peda-
gogia da luta social, b) pedagogia da organização coletiva, c)
pedagogia da terra, d) pedagogia da cultura e e) pedagogia
da história.

Nesse sentido, os cursos técnicos em agroecologia do
MST no Paraná propõem um projeto político pedagógico que
busca articular dialeticamente à concepção de trabalho, do
ensino e o papel da escola.  Para tanto, além da Pedagogia
do Movimento  Sem Terra,  o conceito  de  “trabalho social-
mente necessário” desenvolvido pela pedagogia socialista de
Viktor Shulgin (2013) é amplamente importante. 

Na  Pedagogia  do  Movimento,  começamos  a  refletir
sobre a importância da educação politécnica (especial-
mente como politecnismo) como chave fundamental
para o salto de qualidade que precisamos dar nas rela-
ções entre trabalho, educação e escola. E não apenas
para pensar na matriz específica do trabalho (embora
com uma incidência especial ali), mas para compreen-
são do trabalho (no sentido genérico de atividade hu-
mana criativa) como método geral de educação que
permite instituir a práxis necessária à apropriação e à
produção do conhecimento científico, desde a concep-
ção marxista.  E para  isso  o conceito  de Shulgin  de
“trabalho socialmente necessário”, bem como a noção
de “complexos” de estudo, conjugadas com nossa re-
flexão  sobre  as  matrizes  pedagógicas  (trabalho,  luta
social, organização coletiva, cultura e história) podem
ser ferramentas muito importantes (CALDART, 2013,
p. 22).

Shulgin (2013) entende que a escola e o ensino de-
vem ser concebidos em consonância com a vida social do lo-
cal onde está inserida, contribuindo com a transformação da
realidade não só em palavras, mas em atos, considerando o
interesse dos estudantes e da comunidade local, nessa pers-
pectiva o trabalho é base fundamental de ensino.

Considerando a especificidade do momento histórico
dos escritos de Shulgin e sua contribuição na busca por uma
concepção marxiana da pedagogia, cabe–nos pontuar que na
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literatura marxiana o trabalho é definido como uma ativida-
de, sobretudo, humana. O ser humano para se produzir e re-
produzir age sobre a natureza transformando–a para satisfa-
zer as suas necessidades por meio do trabalho, nesse sentido,
o trabalho representa a forma como o ser humano produz
sua existência5.

Saviani  (2007,  p.  81)  consubstancia  esse leitura  ao
apontar que

O trabalho é um processo entre o homem e a natureza
um processo em que o homem, por sua própria ação,
media, regula o seu metabolismo com a natureza. Ele
mesmo defronta com a matéria natural como uma for-
ça natural. Ele põe em movimento as forças naturais
pertencentes a sua corporeidade, braços e pernas, ca-
beças e mão, a fim de apropriar–se da matéria natural
em força útil para sua própria vida. Ao atuar, por meio
deste movimento, sobre a natureza externa a ele e ao
modificá–la,  ele  se  modifica,  ao mesmo tempo,  sua
própria  natureza.  Ele  desenvolve  as  potências  nela
adormecidas e sujeita o jogo de forças ao seu próprio
domínio.

Sendo  o  trabalho  essencialmente  humano,  tê–lo
como princípio educativo implica em posicionar o ensino a
serviço da vida, possibilitando que todo o corpo social tenha
uma participação ativa e sistêmica na vida e no trabalho da
comunidade, a fim de superar, gradualmente, as dificuldades
e as exigências surgidas das necessidades essenciais da vida
coletiva (SHULGIN, 2013).

O “trabalho socialmente necessário” requer não ape-
nas conhecimentos e habilidades, não só o treino, mas uma
formação específica para a auto–organização, ele exige capa-
cidade de ação, engenhosidade, desenvoltura, capacidade de

5 É celebre a descrição de Marx (1985, p. 149) sobre a aranha que executa
suas operações semelhantes  à do tecelão,  e  da abelha que envergonha
mais de um arquiteto humano com a construção dos favos de suas colmei-
as. Porém, o que distingue, de antemão, o pior arquiteto da melhor abelha
é que ele concebe sua obra em sua cabeça antes de construí–lo.
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observação, interesse, trabalho inteligente; e não individual,
mas o coletivo, não só no seu canto, mas com o povo, na
rua. “Exige, portanto, a organização. E isso é muito impor-
tante” (SHULGIN, 2013, p. 113).

Analisando os princípios pedagógicos e filosóficos do
PPP do Centros/Escola José Gomes da Silva (EJGS), obser-
va–se uma preocupação em estabelecer dialeticamente a rela-
ção entre conteúdos formativos socialmente úteis e uma edu-
cação  para  o  trabalho  e  pelo  trabalho.  Onde,  o  trabalho
como algo socialmente útil ganha destaque no intuito de for-
mar sujeitos de ação, “trabalhadores/trabalhadoras militantes,
portadores de uma cultura da mudança e de um projeto de
transformação”(PIRES, 2016)

O trabalho como elemento formativo representa que
a formação deve ser para além de uma leitura da realidade,
mas também de ação sobre essa realidade. Nesse sentido ao
se inserir nos espaços sociais o educando vai tendo clareza de
“como” e “porque” fazer isto, deve respeitar e saber trabalhar
com as diferenças culturais tornando sujeitos da sua própria
transformação, tendo como horizonte a emancipação da clas-
se trabalhadora (LIMA, 2011). 

Os  cursos  técnicos  de  agroecologia  realizados  nos
Centros/Escolas do MST no Paraná foram elaborados para
uma proposta alternativa de ensino, coerente com os objeti-
vos de formação de seus sujeitos, capazes de participar ativa-
mente do processo de construção e da transição agroecológi-
ca dos assentamentos e acampamentos da reforma–agrária.

Dessa  forma,  assim como propôs  Shulgin  (2013)  o
“trabalho socialmente necessário” compõe a base da vida es-
colar,  não  como  uma  mera  adaptação,  adestramento  das
mãos e/ou método de ensino, mais “ligado organicamente e
estreitamente  com o  ensino”.  Tornando–se  cada  vez  mais
complexo é a luz que supera os limites da situação imediata,
possibilitando o conhecimento da vida e das mais diversas
formas de produção. 

Pontua–se que em Pistrak (2005) o ensino em com-
plexo não se reduz a um simples método que pode proporci-
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onar melhor forma de assimilação de conteúdo, para ele, se
trata de algo mais profundo, que está relacionado à essência
do problema pedagógico e com o conhecimento dos fenôme-
nos reais e suas relações, isto é, a concepção marxista da pe-
dagogia. 

A noção de complexo tem como proposta o estudo
da sociedade e da natureza em conexão com o trabalho, nes-
se sentido, o trabalho é considerado a base da vida. O traba-
lho está no centro do estudo, de tal forma que ele estabelece
a conexão entre sociedade e natureza (FREITAS, 2013). 

O professor Luiz Carlos Freitas (2013) aponta que se
trata de 

[…] uma tentativa de superar o conteúdo verbalista da
escola clássica, a partir do olhar do materialismo his-
tórico dialético, rompendo com a visão dicotômica en-
tre teoria e prática (o que se obtêm a partir da centrali-
dade do trabalho das pessoas no complexo. Ele não é
um método de ensino em si,  embora demande, em
associação a ele, o ensino a partir do trabalho: o mé-
todo geral do ensino para o trabalho. Para Pistrak, e
também para Shulgin, o trabalho socialmente útil é o
elo, a conexão segura, entre teoria e prática, dada sua
materialidade. […] o complexo é uma construção te-
órica da didática socialista como um espaço onde se
prática  a  tão  desejada  articulação  entre  teoria  e  a
prática, pela via do trabalho socialmente útil. 

Em Pistrak (2005) a organização do ensino na escola
desenvolve–se alicerçada em princípios pautados nas relações
com a realidade e na auto–organização dos jovens. Para tan-
to, deve estar ligada ao trabalho social, à produção real e a
atividade concreta  socialmente útil,  sem isto ela acaba por
perder seu valor essencial.

Assim,  os  cursos  técnicos  de  agroecologia  do  MST
além de ter como referência a Pedagogia do Movimento Sem
Terra, também tem em seus princípios conceitos desenvolvi-
dos pelos pedagogos soviéticos, com destaque nessa análise
para Shulgin e Pistrak. Nessa perspectiva o trabalho, a auto–
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organização, a relação com a comunidade compõem o PPP e
o Projeto Metodológico (Promet) dos cursos.

A PPP e a Promet dos cursos técnicos desenvolvem–
se no regime da alternância, assim, combinam a formação
em dois tempos complementares, tempo escola (TE) e tempo
comunidade (TC), que até certo ponto podem ser compreen-
didos como uma organicidade intencional com respeito a su-
perar as formas de ensino que Shulgin (2013) denominou de
“complexos sentados”6. 

Nesse sentido, Guhur (2010) sobre os cursos do MST
salienta que 

Os cursos formais do MST são organizados no regime
ou sistema de alternância,  combinando períodos de
atividades na escola (e também atividades de campo
promovidas pela escola), o Tempo Escola (TE), que é
um tempo/espaço presencial; e períodos nas comuni-
dades de origem dos(as) educandos(as), o Tempo Co-
munidade  (TC),  que  pode  ser  entendido  como  um
tempo/espaço  semi–presencial.  Importante  salientar
que “comunidade de origem” está  aqui  diretamente
vinculada ao movimento social  ao qual  o educando
pertence; é no TC que a Pedagogia do Movimento,
[…], atua com mais força. Assim, “para os Sem Terra,
o MST é o pedagogo do TC” (ITERRA apud GUHUR,
2010, p. 156). 

No TE o processo formativo é planejado de acordo
com os tempos educativos, que buscam articular a dinâmica
de formação dos educandos e educandas. Os tempos educa-
tivos são: tempo mística, tempo leitura, tempo aula, tempo
trabalho, jornada socialista, noite cultural, tempo auto–orga-
nização, tempo reflexão escrita, tempo esporte e lazer e tem-
po notícia, sendo que cada um desses tempos busca contri-
buir com o processo de formação dos educandos e educan-
das.

6 Os complexos sentados são os processos de ensino  baseando–se unica-
mente no ensino teórico e livros didáticos, faz referência a uma leitura da
realidade, contudo, não se inserem numa vivência prática da realidade es-
tudada (SHULGIN, 2013)
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Além das atividades que compõem o tempo escola,
destaca–se o conceito de organicidade, caracterizado como a
participação  orgânica  e  colaborativa  entre  a  Coordenação
Política Pedagógica, as famílias que residem no Centro e nos
próprios educandos/as na condução dos processos pedagógi-
cos, na manutenção, produção e auto–organização da escola
e do ensino7.

Embasando–se nos princípios políticos e na estrutura
orgânica do MST, a escola em período integral duran-
te tempo/espaço Escola, organiza as pessoas que parti-
cipam do seu projeto educativo em coletivos. Trata–se
de um processo articulado com a gestão/auto–organi-
zação,  em que a  organicidade  interna  dos cursos  –
núcleo de base, equipes, coordenação da turma, coor-
denação do dia etc. – compreende simultaneamente a
auto–organização dos educandos e educandas e a or-
ganicidade do MST (LIMA et. al., 2012, p. 197).

Articulado ao TE Guhur (2010, p. 156) fazendo refe-
rencia ao TC diz:

No TC, os (as) educandos (as) desenvolvem trabalhos
dirigidos pela escola, tais como: leituras, registros, pes-
quisas de campo, estágios, experimentações e cursos
complementares. Além disso, devem participar ativa-
mente na organicidade e nas lutas do Movimento So-
cial de que fazem parte, e manter o enraizamento na
comunidade ou coletivo  de origem,  participando de
suas atividades (às vezes, o Movimento Social respon-
sável pode enviar os educandos a outra comunidade
em determinados TC, ou os educandos podem per-
manecer na escola, contribuindo para sua construção
ou manutenção).

Compreende–se que o TC é o tempo em que os edu-
candos  e  educandas  seguindo  orientações  da  escola,  dos
educadores e das demandas locais, inserem–se em sua locali-
7 Para uma leitura mais centrada na questão da gestão participativa dos
Centros/Escolas de Agroecologia do MST no Paraná ver a dissertação da
pesquisadora e colega do Programa de Pós–Graduação em Educação da
FFF/Unesp Laís dos Santos (2015).
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dade com a intenção de desenvolver os conhecimentos ad-
quiridos durante o TE, fazendo o enfrentamento entre a con-
tradição do real  com o ideal,  ou seja, as possibilidades da
transição do paradigma da Revolução Verde ao agroecológi-
co. 

Na articulação do processo formativo entre o TE e TC
está a importância dos espaços de formação vivenciados e
sistematizados, como oportunidade da classe trabalhadora se
apoderar  do conhecimento  que lhe foi  retirado,  mas,  tam-
bém, do conhecimento gerado no local,  na ótica de quem
está vivendo as contradições do capitalismo.

O Diálogo de saberes no encontro de culturas

Apesar das proposições do PPP e da Promet dos Cen-
tros/Escolas do MST, analisando o processo de formação da
Turma Revolucionários da Terra na EJGS constata–se dificul-
dades em articular o ensino em uma formação mais ampla e
integral. Contudo, observa–se na atividade intitulada Diálogo
de Saberes no Encontro de Culturas  (DS) uma interessante
práxis de  ensino  desenvolvido  para  os  cursos  técnicos  de
agroecologia.

O Diálogo de Saberes começa a ser trabalhado nas es-
colas técnicas do MST, no Paraná, como uma unidade
didática,  que  apesar  dos  diversos  nomes  assumidos
(Desenho e Manejo da Paisagem, Diagnóstico e Dese-
nho de Agroecossistemas, Manejo e Desenho de Agro-
ecossistemas), manteve características mais ou menos
uniformes nas diversas  escolas,  sendo conduzida es-
sencialmente por seu principal idealizador, José Maria
Tardin […] (GUHUR, 2010, p. 211). 

Segundo José Maria Tardin (2010, p. 1) o DS tem o
objetivo de estabelecer: 

[…] um sistema de compreensão e planejamento dos
agroecossistemas  familiares  ou coletivos,  partindo–se
dos conhecimentos e da história dos indivíduos–sujei-
tos envolvidos e o ambiente que gestionam, de modo
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a valorizar seus processos históricos e correlacioná–los
e problematizá–los  a luz da história  da agricultura e
dos movimentos sociais a que pertençam e das poten-
cialidades e limitações ecológicas e agrícolas do ambi-
ente local, de modo a alcançar avanços na ação políti-
co–militante e o desencadeamento da experimentação
em agroecologia, a implementação da transição agro-
ecológica  e  o  estabelecimento  de  agroecossistemas
sustentáveis.

O DS tem por orientação a “integração dos conheci-
mentos de modo a orientar a vivência do educando – educa-
dor com as famílias camponesas e suas organizações com vis-
tas a uma visão e ação holística no contexto antropossocioló-
gico e natural” (TARDIN, 2010, p. 1). O DS pretende orientar
as relações entre técnico e camponês e destes entre si, com
objetivo  de  potencializar  as  práticas  no  campo  visando  à
agroecologia como uma nova matriz tecnológica para o cam-
po.

Para Guhur (2010) o DS pode contribuir como eixo
organizador dos cursos de agroecologia, pois oferece a possi-
bilidade de integrar diversas áreas do conhecimento em di-
versos níveis de tempo e espaço tendo como fundamento a
articulação teórico–prático desses tempos. Assim, “seu objeti-
vo é a busca de um sistema de compreensão e planejamento
dos agroecossistemas familiares ou coletivos, […] fundamen-
ta–se na produção científica em três campos: na Pedagogia
Freiriana, na Agroecologia e no Materialismo Histórico–Dia-
lético” (GUHUR; TARDIN, 2012, p. 05).

Apresenta–se  nos  Quadros  a  seguir  uma  descrição
pormenorizada das três formulações teóricas que representam
a base para conformar o DS:
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Formulações teóricas que fundamentam o Diálogo de Saberes no Encontro
de Culturas.

Materialismo Histórico
De acordo com  Tardin (2009), o Diálogo de Saberes se funda-
menta também no materialismo histórico–dialético Nesse sentido,
trabalhar sob a égide do materialismo histórico, representa forta-
lecer o vínculo enquanto classe trabalhadora e principalmente es-
tabelecer uma abordagem crítica sobre as mazelas do desenvolvi-
mento capitalista. Nessa perspectiva, uma abordagem crítica so-
bre os rumos tomados pela evolução da ciência e da tecnologia
sob o capitalismo é essencial, pois como já afirmaram Marx e En-
gels na Ideologia Alemã (2007, p. 41) “no desenvolvimento das
forças produtivas advém uma fase em que surgem forças produti-
vas e meios de intercâmbio que, no marco das relações existen-
tes, causam somente malefícios e não são mais forças de produ-
ção, mas forças de destruição […]”. Essa afirmação pode ser ana-
lisada quando se observa as técnicas agrícolas tidas como “mo-
dernas”  e  “avançadas”,  mais  que  na  realidade  são,  portanto,
aquelas que permitem um aumento nos lucros, mesmo que os da-
nos ambientais  (e humanos) sejam imensos,  quiçá irreversíveis.
Caso mais grave ainda é o dos Organismos Geneticamente Modi-
ficados–OGM, que são objeto de grande controvérsia no meio ci-
entífico. Nesse sentido “[…] o único meio viável de enfrentar os
problemas crescentemente graves de nossa ecologia global – se
quisermos  enfrentar  de  modo  responsável  o  agravamento  dos
problemas e contradições de nosso lar planetário, desde o impac-
to direto sobre questões vitais como o aquecimento global até de-
mandas elementares por fontes de água limpa e ar respirável – é
mudar da ordem existente da quantificação fetichista da adminis-
tração perdulária para uma genuína ordem qualitativamente ori-
entada. A ecologia, quanto a isto, é um aspecto importante, mas
subordinado, da necessária  redefinição qualitativa  da utilização
dos bens e serviços produzidos, sem a qual a defesa de uma eco-
logia permanentemente sustentável para a humanidade – um de-
ver absoluto – não pode ser mais que uma vã esperança” (MÉS-
ZÁROS, 2007, p. 21)

Fonte: Organizado pelo autor, com base em Guhur (2010, p. 177–201).
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Pedagogia Freiriana 

Dentre a vasta produção de Paulo Freire, duas se destacam na contribuição para confor-
mar o DS: “A Pedagogia do Oprimido” de 1969 e “Extensão e comunicação também de
1969. A partir desta duas obras principalmente, desenvolve – se 5 abordagens que contri-
bui com a conformação do DS:
a) Dialogo: representa o encontro dos seres humanos “mediatizados pelo mundo, para
pronunciá–lo, não se esgotando, portanto, na relação eu–tu”  (FREIRE, 2003, p. 78). Em
Paulo Freire,  pronunciar  o mundo através do dialogo representa transforma – lo e a
transformação do mundo representa  a própria  existência  do ser humano envolvendo
ação e reflexão
b) Invasão cultural: é uma característica fundamental da ação antidialógica; é “[…] a
penetração que fazem os invasores no contexto cultural dos invadidos, impondo a estes
sua visão do mundo, enquanto lhes freiam a criatividade, ao inibirem sua expansão”
(FREIRE, 2003, p. 149), retirando–lhes todo poder de decisão. A invasão cultural supõe
que os invadidos
se reconheçam como “inferiores” e, ao mesmo tempo, vejam os invasores como “superi -
ores”; pressupõe também a conquista, a manipulação e o messianismo de que invade.
Para superar a invasão cultural, é preciso “[…] existenciar uma ação dialógica. Significa,
por isso mesmo, deixar de estar sobre ou ‘dentro’, como ‘estrangeiros’, para estar com,
como companheiros” (FREIRE, 2003, p. 154)
c) Síntese cultura: […] na síntese cultural se resolve – e somente nela – a contradição
entre a visão de mundo da liderança e a do povo, com o enriquecimento de ambos. A
síntese cultural não nega as diferenças entre uma visão de mundo e outra, pelo contrário,
se funda nela. O que ela nega é a invasão de uma pela outra. O que ela afirma é o indis -
cutível subsídio que uma dá à outra (FREIRE, 2003, p. 181). Para tanto é indispensável a
ação dialógica  de forma que ““[…] a problematização é a reflexão que alguém exerce
sobre um conteúdo, fruto de um conteúdo, fruto de um ato, ou sobre o próprio ato, para
agir melhor, com os demais, na realidade. […] implica num retorno crítico à ação. Parte
dela e à ela volta” (FREIRE, 2002, p. 82–83).
d) Tema gerador: O tema gerador é um caminho metodológico que permite organizar o
conteúdo programático da educação (ou da ação política, ou da formação “técnica”,
como no nosso caso) como ação dialógica, e não como invasão cultural, partindo da si -
tuação real, existencial, em que se encontra o povo. Parte–se do pressuposto de que “O
que temos de fazer, na verdade, é propor ao povo, através de certas contradições bási-
cas, sua situação existencial, concreta, presente, como problema que, por sua vez, o de-
safia e, assim, lhe exige resposta,  não só no nível  intelectual,  mas no nível  da ação”
(FREIRE, 2003, p. 86). “Investigar o tema gerador é investigar, repitamos, o pensar dos
homens referido à realidade, é investigar seu atuar sobre a realidade, que é sua práxis”
(FREIRE, 2003, p. 98). Nesse sentido, esses temas são “geradores” porque podem se
desdobrar em outros temas. 
e) Codificação e decodificação: a compreensão da realidade como totalidade exige
um movimento do pensamento, do abstrato ao concreto e do concreto ao abstrato. Ele
explica que a codificação de uma situação existencial, como representação dessa situa-
ção (por meio de fotos, desenhos, textos, falas e outros) e, em seguida, a descodificação
(análise crítica da situação codificada), têm a capacidade de provocar esse movimento do
pensar. “Esse movimento de ida e volta, do abstrato ao concreto, que se dá na análise de
uma situação codificada, se bem–feita a descodificação, conduz à superação da abstra-
ção com a percepção crítica do concreto, já agora não mais realidade espessa e pouco
vislumbrada” (FREIRE, 2003, p. 97).

Fonte: Organizado pelo autor, com base em Guhur (2010, p. 177–201).
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Agroecologia
Pode ser desenvolvida enquanto um paradigma científico que de-
dica – se aos estudos e técnicas de ação sobre os sistemas agríco-
las desde uma perspectiva ecológica. Ela é uma proposta alterna-
tiva ao atual modelo de desenvolvimento rural e da agricultura
“convencional”. Diferente do modelo “convencional”, na  agroe-
cologia não se busca a maximização de uma única atividade pro-
dutiva, mais sim a otimização do agroecossistema como um todo.
Tendo o agroecossistema como uma unidade de análise, os ciclos
minerais, as transformações de energia, os processos biológicos e
as relações socioeconômicas são investigadas e analisadas em co-
evolução, como um todo, de tal forma que possibilita estabelecer
um enfoque comum entre várias disciplinas científicas. Essa abor-
dagem tem sido chamada de enfoque sistêmico ou holístico.

Fonte: Organizado pelo autor, com base em Guhur (2010, p. 177–201).

Sobre a perspectiva teórica descrita no Quadro, o DS
começou  a  ser  trabalhado  enquanto  atividade  didática  na
Turma Revolucionários da Terra a partir da segunda etapa, e
desde então, foi sendo desenvolvido progressivamente pelo
educador José Maria Tardin8 até a oitava e última etapa do
curso.

 No TE as atividades são desenvolvidas em grupos,
assim os educandos/as são iniciados nas teorias e nas práticas
que envolvem o DS. No TC, são direcionadas leituras e tra-
balhos  para  que  os  educandos/as  possam  compreender  e

8 José Maria Tadin formou–se em Técnico agropecuário pelo Colégio Agrí-
cola  de  Penápolis  em1979.  Na  década  1980,  foi  extensionista  da
EMATER/PR, na região sul do Paraná (sendo demitido por razões políti-
cas). Entre 1989–1992 foi prefeito de União da Vitória (PR), pelo Partido
dos Trabalhadores. Em 1993 ingressou na AS–PTA, desenvolvendo traba-
lhos de promoção da agroecologia entre os camponeses da região. Desde
2005 é militante do MST. No Setor de Produção, Cooperação e Meio Am-
biente–SPCMA, trabalhou em um programa de formação em agroecologia
para dirigentes  e técnicos.  Faz  parte da coordenação da Escola  Latino–
Americana de Agroecologia– ELAA, atua como educador nas escolas técni-
cas de agroecologia do MST no Paraná, no Instituto de Agroecologia Lati-
no Americano Paulo Freire–IALA (Barinas, Venezuela), e na Escola Nacio-
nal de Agroecologia do Equador.  (GUHUR, 2010, p. 173 – nota de roda-
pé). Além de militante do MST também compõe a militância da Via Cam-
pesina. Foi coordenador da ELAA até 2014.
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aprofundar o DS. Através dos fichamentos das leituras indica-
das e dos relatórios das atividades orientadas o educador vai
acompanhando  e  analisando  o  nível  de  compreensão  de
cada educando/a. 

Na etapa seguinte começa–se a aprofundar o DS en-
quanto metodologia de intervenção. Nesse momento obser-
va–se certa influência da pesquisa–ação, “enquanto uma li-
nha de pesquisa associada a diversas formas de ação coletiva
que é orientada em função da resolução de problemas ou de
objetivos de transformação” (THIOLLENT, 2000, p. 07).

Nesse sentido, reunidos em grupo e sob a orientação
e acompanhamento do educador, após uma revisão dos de-
bates que ocorreram na etapa anterior e de sanar as dúvidas
sobre atividades orientadas e desenvolvidas durante o TC, os
grupos vão para o trabalho de campo. Durante o TE cada
grupo trabalhou com 03 famílias assentadas escolhidas pela
CPP e pelo educador, já no TC cada educando/a trabalhou
de forma individual com o3 famílias escolhidas pelo próprio
educando/a e articulação como o coletivo da organização so-
cial a que pertencia. 

O processo de intervenção a campo do DS:

[…] tem como ponto de partida a história de vida da
família ou do coletivo camponês, correlacionando–a à
história da agricultura, dos camponeses e da luta pela
terra, do movimento social a que pertencem os sujei-
tos  e  da  classe  trabalhadora.  Busca–se  também  os
“conteúdos  significativos”,  que  permitem  compreen-
der a visão de mundo dos sujeitos, e como explicam e
interpretam suas experiências de vida. Em seguida, faz
– se o reconhecimento conjunto do ambiente/espaço
manejado  pela  família  ou  coletivo  (o  agroecossiste-
ma). O terceiro passo é a sistematização e análise dos
dados levantados, para se planejar então a interven-
ção qualificada no agroecossistema, a partir  de uma
“síntese  cultural”  entre  os  participantes  (GUHUR,
2010, p. 06). 

No trabalho de campo, foi realizado o resgate históri-
co–cultural da família, onde cada membro relatou sua histó-
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ria, desde as vivências da infância à recordações transmitidas
por seus antepassados. Aqui são destacadas as experiências e
fatos que mais marcaram a vida de cada sujeito, considera–se
que desse resgate vão surgir os temas geradores para futuros
debates. 

A próxima ação constitui–se na construção de um cro-
qui do agroecossistema, planejado de comum acordo com a
família,  proporcionando o  exercício  interdisciplinar,  pois  se
trabalha com desenhos geométricos, geração de renda, técni-
cas de manejos, organização da lavoura, organização produti-
va e financeira. 

Fazendo  um paralelo  do  DS com a  concepção  de
Shulgin (2013,  p. 170)  sobre escola do trabalho, podemos
afirmar que esta atividade contribui para “incluir rapidamente
tudo o que seja possível na esfera da pedagogia e pensar, de-
senvolver, resolver a questão de como, com base nisso, aju-
dar os estudantes a obter o máximo de conhecimentos, habi-
lidades, além do mais, precisos e reais”. 

Fazendo  uma  articulação  entre  o  tema  gerador  de
Paulo Freire e a noção de complexo desenvolvido por Pis-
trak, mesmo Freire e Pistrak tendo nítidas diferenças em suas
construções teóricas, tendo o primeiro uma leitura localista e
o  segundo  internacionalista,  considera–se  que  ambas  tem
como princípio o trabalho e a complexidade apreendida na
realidade histórica dos sujeitos. 

Dentro disto, a influência de Alexander Chayanov res-
saltada por Borsatto e Carmo (2014) na concepção do arca-
bouço teórico da agroecologia pelo MST parece contribuir na
proposta do DS ao propor que o técnico tenha uma aborda-
gem de baixo para cima, considerando o trabalhador “cam-
ponês” como sujeito de sua história, a análise multidisciplinar
da agronomia social, o subjetivo camponês, a compreensão
entre trabalho e consumo.

Portanto, o ensino, a instrução e a educação não são
dimensões restritas ao ambiente escolar e separado da vida.
O aprendizado não ocorre somente nos livros, pois há fatos
que nenhum livro pode ensinar se forem desvinculados da
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experiência. A escola do trabalho socialmente necessário ca-
racteriza–se  pela  articulação entre  a  teoria  e  a  experiência
com o intuito de aprofundar, consolidar, expandir, sistemati-
zar, os conhecimentos dos educandos/as, dando–lhes possibi-
lidades de se transformarem em participantes da luta pela li-
bertação dos exploradores (SHULGIN, 2013).

O desenvolvimento do DS avança da sistematização
dos dados coletados para a ação concreta de desenvolvimen-
to de um projeto agrícola baseado no agroecossistema e fun-
damentado em três dimensões: econômica, ecológica e socio-
cultural. Para cada dimensão se utiliza quatro categorias: po-
tencialidade, limites, perdas e contradições e destas categorias
avaliam–se cinco atributos do agroecossistema: produtivida-
de,  estabilidade,  flexibilidade,  capacidade  de  recuperação,
autonomia e equidade.

A partir dos trabalhos em grupo durante o TE, no TC
são desenvolvidos trabalhos individuais, ao passo que cada
educando/a  trabalha  com 03  famílias  da  comunidade  que
pertence, além de outras tarefas como leituras e fichamentos.
Como já pontuado anteriormente.  Os trabalhos do TC são
acompanhados  e  avaliados  pelo  coletivo social  em que os
educandos/as estão inseridos e pelo educador através de rela-
tórios e da entrega dos trabalhos orientados.

O DS enquanto uma atividade didática e prática tem
a intencionalidade de proporcionar que os educandos/as pos-
sam exercitar  uma  maneira  alternativa  para  a  intervenção
que “supõe uma forma de ação planejada de caráter social,
educacional e técnica” (THIOLLENT, 2000, p. 07) para agir
como um ator da transição agroecológica nas áreas de assen-
tamento da reforma agrária.

Assim, a proposta pedagógica na EJGS por exemplo,
integra  teoria  e  prática,  com a intencionalidade  de  formar
profissionais  pesquisadores  socialmente  comprometidos,  as-
sim como propõe a Promet (2010) do curso. O DS também
vai ser a base metodológica para a elaboração do Trabalho
de Conclusão de Curso (TCC) dos educandos/as. 
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Em contato com os TCC's, observa–se o grau de com-
plexidade e envolvimento das várias disciplinas do conheci-
mento que os educandos/as tiveram que lidar para elabora-
ção de seus TCC´s. Ali se apresentam temas referentes à his-
tória,  sociologia,  matemática,  economia,  desenho,  química,
física, agronomia, zootecnia dentre outras disciplinas que es-
tão inclusas na análise de um agroecossistema aberto. Por-
tanto, o TCC representa uma abordagem da complexidade
social,  política  e  econômica,  fazendo  com  que  os
educandos/as  além de  realizar  um itinerário  técnico  quase
que completo, também sejam iniciados no exercício de reali-
zar um trabalho científico.

O DS propicia uma integração curricular do curso téc-
nico de agroecologia, com os problemas da realidade da agri-
cultura  brasileira,  promovendo  a  integração  curricular  e  a
possibilidade de organizar o conhecimento e desenvolver pro-
cessos  de ensino–aprendizagem de forma que os conceitos
sejam apreendidos como sistema de relações de uma totali-
dade concreta que se pretende explicar/compreender.

Para tanto, com referência em Guhur (2010, p. 228)
citando Ciavatta (2005, p. 02): 

A formação integrada sugere tornar íntegro, inteiro, o
ser humano dividido pela  divisão social  do trabalho
entre a ação de executar e a ação de pensar, dirigir ou
planejar.  Trata–se de superar a redução da prepara-
ção para o trabalho ao seu aspecto operacional, sim-
plificado, escoimado dos conhecimentos que estão na
sua gênese científico–tecnológica e na sua apropriação
histórico–social.  Como formação  humana,  o  que  se
busca é garantir ao adolescente, ao jovem e ao adulto
trabalhador o direito a uma formação completa para a
leitura do mundo, […] formação que, neste sentido,
supõe a compreensão das relações sociais subjacentes
a todos os fenômenos.

Por meio do DS, tenta–se superar a fragmentação do
conhecimento que é proposta pelo currículo convencional de-
mandado pelo Estado, sendo a partir dessa atividade didática
que se constata o esforço da Escola em desenvolver uma for-
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mação  integrada ou politécnica, num sentido ontológico ten-
do a dimensão holística e participativa como  elementos em
seus princípios pedagógicos.

Considerações finais

Os cursos em agroecologia começaram a ser desen-
volvido de forma mais objetiva pelo MST no estado do Para-
ná, a partir do ano 2000, quando o MST em nível nacional
assume a agroecologia como a matriz sócio produtiva para
enfrentar as contradições e mazelas consequência do modelo
da Revolução Verde e do avanço do agronegócio sobre o es-
paço rural. 

1.  Os  cursos  foram  concebidos  num  sentido  do
politecnismo,  para  tanto,  foram  desenvolvidos  práticas
pedagógicas e metodológicas como, por exemplo, o regime
da  alternância  e  o  DS.  O  PPP  e  a  PROMET  da  Turma
Revolucionários  da  Terra na  EJGS trabalhou o  regime  de
alternância,  dessa  maneira,  o  curso  articulava  o  processo
formativo  entre  tempo  escola  (TE)  e  tempo  comunidade
(TC).  Ao  nosso  entendimento,  essa  proposta  se  funda  na
concepção  de  uma  educação  politécnica,  que  priorizar  a
construção  do  vínculo  entre  conhecimento  codificado
adquirido no TE articulado com o conhecimento tácito vivido
no TC.  

2.  A  proposta  da  alternância,  dependendo  da
Brigada,  enfrentou  (maiores  ou menores)  dificuldades  para
articular  os  dois  tempos.  Considera–se  que  uma  baixa
compreensão da complementaridade e articulação entre TE e
TC gerou lacunas no desenvolvimento da proposta. 

Apesar trabalhar com uma base teórico crítica consti-
tuída desde uma perspectiva da  Pedagogia do Movimento,
do materialismo histórico,  da agroecologia  e da pedagogia
freiriana,  as  contradições  que  apresenta–se  para  o
educando/a  durante  o  TC,  bem  como  as  dificuldades  de
acompanheamtno e sua inserção nas estruturas organizativas
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do Movimento acaba por gerar limites tanto para a formação
teórica quanto prática do técnico. 

Além das dificuldades de cunho teórico e prático, ou-
tros fatores contribuem para as variações do paradigma tec-
nológico  na  organização  sócio  produtiva  dos  Sem  Terra,
questões bem mais amplas, como: a) o avanço do capital so-
bre o trabalho, b) a paralisação da reforma agrária nos últi-
mos anos, c) a apropriação da agroecologia pelo capitalismo
verde, e d) o nítido favorecimento do governo pelo agronegó-
cio.

Esse quadro acarreta dificuldades de nível macro para
se avançar com um projeto educativo alternativo. A lógica da
empregabilidade e das competências, hegemônica nas políti-
cas de educação do Estado acaba por encaminhar propostas
educativas alternativas de forma marginal, fato comprovado
nas reclamações sobre as inconstâncias do PRONERA.

Essas  inconstâncias  vão  impactar  diretamente  as
questões internas. Por exemplo, o atraso no repasse dos re-
cursos para operacionalizar os cursos, gera a paralisação do
andamento dos cursos, atraso de agendas, cursos que eram
previsto para acabar em um determinado período ter que ser
estendido,  acarretando  o  abandono  por  parte  dos
educandos/as, dificuldade em preparar e adquirir material di-
dático adequado, formar, manter e qualificar um corpo peda-
gógico que contribua na totalidade do curso.

As inconstâncias no PRONERA comprova o desinte-
resse por parte do governo em caminhar com uma política de
reforma agrária. Dados apontados sobre o número de famí-
lias assentadas nos últimos anos, acusam a morosidade do
governo em desapropriar terras e assentar famílias. Segundo
reportagem de Rodrigo Martins  (2015)  para  Carta  Capital,
apesar de alguns avanços com programas sociais, os anos en-
tre 2011 e 2014 teve a menor média anual de assentamentos
desde  o  governo  FHC.  A  petista  Dilma  Rousseff  assentou
26,8 mil famílias a cada ano, contra 76,7 mil no período Lula
e 67,5 mil nos mandatos de FHC.
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O cenário histórico atual, em que a presidente Dilma
Rousseff sofre um processo de impeachment e o país passa a
ser governado por Michel Temer, mesmo este tendo baixíssi-
ma aceitação pela população brasileira, nos apresenta um fu-
turo obscuro. Pontua–se que o momento histórico é de ofen-
siva do capital e avanço da divisão do trabalho, bem como
da  fragmentação  do  conhecimento  científico  como  fatores
contingentes para políticas pedagógicas como o DS e o poli-
tecnismo.

A fragmentação dos conhecimentos  e  a dissociação
de interesse de classes no atual debate científico e tecnológi-
co, também acarreta dificuldades para o desenvolvimento da
agroecologia enquanto base epistemológica alternativa. Tanto
a agroecologia quanto a proposta de uma formação alternati-
va, são questões que se encontram em disputa. 

Faz–se necessário, que o debate e estudos sobre ex-
periências de produção e de formação alternativas como a
que vem sendo desenvolvida pelo MST no Paraná e por ou-
tros movimentos sociais avance, buscando cada vez mais de-
nunciar e enfrentar as contradições do capital e a lógica mer-
cantil imposta. 

Nesse sentido, finaliza–se ressaltando que apesar do
esforço em formar um técnico diferenciado, com ideologia e
práxis voltado as demandas do MST, para agir como técnico
militante e para alavancar o processo de transição agroecoló-
gica nas áreas da reforma agrária,  observa–se que existem
muitos desafios e dificuldades, que se depara com o ambiente
inóspito de avanço do capital e regressão dos direitos da clas-
se trabalhadora.
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A FORMAÇÃO EM AGROECOLOGIA A PARTIR
DA EXPERIÊNCIA DA AS–PTA1

Thelmely Torres RegoThelmely Torres Rego
Célia Regina VendraminiCélia Regina Vendramini

Introdução

Para os pequenos agricultores a agroecologia tem se
configurado como alternativa de produção da existência con-
siderando  as  relações  sociais  de  produção  capitalista.  Não
obstante, ainda que a agroecologia implique em uma contra-
posição à agricultura capitalista, sua realização não pode se
dar  de forma plena,  logo,  a  formação em agroecologia  se
constitui em meio a diversas contradições. A partir desta com-
preensão analisamos o processo formativo desenvolvido no
Programa  do  Contestado  da  ONG  Agricultura  Familiar  e
Agroecologia (AS–PTA) e a forma como este contribui para
que os pequenos agricultores assumam a agroecologia para a
produção das suas vidas. 

Os  processos  de  formação foram e  ainda  têm sido
considerados estratégicos para disseminação da agroecologia
pelas ONGs entre os pequenos agricultores.  Eles envolvem
dias de campo, cursos, feiras, experimentações, organização
de grupos, entre outros, que podem ser realizados tanto nos
agroecossistemas dos agricultores como em algum espaço co-
letivo. O conteúdo dos materiais didáticos produzidos e ativi-
dades de formação abrangem temas referentes  à produção

1 Este trabalho é resultado da tese de doutorado de Thelmely Torres Rego,
intitulada “Formação em agroecologia: Programa do Contestado da AS–
PTA”. A tese foi defendida em 2016 no Programa de Pós–Graduação em
Educação da UFSC e orientada pela professora Célia Regina Vendramini.
A pesquisa foi desenvolvida com pequenos agricultores e profissionais que
trabalham na ONG Agricultura Familiar (AS–PTA), particularmente no Pro-
grama do Centro Sul do Paraná e Planalto Norte Catarinense, também de-
nominado de Programa do Contestado. Foram realizadas observações, en-
trevistas e análise de documentos.
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agrícola e preservação ambiental, organização e comercializa-
ção da produção, entre outros tópicos, tais como segurança
alimentar,  saúde,  relações  sociais  de gênero  e  geracionais,
etc. Em muitos desses processos formativos, o conteúdo e a
metodologia adotados consideram o trabalho que os agricul-
tores desenvolvem em seus agroecossistemas como ponto de
partida para o desenvolvimento e aprimoramento da agroe-
cologia. Nesse sentido, busca–se a articulação entre trabalho
e educação (MÉSZÁROS, 2005; MANACORDA, 1996).

A AS–PTA é uma referência no debate, articulação e
prática da agroecologia no Brasil. Foi criada em 1989 e fun-
dada como uma associação de direito civil sem fins lucrativos
em 1990. Contudo, sua existência é reconhecida desde 1983,
uma vez que entre seus fundadores estão aqueles que consti-
tuíram  o  Projeto  Tecnologia  Alternativa  (PTA)  gerenciado
pela Federação de Órgãos para Assistência Social e Educaci-
onal (FASE),  um dos projetos pioneiros e de referência da
agricultura  alternativa  no Brasil  (WEID,  2013;  CANAVESI,
2011; LUZZI, 2007; CORREA, 2007; AS–PTA online2).

O Programa do Centro Sul do Paraná e Planalto Nor-
te Catarinense, também denominado de Programa do Con-
testado,  corresponde  a  um dos  Programas  de  Desenvolvi-
mento Local3 da AS–PTA, sediado em União da Vitória, Pa-
raná. Logo que foi constituído, os profissionais militantes da
AS–PTA já se articularam ao Conselho Regional de Organiza-

2 AS–PTA  –  Agricultura  Familiar  e  Agroecologia.  Disponível  em:
<http://aspta.org.br/>. Acesso em outubro 2014.
3 Ao constituir um Programa de Desenvolvimento Local aberto à participa-
ção efetiva de agricultores e outros sujeitos sociais, a AS–PTA almeja apoi-
ar os sujeitos de um determinado território na construção de novas capaci-
dades técnicas, metodológicas e políticas. Longe de ser a perspectiva do
agir local pensar global, a instituição atua buscando a inter–relação entre o
local e o macro. Nesse sentido, para a AS–PTA, a perspectiva do local tem
por objetivo tanto ancorar a ação da instituição e possibilitar a geração de
referenciais técnicos e metodológicos potencialmente irradiáveis, como pro-
piciar uma abordagem integradora das questões relacionadas ao desenvol-
vimento local, sem excluir importantes sujeitos dos processos sociais, sem
isolar as dinâmicas sociais e sem restringir o campo temático de atuação.
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ções  Comunitárias  e  Sindicais,  também  criado  no  mesmo
ano, que daria origem ao Fórum das Organizações dos Tra-
balhadores e Trabalhadoras Rurais do Centro–Sul do Paraná
composto por sindicatos, associações comunitárias, organiza-
ções de mulheres e jovens agricultores (LUZZI, 2007; PETER-
SEN et al, 2002; AS–PTA on–line). Faz parte da abrangência
do Programa do Contestado mais de 3000 famílias beneficia-
das ao longo da sua existência, portanto, desde 1994. 

O Programa do Contestado tem enfatizado os proces-
sos de inovação agroecológica em relação à produção agríco-
la e pecuária,  destacando o resgate da agrobiodiversidade,
manejo  agroflorestal,  conservação  dos  solos  e  acesso  aos
mercados desde sua criação. Especialmente, tem sido consi-
derado uma referência para a promoção da sustentabilidade
da pequena produção, sobretudo no aspecto da conservação
da biodiversidade, de onde advém seu reconhecimento naci-
onal e internacional (AS–PTA on–line).

Em relação aos processos formativos, conforme reve-
lado pela pesquisa, o foco tem se mantido na agrobiodiversi-
dade, no manejo ecológico do solo e nos sistemas agroflores-
tais (SAFs) com erva–mate. Também destacamos do proces-
so investigativo que os membros do Coletivo Triunfo, atual
fórum de organização e articulação dos agricultores e diversos
outros sujeitos sociais, em seu planejamento para o ano de
2016,  definiram essas temáticas como foco para formação,
acrescentando a  comercialização  das  sementes  e  da  erva–
mate e o cooperativismo. Portanto, o conteúdo da formação
em agroecologia está em consonância com os processos de
inovação agroecológico enfatizados para o Programa.

Espaços de formação em agroecologia

Os processos formativos têm correspondido, historica-
mente, a uma das estratégias da AS–PTA para disseminar a
agroecologia entre os agricultores, conforme afirmação no de-
correr da pesquisa. 
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A  formação  em  agroecologia  promovida  pela  AS–
PTA no Programa do Contestado compreende os seguintes
momentos ou espaços: a) intercâmbio de visita; b) organiza-
ção e participação dos agricultores em eventos; c) organiza-
ção de associações de agricultores; d) participação dos agri-
cultores em espaços de articulação voltados à agroecologia.
Procedemos, a seguir, a uma explanação mais detalhada de
cada um desses espaços de formação.

a) Intercâmbio de visita

O intercâmbio de visita reúne um conjunto de ativida-
des de formação como cursos, dias de campo, oficinas, muti-
rão, intercâmbios nas propriedades agrícolas e acompanha-
mento de experimentos, como formas de apresentar, dissemi-
nar e apoiar o desenvolvimento da agroecologia. Essas ações
formativas corresponderam, segundo os agricultores, ao pri-
meiro contato entre eles e a instituição.

O objetivo do intercâmbio de visita é discutir as difi-
culdades e buscar soluções para melhorar o agroecossistema
dos agricultores, sobretudo no que se refere à produção agrí-
cola. Esses intercâmbios podem funcionar de duas maneiras.
Se a propriedade agrícola ainda não é conhecida pelo grupo,
todos os que estão presentes na formação realizam uma visita
em toda a propriedade para conhecê–la. A família de agricul-
tores  recebe o grupo expondo suas  práticas,  acertos,  erros
ocorridos no processo de construção de seus sistemas de pro-
dução. Logo um diálogo é estabelecido entre a família propri-
etária e os participantes da formação, que esclarecem dúvidas
e curiosidades diretamente com os agricultores que produzem
e manejam a propriedade (BOLETIM AS–PTA, 2015).  De-
pois,  é  realizada  uma  atividade  de  formação  como,  por
exemplo,  adubação foliar,  adubação orgânica do solo,  etc.
Porém, quando a propriedade já é conhecida dos participan-
tes da formação, as visitas de intercâmbio possuem um foco,
por  exemplo,  implantar  ou  monitorar  um experimento  ou
ainda realizar uma formação específica demandada pelo gru-
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po. De acordo com a AS–PTA (BOLETIM, 2015), a intenção
é que durante e após a atividade de formação, os agricultores
possam refletir  e produzir  suas conclusões e considerações,
construir  um conhecimento  com o intuito  de  aprimorarem
seus próprios agroecossistemas, bem como relacionar o con-
teúdo da formação com as temáticas dos espaços de articula-
ção em que estão inseridos.

b) Eventos

Como segundo espaço de formação, destacamos os
eventos regionais, estaduais ou nacionais, dos quais os agri-
cultores participam e/ou organizam por meio dos grupos ou
associações dos quais são membros. A AS–PTA participa da
organização junto com os  agricultores  e  outras  associações
atuantes no território em que estão produzindo a existência. 

Os profissionais militantes do Programa do Contesta-
do elencam os  seminários  ou feiras  regionais  de  sementes
como exemplos marcantes no território em que atuam. Esses
encontros  regionais  com sementes  crioulas  ocorrem anual-
mente desde 1999 no Programa do Contestado da AS–PTA.
O trabalho de conservação e multiplicação das espécies de
sementes crioulas corresponde a uma das ações mais fortes
da instituição nesse Programa. Ocorrem durante dois ou três
dias, com atividades diversas, como a feira de produtos agro-
ecológicos e da pequena produção agrícola,  as oficinas te-
máticas,  quer  sobre  aspectos  da  produção  agrícola,  como
adubação foliar, multiplicação de sementes crioulas, ou ou-
tras questões como gênero, sucessão familiar, políticas públi-
cas, além de uma assembleia para encaminhamentos políti-
cos.

A decisão em participar de determinados eventos está
relacionada ao trabalho dos agricultores e à luta pela dissemi-
nação da agroecologia como alternativa para o desenvolvi-
mento rural. Esses eventos correspondem a espaços de dis-
cussão e articulação política dos sujeitos engajados na agroe-
cologia.
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Os Encontros Nacionais de Agroecologia (ENAs), por
exemplo, correspondem a “oportunidades para a realização
de análises e sínteses coletivas sobre os avanços e desafios do
campo agroecológico no país” e “têm assumido um papel de
destaque na afirmação política de um conjunto de segmentos
da sociedade identificados com o paradigma agroecológico
que se constrói de forma descentralizada em todo o Brasil”
(ANAIS do III ENA, 2014, p. 7).

Todavia, o envolvimento dos sujeitos no III ENA não
se restringiu ao número de participantes do evento, uma vez
que para a sua realização houve um processo preparatório
que constou de quatorze  Caravanas Agroecológicas e Cultu-
rais mobilizando milhares de pessoas e possibilitando o co-
nhecimento e a análise de um conjunto variado de experiên-
cias agroecológicas desenvolvidas em todo o país, e também
caravanas da juventude, encontros estaduais e seminários na-
cionais de mulheres e de comunicadores populares que pro-
duziram documentos estruturados para dar respostas à per-
gunta central do evento. De certa forma, o debate foi propor-
cionado a um conjunto bem maior de sujeitos engajados na
disseminação e desenvolvimento da agroecologia.

c) Associações de agricultores

Em  conformidade  com  as  entrevistas,  constatamos
que a AS–PTA atua na assessoria à organização de associa-
ções de agricultores, propiciando um importante momento de
formação em agroecologia, pois esta é a justificativa e base
para a constituição desses grupos. A partir das questões da
produção,  os  agricultores  organizam–se planejando ativida-
des coletivas de formação, bem como avaliação do trabalho
que têm desenvolvido na agroecologia.

Todos os agricultores entrevistados participam do Co-
letivo Triunfo, grupo atualmente assessorado pela AS–PTA e
do qual a instituição participa. O Coletivo visa à ação coletiva
e ao fortalecimento mútuo na promoção da agroecologia e
também no campo da participação política nos níveis local,
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estadual e federal. Atualmente, conta com aproximadamente
cinquenta integrantes: representantes de associações comuni-
tárias, formal e informalmente organizadas, cooperativas de
agricultores familiares, professores e estudantes de escolas de
educação básica, colégio técnico e universidades, dirigentes
sindicais,  gestores  públicos  e  assessores  técnicos  de  ONGs
(BOLETIM AS–PTA, 2015). 

Os membros do Coletivo elaboram um planejamento
semestral  de visitas às propriedades dos agricultores  enfati-
zando a questão da agrobiodiversidade e do manejo ecológi-
co dos solos, constituindo, assim, espaços para a construção
participativa do conhecimento e de formação em agroecolo-
gia. Também planejam atividades como os dias de campo,
intercâmbios, seminários regionais, feiras da Agrobiodiversi-
dade, dentre outros. O grupo também se organiza para desa-
fios específicos, como o enfrentamento ao uso de agrotóxicos
que, em 2011, por exemplo, mobilizou o Coletivo. 

Trata–se,  portanto,  de  uma  dupla  atuação  da  AS–
PTA:  um enfoque  para  a  produção  agroecológica  e  outro
para a organização dos agricultores. Observamos que a orga-
nização dos agricultores em associações está diretamente re-
lacionada ao processo de formação, disseminação e desen-
volvimento  da  agroecologia  a  partir  de  seus  agroecossiste-
mas.

d) Espaços de articulação

A perspectiva em desenvolver o trabalho coletivamen-
te e articulado a outros grupos faz parte da estratégia de atua-
ção da AS–PTA para a formação, disseminação e desenvolvi-
mento da agroecologia.  Para além do Coletivo Triunfo,  os
agricultores relatam que participam e/ou participaram de ou-
tros grupos, não necessariamente assessorados pela AS–PTA,
como sindicatos de trabalhadores rurais dos municípios em
que residem, associações de agricultores, ONGs, Movimento
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST, grupo de agroe-
cologia, cooperativa, Pastoral da Juventude, Rede Ecovida,
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Secretaria da Agricultura de Rio Azul. De maneira geral, os
agricultores entendem que esses espaços constituem–se tam-
bém em espaços de formação, assinalando as associações, os
sindicatos,  as  cooperativas,  as  parcerias  estabelecidas  com
outras instituições, como possibilidades de interação e apren-
dizado. 

Conforme Petersen et  al  (2002,  p. 19),  a formação
em agroecologia no Programa do Contestado busca “debater
aspectos pertinentes às políticas públicas para agricultura, re-
lacionando–os com os temas técnicos em experimentação, de
forma a favorecer ações políticas com embasamento empírico
e teórico mais sólidos”. Por isso, esses processos estão articu-
lados às dinâmicas político–organizativas da agricultura fami-
liar, com a intenção de proporcionar “crescente nível de sus-
tentabilidade social e de autonomia ao processo de desenvol-
vimento agrícola”.

Formação em agroecologia: conteúdo e metodo-
logia

Os agricultores, conforme a pesquisa realizada, apre-
sentam o conteúdo das formações relacionado aos aspectos
da produção, como aproveitamento dos recursos da proprie-
dade,  experimentos  de  semente  crioula  de  milho,  sistemas
agroflorestais (SAFs) e também temáticas como negociação
com bancos e direitos dos agricultores. Já os profissionais mi-
litantes da AS–PTA assinalam também o manejo ecológico
dos solos, especialmente a adubação verde; o resgate, a ava-
liação, a multiplicação e a preservação de sementes crioulas;
os  sistemas  agroflorestais  (SAFs),  considerando  a  mata  de
araucária, a mata nativa e a extração de erva–mate; o traba-
lho de quintais, visando à segurança alimentar e nutricional, a
partir das hortas, pomares, criações e cultivos de plantas me-
dicinais. Ressalvam, contudo, que atualmente a ênfase está
sobre a agrobiodiversidade, o manejo ecológico dos solos e o
manejo  agroflorestal,  especificamente  com  a  inserção  da
erva–mate.
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Conforme Petersen et al (2002), o conteúdo técnico
priorizado foi definido a partir de acordos estabelecidos entre
as organizações locais e a AS–PTA após a realização de um
diagnóstico  participativo  de  agroecossistemas  realizado  em
1994. Considerando a entrevista do profissional militante do
Programa do Contestado, ainda hoje se mantém o mesmo
eixo temático, estando em acordo com a trajetória do Progra-
ma do Contestado, especificamente, do programa de forma-
ção agroecológica:

Com base em uma estratégia geral que se orienta pela
busca de maior autonomia técnica das famílias, a par-
tir do desenvolvimento de tecnologias de processo que
valorizem os recursos locais, foram definidos três eixos
temáticos que referenciam os programas de formação
técnico–metodológica estruturados para dar suporte às
atividades de experimentação: manejo ecológico dos
solos, manejo sustentável da biodiversidade e manejo
agroflorestal regenerativo e análogo (PETERSEN et al,
2002, p. 20).

Um profissional militante do Programa do Contesta-
do,  conforme  apreendido  pela  investigação,  acrescentou
como foco para a formação do Coletivo Triunfo para o ano
de 2016 o cooperativismo e a comercialização de sementes
crioulas de hortaliças e cereais e de erva–mate, ressalvando a
histórica problemática dos agricultores no processo de organi-
zação e comercialização da produção. De fato, todos os agri-
cultores entrevistados consideram a comercialização como a
grande dificuldade a ser enfrentada e superada, apontando a
falta de produção que possibilite a oferta frequente, a falta de
logística e a exigência da certificação para comercializar como
agroecológico. Também ponderam que essa comercialização
deve focar cadeias curtas e abastecimento local

O que fica evidente é que o conteúdo das formações
se relaciona com a realidade do trabalho dos agricultores: a
necessidade de sair do sistema convencional, recuperar o solo
degradado, manter o agroecossistema sustentável e gerar pro-
dutos para autoconsumo e comercialização.
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Com relação à metodologia, esta não pode prescindir
da participação efetiva dos sujeitos que fazem a agroecologia.
De acordo com Altieri, Petersen e Funes–Monzote (2011), a
expansão do trabalho com agroecologia para muitas comuni-
dades camponesas e em muitos países, promovida por ONGs
e líderes comunitários, resultou num sucesso que não depen-
deu unicamente do uso ou de melhorias agroecológicas e da
diversificação, mas também das pessoas, da valorização e ca-
pacitação das comunidades por meio de formação e métodos
participativos, entre outros fatores destacados pelos autores.

Na atuação da AS–PTA, o conteúdo da agroecologia
é desenvolvido mediante metodologia participativa, conforme
apreendemos nas entrevistas e nas observações de campo.
Todos os sujeitos – agricultores e profissionais militantes – são
responsáveis pelo processo. Especificamente, conforme Rela-
tório da AS–PTA: “na área da utilização de métodos partici-
pativos,  a  AS–PTA  acumulou  ampla  experiência  de  diag-
nóstico dos sistemas agrícolas, de experimentação agroe-
cológica e em processos de formação técnica através da va-
lorização  dos  saberes  dos  próprios  agricultores”
(2013, grifo nosso). 

O  Diagnóstico  Rural  Participativo  (DRP) (CAMPO-
LIN; FEIDEN, 2011; VERDEJO, 2006; GOMES et al, 2000;
PETERSEN, 1999;  MOÇAMBIQUE, s/d) foi  muito utilizado
como metodologia técnica e prática fundamental para o tra-
balho de ONGs com pequenos agricultores, a partir de mea-
dos dos anos de 1980. Corresponde a um grupo de técnicas4

4 Diagrama de Venn para análise de atores, instituições, grupos; fluxogra-
mas para análise das relações externas (mercados, informação, serviços),
de energia e materiais, de fluxos econômicos; mapas e croquis geográficos
e temáticos, como croquis de ocupação dos solos e dos cursos d’água, das
propriedades agrícolas, da comunidade; caminhadas transversais de avalia-
ção de recursos ou impactos; recuperação da memória coletiva pela técnica
da linha do tempo; seminários de constituição das árvores de problemas e
soluções; inventários dos recursos naturais; oficinas de levantamento e prio-
rização de demandas técnicas; calendários agrícolas, sazonal, histórico ou
de atividades; matriz de critérios e opções; diagnósticos de agroecossiste-
mas: cor, textura e estrutura do solo; fauna presente na planta ou no solo,
indicando potencial de predação; níveis de dano econômico de ataque de
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para levantar informações que podem ser usadas para desco-
brir as principais características, os problemas prioritários e as
possíveis soluções dentro das comunidades, a fim de intervir,
junto com os agricultores, nas realidades, ou parte dela, am-
biental, econômica, social e cultural. A dinâmica é procurar
nos locais as lideranças comunitárias e a partir dessa relação
inserir–se nas comunidades, mobilizando os agricultores para
participarem.  Após  a  elaboração  conjunta  do  diagnóstico,
agricultores e equipe das ONGs procedem à elaboração e im-
plantação de  propostas  de  intervenção,  continuamente  em
avaliação. Ao longo do tempo, outros diagnósticos podem ser
realizados, mais aprofundados e específicos, conforme as ne-
cessidades dos grupos, como os diagnósticos dos agroecossis-
temas de cada agricultor. 

Os diagnósticos configuram–se como uma metodolo-
gia participativa para os processos de formação e de grande
impacto para os agricultores.

A adoção da semente crioula de milho, bem como as
técnicas para desenvolvê–la, provém, primeiro, da constata-
ção do agricultor da inviabilidade de sua existência enquanto
produtor agrícola permanecendo na lógica da agricultura con-
vencional, com altos custos de produção. Diante de sua situa-
ção, o agricultor aceita participar, junto com outros agriculto-
res, de uma formação propiciada pela AS–PTA. Assim, visita
um agricultor e conhece seu trabalho, as mudanças que vem
implantando. Participa da discussão gerada e depara–se com
outros agricultores discutindo a partir de suas experiências de
trabalho, coletivamente, e isso pode ser suficiente para que
ele comece a experimentar a agroecologia em sua proprieda-
de. Outros, contudo, precisam realizar uma experiência. A ex-
perimentação corresponde a uma das metodologias utilizadas
pela AS–PTA, conforme vemos no seu Relatório: “promover,
apoiar e estimular a pesquisa e a experimentação técnica e

doenças e insetos; cor e desenvolvimento de plantas, indicando deficiências
minerais; índices de biodiversidade, indicando o grau de estabilidade do
sistema, exemplificando algumas técnicas.
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sócio–organizativa em distintas áreas do desenvolvimento ru-
ral” (AS–PTA RELATÓRIO, 2013).

A experimentação pode se dar individualmente ou co-
letivamente, como em dias de campo. A agroecologia, tendo
por fundamento “basear–se na otimização dos recursos  lo-
cais”, favorece, assim, “tanto a atividade criativa individual
como as dinâmicas coletivas de produção e de intercâmbio
de conhecimentos a partir dos processos locais de experimen-
tação de práticas inovadoras de manejo agrícola” (PETER-
SEN et al, 2002, p. 27).

Destacamos no trecho do Relatório da AS–PTA (AS–
PTA RELATÓRIO, 2013) que a experimentação se estende à
parte sócio–organizativa,  evidenciando como a organização
dos agricultores em grupos e o estímulo a participarem em fó-
runs e redes, em espaços de articulação, configuram–se como
espaços de formação em que os agricultores vão experienci-
ando suas capacidades de agirem para além das questões da
produção, ainda que a partir  delas. O desenvolvimento da
capacidade sócio-organizativa possibilita que os agricultores
avancem no debate político e se engajem na luta do Movi-
mento Agroecológico.

Ainda,  conforme Petersen  et  al  (2002),  destacamos
que são objetivos da formação em agroecologia no Programa
do  Contestado  a  análise  dos  métodos  de  experimentação
adotados pelos agricultores, a preparação técnica e metodo-
lógica  dos  agricultores  experimentadores  para  que possam
atuar na formação de outros agricultores e ainda o aprofun-
damento do conhecimento técnico presente nos experimen-
tos, e isso se dá mediante a associação dos conhecimentos
popular e científico.

Articulação de conhecimentos

Para Altieri e Weid (2000), as metodologias como di-
agnósticos e experimentações ou pesquisas agrícolas devem
usar e potencializar os recursos já disponíveis: população lo-
cal, seu conhecimento e recursos naturais autóctones. Tam-



429

bém no Relatório da AS–PTA há esta relação entre os méto-
dos participativos, a formação técnica e o conhecimento dos
agricultores “[…] na área da utilização de métodos participati-
vos, a AS–PTA acumulou ampla experiência em processos de
formação técnica através da valorização dos saberes dos pró-
prios agricultores” (AS–PTA RELATÓRIO, 2013). 

O saber popular não prescinde do conhecimento ci-
entífico na perspectiva da AS–PTA, tampouco da agroecolo-
gia. Esta, como paradigma científico, propicia conceitos e mé-
todos apropriados que valorizam e sistematizam os conheci-
mentos tradicionais de manejo agrícola e consideram a ques-
tão técnica no universo histórico–cultural dos agricultores, as-
sociados aos conhecimentos de origem acadêmica. A inten-
ção é gerar um ambiente sociocultural propício às inovações
técnicas e sociais, bem como passíveis de serem apropriados
socialmente (PETERSEN et al, 2002).

A equipe de profissionais  militantes  da AS–PTA no
Programa do Contestado busca essa articulação entre conhe-
cimento científico e popular mediante a efetivação de parceri-
as com variados centros de pesquisas. Conforme informações
levantadas no processo de pesquisa, de 1999 a 2007 houve
uma parceria com a UEL sobre seleção massal de sementes
crioulas que resultou em um banco de sementes de milho cri-
oulo com 81 variedades, armazenado na universidade. É re-
latado que os  agricultores,  mediante  essa  interação com a
academia,  sempre  comentam sobre  o  cromossomo  da  se-
mente que puderam ver durante a pesquisa. Também é rela-
tada uma parceria já realizada com a EPAGRI sobre manejo
de solo com adubação verde e uso de pó de basalto.

Não obstante as ações de pesquisa e formação, o co-
nhecimento científico é pouco apreendido pelos agricultores,
e assimilado mais o “como fazer”, conforme é destacado na
investigação. Também é apontado que frequentemente são
realizadas pesquisas com os agricultores em suas proprieda-
des por estudantes e pesquisadores,  principalmente de uni-
versidades, sem que se firme alguma parceria com os grupos,
a AS–PTA ou outra instituição e, geralmente, não ocorre ne-
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nhuma devolutiva desses processos,  e os agricultores recla-
mam que os pesquisadores vão às propriedades, tomam seu
tempo, e não dão retorno.

Também faz parte do trabalho de formação em agro-
ecologia da AS–PTA, inclusive do Programa do Contestado,
a sistematização das experiências, das inovações técnicas e
tecnológicas. Para tanto, destacamos a elaboração de materi-
ais formativos, como cartilhas, boletins, folders, que contêm
essas sistematizações e que ainda visam ampliar a possibilida-
de de formação dos agricultores. Os agricultores reconhecem
nesses materiais uma possibilidade para o aprendizado. To-
davia, a despeito desse reconhecimento, em função da difi-
culdade de leitura, para os agricultores os intercâmbios como
espaços de formação são mais aproveitados do que os mate-
riais impressos. Considerando que as cartilhas, ou qualquer
material com muito texto, são pouco usados, não correspon-
dendo ao meio principal  para o processo de formação em
agroecologia, a instituição tem priorizado a elaboração de bo-
letins, com menos texto, e por isso mais acessado pelos agri-
cultores. 

Também  destacamos  a  Cartilha  Semente  Crioula:
cuidar, multiplicar e partilhar (AS–PTA, 2013), que já está na
2ª edição, com 5000 cópias distribuídas para agricultores, es-
colas  e  outras  instituições.  Essa  cartilha  foi  produzida pela
AS–PTA com base em experiências de resgate, conservação,
multiplicação  e  uso  de  sementes  crioulas  do  Programa do
Contestado para ser distribuída para todas as comunidades
do território de atuação desse Programa. 

A Revista Agriculturas é uma publicação trimestral da
AS–PTA com o objetivo de mostrar as iniciativas de promo-
ção da agroecologia desenvolvidas pelos agricultores no Bra-
sil  e  em  outros  países,  especialmente  da  América  Latina.
Também publica semanalmente, desde 1999, o boletim ele-
trônico Brasil Ecológico Livre de Transgênicos e Agrotóxicos,
que discute o contexto do Brasil em relação aos organismos
transgênicos, bem como de outros países, e apresenta expe-
riências em agroecologia como contraponto ao uso dos trans-
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gênicos  na  agricultura.  Mantém,  ainda,  o  blog  Em pratos
Limpos: porque alimentação também é política,  em que de-
bate os rumos da política referente a alimentos transgênicos
no país, dentre outras temáticas como nutrição e saúde, agro-
ecologia, alimentos e geopolítica, soberania alimentar, quali-
dade de vida, dicas de alimentação (AS–PTA online; AS–PTA
Folder).

Intercâmbios

Os  diagnósticos,  as  experimentações  e  a  formação
técnica que considera o saber do agricultor em sua relação
com o conhecimento científico, propiciam a construção e/ou
aprimoramento  do conhecimento  agroecológico  pelos  agri-
cultores.  Esse conhecimento,  contudo,  na compreensão da
AS–PTA, não pode ficar restrito a um agricultor. A formação
que ocorre  nos  quatro  espaços de formação,  apresentados
anteriormente,  propicia  que  haja  um intercâmbio  entre  os
agricultores e profissionais militantes e suas experiências, quer
estejam no âmbito da produção agrícola ou outras esferas.
Conforme Petersen et al (2002), a formação em agroecologia
no Programa do Contestado intenciona articular os agriculto-
res experimentadores a partir dos intercâmbios, a fim de que
seus conhecimentos possam ser trocados. Assim, a dinâmica
de intercâmbios também compõe a estratégia metodológica
da instituição para a formação, disseminação e desenvolvi-
mento  da  agroecologia,  associada  às  demais  metodologias
participativas, como podemos ver no Relatório da instituição:
“Promover e estimular o intercâmbio entre indivíduos e insti-
tuições, de caráter público ou privado, no País e no exterior,
em torno a temas relacionados aos objetivos da Associação
[da AS–PTA]” (AS–PTA RELATÓRIO, 2013). Os agricultores
valorizam esses momentos de formação por propiciarem re-
flexões e acesso ao conhecimento, que se faz com todos ensi-
nando e todos aprendendo, portanto, mediante uma troca.
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Perspectivas educacionais da formação em agroe-
cologia

A análise das entrevistas, das observações de campo,
dos documentos e dos materiais formativos impressos, permi-
te–nos  constatar  algumas  perspectivas  educacionais  para  a
formação  em  agroecologia  desenvolvida  pela  AS–PTA  no
Programa do Contestado:  formação experiencial,  educação
popular e metodologia campesino a campesino (CAC).

Cavaco (2002) ao debater o aprendizado fora da es-
cola, especialmente de adultos não alfabetizados, problemati-
za os percursos de formação experiencial. Conforme a au-
tora, “a aprendizagem e a formação experiencial são proces-
sos de aquisição de saberes que têm origem na globalidade
de vida das pessoas” (p.  26),  sendo esta uma modalidade
educativa inerente à existência da humanidade.

Alguns elementos podem ser destacados na formação
experiencial, de acordo com Cavaco (2002), um sujeito que
assume um papel ativo e que faz uso de sua capacidade de
experimentar e de refletir sobre as situações e acontecimentos
que  ocorrem  no  seu  cotidiano.  Se  a  prática  configura–se
como a possibilidade inicial para a compreensão, elaboração
e transformação de si e do mundo, somente a partir da refle-
xão, quando se explicita o que constitui a experiência extrain-
do dela o máximo de elementos possíveis, é que essa possibi-
lidade inicial se consolida. Assim, prática e reflexão são ele-
mentos fundamentais na experiência, conforme destaca a au-
tora, ponderando que, ainda que a experiência esteja relacio-
nada ao que se vive e a como se interpreta essa vivência, a
formação  experiencial  não  se  limita  a  isso,  uma  vez  que
supõe a atividade intelectual que permite o confronto com a
experiência. 

Cavaco (2002, p. 33) também destaca que a aprendi-
zagem ocorre num determinado contexto que nunca é neu-
tro, logo, a tomada de consciência de si e da sua relação com
o contexto, mediante o aprendizado, pode resultar em ações
que modifiquem a ordem estabelecida. A aprendizagem, as-
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sim, pode provocar um conflito, e mesmo uma ruptura, com
aquilo que já  estava interiorizado pelos sujeitos  em função
das experiências anteriores.

A AS–PTA no Programa do Contestado estimula  a
experimentação técnica em agroecologia, ou seja, para os as-
pectos da produção agrícola e, também, instiga a experimen-
tação sócio–organizativa dos agricultores em suas associações
e outros espaços em que articulam seus interesses a fim de
ampliar a inserção da agroecologia em todo o sistema agrá-
rio. Essas experimentações estão relacionadas ao conceito de
formação a partir da experiência. Porém, não se trata apenas
de uma formação restrita à assimilação de um conteúdo me-
diante determinados métodos. Há uma intencionalidade nes-
se processo que exige, a partir da prática, o alcance da refle-
xão, para, então, o sujeito, consciente de si e de sua relação
com o contexto, agir enquanto sujeito coletivo, engajado, mi-
litante, a fim de transformar ou superar a condição historica-
mente determinada. Em outras palavras, trata–se de superar
a  perspectiva  da  agricultura  convencional  avançando  para
aquela da agroecologia, o que pressupõe tensões, rupturas,
forças em luta, contra o capital. 

Essa  perspectiva  de  uma  formação  que  visa  uma
práxis também pode ser encontrada na educação popular.
Esse conceito, a partir dos anos de 1960, está associado à to-
mada de consciência da realidade brasileira e à consequente
participação política das massas (SAVIANI, 2011). Paulo Frei-
re, enquanto maior expoente da educação popular no Brasil,
segundo Paludo (2008), estava “comprometido com as lutas
de seu tempo” visando o “aprimoramento de uma concepção
de educação das classes populares” e, assim, sistematizou a
educação popular que estava sendo desenvolvida, em dife-
rentes tempos históricos, no Brasil e na América Latina como
um todo, “no bojo do movimento de luta e resistência dos
oprimidos” (p. 10). Conforme a autora, 

A concepção de Educação Popular como campo de
conhecimento  e  como  prática  educativa  se  constituiu  em
exercício permanente de crítica ao sistema societário vigente,
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assim como de contra–hegemonia ao padrão de sociabilidade
por ele difundida. Construída nos processos de luta e resistên-
cia das classes populares, é formulada e vivida, na América
Latina, enquanto uma concepção educativa que vincula ex-
plicitamente a educação e a política, na busca de contribuir
para a construção de processos de resistência e para a eman-
cipação humana,  o  que requer  uma ordem societária  que
não seja a regida pelo capital (PALUDO, 2015, p. 220).

A  obra  Pedagogia  do  Oprimido  de  Paulo  Freire
(1987) é problematizadora e pressupõe o diálogo, e esses são
dois aspectos que destacamos da educação popular freiriana
e que entendemos terem sido assimiladas pela AS–PTA em
sua atuação com os agricultores no Programa do Contestado.
A educação problematizadora está em oposição à educação
bancária, não podendo ser “o ato de depositar, ou de narrar,
ou de transferir, ou de transmitir ‘conhecimento’ e valores aos
educandos” (FREIRE, 1987, p. 68). Ela é de caráter reflexivo,
implicando em um contínuo “ato de desvelamento da reali-
dade” e nela está implícito o desafio que impulsiona a busca
da solução, de tal forma que os educandos “compreendem o
desafio na própria ação de captá–lo” (idem, p. 70).

Assim, a educação problematizadora exige a dialogici-
dade, uma vez que “a educação é comunicação, é diálogo,
na medida em que não é transferência de saber, mas um en-
contro de sujeitos  interlocutores  que buscam a significação
dos significados” (FREIRE, 1977, p. 69). Há nessa proposta
de educação a superação da contradição educador–educan-
dos, pois ambos os sujeitos têm a possibilidade de se educa-
rem e de serem educados (FREIRE, 1987). 

A Metodologia Campesino a Campesino (CAC)
corresponde à outra perspectiva educativa para o processo de
formação em agroecologia desenvolvido pela AS–PTA. Essa
metodologia tem sua origem no final da década de 1980, no
norte da América Central, a partir da atuação de camponeses
agroecológicos.  Conforme explicam Altieri  e Toledo (2011)
citando Holt–Gimenez (2006) e Hocdé et al (2000), quando
agricultores da Guatemala visitaram agricultores mexicanos,



435

contavam histórias para apresentarem aos agricultores mexi-
canos suas melhorias agrícolas e insistiam para que eles expe-
rimentassem as  novas  ideias em pequena escala.  Em uma
postura de aprendizes, respeitando o conhecimento dos me-
xicanos sobre seu território e suas particularidades edáficas e
climáticas, os agricultores da Guatemala solicitaram aos mexi-
canos que partilhassem seus novos conhecimentos com ou-
tros agricultores. Essa troca de conhecimentos configurou–se
como a base do movimento chamado Campesino a Campe-
sino que cresceu no sul do México e na América Central a
partir da década de 1980.

Segundo Altieri, Petersen e Funes–Monzote (2011, p.
6), o Movimento CAC na América Latina correspondeu ao
fator “chave na expansão agroecológica”, com um “método
pedagógico camponês”, “promovendo um processo horizon-
tal de troca de ideias e inovações entre os agricultores”.

Para Altieri e Toledo (2011), um elemento–chave na
metodologia CAC é o papel do agricultor promotor que de-
senvolve uma determinada alternativa em sua própria unida-
de produtiva de forma bem-sucedida, podendo, assim, esti-
mular e ensinar outros agricultores com base em sua própria
experiência. Segundo os autores, esses agricultores promoto-
res envolvem–se em um processo de difusão do conhecimen-
to agroecológico sem necessariamente ter a presença de pes-
quisadores ou profissionais de extensão rural.

Na  agroecologia,  essa  perspectiva  das  experiências
trocadas entre os agricultores concretiza–se quando ocorrem
os intercâmbios entre eles, pois a agroecologia considera as
técnicas com base no conhecimento dos agricultores  e nas
suas experimentações, por isso enfatiza a capacidade das co-
munidades locais de experimentarem, avaliarem as inovações
numa metodologia de agricultor para agricultor. O desenvol-
vimento das pessoas é a pedra angular de qualquer estratégia
destinada a opções para a população rural (ALTIERI; TOLE-
DO, 2011).

Na formação em agroecologia, no âmbito do Progra-
ma do Contestado, os intercâmbios estão diretamente relacio-
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nados a essa perspectiva educativa que propicia a troca do
conhecimento  que  cada  agricultor,  e  também  profissionais
militantes, possuem. Há, por conseguinte, o reconhecimento
de que os agricultores têm um saber, e não apenas os técni-
cos. Isso está posto tanto na Metodologia CAC como na edu-
cação popular.

Por fim, a estratégia de formação da AS–PTA no Pro-
grama do Contestado, mediante metodologias participativas
– diagnósticos, experimentações e intercâmbios –, pressupõe
o trabalho do agricultor como ponto de partida, ou seja, é a
partir do ‘fazer agroecológico’ dos agricultores que as forma-
ções ocorrem e o conhecimento em agroecologia é adquirido
e/ou aprofundado. Alguns aspectos, dentre outros, da forma-
ção  experiencial,  da  educação  popular  e  da  metodologia
CAC, fundamentam esses processos formativos reafirmando
que  não  se  constrói  a  agroecologia  a  partir  da  teoria  (ou
ideia), mas a partir da realidade do trabalho cotidiano dos
agricultores nos seus agroecossistemas, que corresponde ao
ponto  de  partida  para  a  construção  do  conhecimento  em
agroecologia, que deve estar articulado ao saber científico. 

Considerações FINAIS

Observamos que os conteúdos das formações são es-
tabelecidos a partir das demandas provenientes do trabalho
dos agricultores, da mesma forma que as metodologias parti-
cipativas  –  diagnósticos,  experimentações  e  intercâmbios  –
pressupõem que é a partir do ‘fazer agroecológico’ dos agri-
cultores em seus agroecossistemas ou outras áreas coletivas
que as formações ocorrem e o conhecimento em agroecolo-
gia é adquirido e/ou aprofundado e a agroecologia é dissemi-
nada. 

Isto  posto,  é  incontestável  que  o  trabalho é  funda-
mento para o processo formativo pesquisado e, desse modo,
um elemento de novidade na formação em agroecologia de-
senvolvida pela equipe da AS–PTA do Programa do Contes-
tado é a relação entre trabalho e educação, no sentido de es-
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tabelecer uma formação em que o trabalho real está inserido,
enquanto mediador entre homem e natureza (MARX, 2008),
contribuindo para a formação onilateral, posto que se coloca
no sentido de recuperar a integralidade do homem diante da
divisão do trabalho e da sociedade (MANACORDA, 1996).
Contudo, na forma social capitalista o trabalho está subsumi-
do ao capital, e trabalho e educação estão separados. 

Nesse sentido, avaliamos que a formação em agroe-
cologia  do  Programa do Contestado  da  AS–PTA só  pode
acontecer  em meio  às  contradições.  Nesse  sentido,  é  uma
prática social que, não se restringindo à negação, assume o
desafio necessário e urgente de efetivar a “contra–internaliza-
ção”, como parte da “criação de uma alternativa abrangente
concretamente  sustentável  ao  que  já  existe”  (MÉSZÁROS,
2005, p. 56). Ao contribuir para que os pequenos agricultores
assumam a agroecologia como base para um sistema agrário
sustentável,  a  formação em agroecologia  do  Programa  do
Contestado da AS–PTA coopera para esse objetivo maior.
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Nas épocas em que a crise do capitalismo se aprofunda, 
aprofundam-se, também, as contradições econômico-sociais 
e a luta de classes. As crises são devastadoras porque 
aumentam o desemprego, pioram a qualidade de vida, 
retiram direitos dos trabalhadores e radicalizam a 
exploração do trabalho. No entanto, é também em épocas 
de crise que os movimentos dos trabalhadores constroem a 
resistência ao capital e avançam em sua organização. Dentre 
as resistências organizadas e pela construção de uma 
alternativa ao capitalismo encontra-se a importante luta 
efetuada pelos trabalhadores do campo, em especial as 
experiências teórico-práticas de trabalho associado e de 
educação realizadas pelo MST. 
O terceiro volume do livro Questão Agrária, Cooperação e 
Agroecologia, ora apresentado ao público, contém quinze 
capítulos que oferecem discussões e debates acerca do atual 
momento conjuntural que o país vive, debruçando-se 
principalmente sobre análises de temas como a questão 
agrária, trabalho associado, cooperação, agroecologia, 
autogestão e educação. 
Para efetuar ações transformadoras da realidade é necessário 
também articulá-las com a análise das experiências vitoriosas 
dos trabalhadores e continuar produzindo a teoria 
revolucionária. Nesse sentido, esta obra traz uma admirável 
contribuição para a arena da prática transformadora dos 
trabalhadores do campo. 
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