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RESUMO 
 
Levando em consideração o histórico da educação rural e a 
importância do PRONERA nesse contexto, este trabalho 
discute a criação e execução desse programa a partir dos 
caminhos traçados pela educação camponesa e a partir dos 
estudos empíricos com 33 alunos do curso de Ciência Sociais, 
firmado entre a UFRN, o MST e o PRONERA; traçando um 
perfil socioeconômico que levou em consideração a trajetória 
dos sujeitos. Percebeu-se que o PRONERA, além da educação 
formal, propicia uma percepção crítica de sua realidade e uma 
aproximação com as demandas de sua comunidade e os 
movimentos sociais de luta pela reforma agrária. 
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ABSTRACT 
 
Considering the history of rural education and the importance of 
PRONERA this context, this study discusses the creation and 
implementation of this program from the paths traced by the 
peasant education and from empirical studies with 33 students 
of Social Science, signed UFRN, the MST and PRONERA; 
tracing a socioeconomic profile that took into account the 
trajectory of the subjects. It was noticed that PRONERA, the 
formal education system, provides a critical perception of their 
reality and an approach to the demands of his community and 
social movements struggling for agrarian reform. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

  

 O Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA), nas últimas 

duas décadas, tem cumprido um importante papel na Educação do Campo, principalmente 

na Educação de Jovens e Adultos (EJA) e na formação continuada de educadores do 

campo, constituindo-se um espaço de construção da Educação do campo, com princípios 

que buscam a valorização da identidade camponesa e do camponês como sujeito histórico. 

(Silva, Costa, Rosa, 2011) Todavia, a educação camponesa levou muito tempo para ser 

tratada como uma Política Pública, sendo durante muitos anos vista com um viés 

assistencialista e sem levar em consideração o cunho de direito.  

 É importante ser destacado o princípio que a educação é um direito social que deve 

ser materializado por políticas pública, sendo dever do Estado concretizar as políticas de 

Educação do Campo. Assim, torna-se necessário, para que as distorções e desigualdades 

históricas sejam reparadas, que se considere as especificidades sociais, culturais e 

econômicas dos sujeitos do campo, que os dê voz para demandar suas especificidades na 

construção das políticas. (Silva, Costa, Rosa, 2011) 

 É ainda fundamental apreendermos que, até se tornar Política Pública com o Decreto 

de n° 7.352/2010, muitos embates foram travados pelos movimentos do campo, que não se 

limitaram a lutar pelo fim do latifúndio e do agronegócio, mas também por uma educação 

camponesa, que enxergasse o campo além de uma extensão do urbano, entendendo suas 

especificidades e sujeitos como construídos historicamente. 

 Esse artigo almeja resgatar a trajetória que levou ao movimento de Educação do 

Campo e a criação do PRONERA, entendendo como funciona esse programa e dando voz 

aos sujeitos que por ele são assistidos. Para tanto, foi feita uma análise bibliográfica e de 

questionários aplicados aos alunos que integram o curso de Ciências Sociais realizado em 

parceria UFRN/PRONERA.  

 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

 

2.1. Os caminhos moldados para a educação camponesa 

 

 



 
 
 
 
 

                 

 Ao longo da história a educação camponesa tem sido negligenciada, sem que sejam 

levadas em consideração suas peculiaridades e necessidades. Com base nos 

apontamentos de Freitas (2011), podemos dizer que a preocupação com a educação rural 

começa no Brasil por volta da década de 30, junto com o processo inicial de industrialização 

do país. Essa preocupação emerge em um período de elevação do êxodo rural e tem como 

objetivo modernizar o camponês. Era uma educação, na verdade, voltada para a troca de 

uma cultura considerada atrasada, por outra, considerada mais moderna, adequada, dentro 

dos valores de humanização urbanos, uma educação que serviria de subsidio para o 

homem do campo passar a operar máquinas. Exemplo dessa realidade foi a Campanha 

Nacional de Educação Rural (CNER) que propunha, nas palavras de Freitas (2011), “uma 

recuperação total do homem rural”, trabalhando com a ideia de tornar o camponês tão 

“evoluído” quanto o homem urbano, usando da educação para “melhorar” seus modos, 

valores e costumes. Trata-se, portanto, uma educação que entende o sujeito abstraído de 

sua realidade. 

 Essa forma de “educar o campo” ao invés de contribuir com a diminuição das 

desigualdades e garantir a permanência do trabalhador em sua terra natal, contribuiu para a 

ideia de que a vida no campo é atrasada, de que não há oportunidade, fazendo com que 

muitos fossem tentar a ascensão social nos centros urbanos. Ainda na década de 50, novas 

ideias sobre como deveria ser a educação no campo foram emergindo, devido a um 

fortalecimento inicial de movimentos camponeses. Surge a ideia de uma educação popular 

que levasse em consideração os costumes camponeses e propusesse avanço, sem deixar 

de lado ou menosprezar a identidade camponesa, tratando o homem rural como importante 

ator do desenvolvimento de sua comunidade. (FREITAS, 2011) 

 Podemos dizer que a reforma agrária foi uma importante pauta política entre o final 

da década e 50 e o início da de 60, principalmente durante o governo de João Goulart, em 

que a questão agrária movimentou diferentes atores políticos. Foram os movimentos sociais 

de esquerda, especialmente partidos e setores progressistas da igreja que chegaram à 

conclusão de que para o Brasil se desenvolver era necessário o fim do latifúndio, uma 

reforma agrária que garantisse terra para os camponeses se desenvolverem e continuarem 

no campo, como também uma educação que não os fizesse esquecer suas raízes e 

propiciasse desenvolvimento local. Essas são as raízes do Movimento pela Educação do 

Campo, que surgiu durante a década de 90. 

 Essa lógica de educar o campo motivou os movimentos sociais a tencionarem o 

Estado, principalmente a partir da década de 90, por políticas públicas especificas para o 

campo e os sujeitos que residem nele, tomando como uma das principais pautas a 



 
 
 
 
 

                 

educação adequada à realidade dos sujeitos e construída de forma democrática pelos 

particípios dela. (FERNANDES, 2014) 

 Fernandes (2014) aponta que os movimentos sociais propõem que a educação seja 

pensada de uma maneira ampliada e as diferenças entre o meio rural e urbano sejam vistas 

como composições sociais históricas, construídas em parceria com o Estado. Os 

movimentos sociais propõem, então, uma forma de educar politicamente identificada como 

Educação do Campo. Creio ser fundamental notarmos a diferença do termo Educação do 

Campo e educação no campo, pois, se tratarmos de Educação no campo, estamos nos 

referindo apenas a educação levada até o campo, entendida em seus moldes tradicionais. 

Quando tratamos de Educação do Campo, com letra maiúscula, tratamos de um conceito de 

educação construído levando em consideração o campo em suas especificidades, que traz 

uma carga de identidade e reconhecimento na educação fornecida, que tanto leva em 

consideração quem é o educando, quanto quem é o educador (se ele é preparado para as 

especificidades do local). Com base nos estudos sobre os moldes da educação popular e de 

sua construção através dos movimentos sociais, essa educação é “definida como um 

conjunto de práticas que se realizam e se desenvolvem dentro do processo histórico no qual 

estão imersos os setores populares” (FREITAS, 2011). 

  É preciso compreender a educação como mais do que uma busca pela 

alfabetização ou formação acadêmica, mas uma maneira de resistência e preservação de 

sua identidade. (FREITAS, 2011) 

 Com base em Gohn (2008), vemos que só os movimentos sociais tem poder de 

pressionar o Estado para que ele não atenda somente aos interesses do capital, e apenas o 

Estado tem legitimidade e possibilidades para concretizar as políticas pretendidas. Os 

movimentos sociais desencadeiam lutas por direitos. Como ressalta Fernandes (2014), no 

caso dos movimento do campo, a principal luta é por terra, o principal meio pretendido é 

através da reforma agrária. 

 Dentre os movimentos que se articularam, merece um destaque especial o 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), fundado na década de 1980. O 

MST logo percebeu que apenas a ocupação de terras era insuficiente para alcançar seus 

ideias. Era necessário conhecimento para a continuidade e ampliação de suas lutas, tanto 

de conhecimento técnico para o manejo da terra, como de conhecimentos teóricos para 

saber ler a conjuntura, a política, para entender a sociedade. Era preciso embasamento para 

que sua luta alcançasse novas fronteiras. A educação, então, em suas várias formas, 

tornou-se primordial para o MST. (FREITAS, 2011) 

 Freitas (2011) coloca que em 1997, como resultado desse processo, o MST, em 

parceria com a Universidade de Brasília (UNB), a Organização das nações unidas para a 



 
 
 
 
 

                 

educação (Unesco), a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e o Fundo das 

Nações Unidas para a Infância, realizou o 1° Encontro Nacional de Educadores e 

Educadoras da Reforma Agrária (Enera), que conseguiu reunir mais de 700 educadores e 

instituições universitárias que vinham atuando em projetos educacionais em assentamentos. 

 Desse evento, saíram formulações que levaram posteriormente a Conferência 

Nacional por uma Educação Básica do Campo, realizada em 1998. Durante a conferência 

foi firmado pelas entidades presentes o compromisso de sensibilizar a sociedade e os 

órgãos governamentais em prol da criação de políticas públicas para a educação no campo, 

criando assim a Articulação Nacional por uma Educação do campo. Usando das palavras de 

Freitas, vemos que a partir desse processo "a luta por políticas públicas específicas e por 

um projeto educativo próprio para os sujeitos do campo foi legitimada". (2011, p. 6) 

 

 

2.2. A criação do PRONERA 

 

 

 Nos seios dessas movimentações é criado em abril de 1998 o Programa Nacional de 

Educação na Reforma Agrária (PRONERA), voltado para a implementação de ações 

educativas em acampamentos e assentamentos rurais. O programa objetiva:  

 

Fortalecer a educação nas áreas de reforma agrária estimulando, 

propondo, criando, desenvolvendo e coordenando projetos 

educacionais, utilizando metodologias voltadas para a especificidade 

do campo, tendo em vista contribuir para a promoção do 

desenvolvimento sustentável. (Brasil, INCRA. 2004 p. 17). 

 

 As ações do PRONERA são realizadas através de parcerias. Os principais parceiros 

costumam ser os movimentos sociais e sindicais dos trabalhadores rurais, as instituições 

públicas de ensino e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). O 

programa atua também em parceria com escolas técnicas e Universidades, de acordo com 

as especificidades de cada projeto. O manual de operações do PRONERA determina que os 

projetos de educação no campo devam ter por base a diversidade cultural, propiciando um 

avanço cientifico e tecnológico que leve em consideração as transformações ocorridas no 

campo, suas especificações, uma gestão democrática, um desenvolvimento ambientalmente 

sustentável, economicamente justo e socialmente solidário para as áreas de reforma 

agrária. Os seus princípios norteadores são o diálogo, a práxis e a transdisciplinaridade. Nas 



 
 
 
 
 

                 

últimas duas décadas o programa tem cumprido um importante papel na Educação do 

Campo, principalmente na Educação de Jovens e Adultos (EJA) e na formação continuada 

de educadores do campo, constituindo-se um espaço de construção da Educação do 

Campo com princípios que buscam a valorização da identidade camponesa e do camponês 

como sujeito histórico.  

 

Mais que o direito de a população ser educada no lugar onde vive, 

defende o direito a uma educação pensada desde o seu lugar e com 

sua participação, vinculada à sua cultura e às suas necessidades 

humanas e sociais (Silva, Costa, Rosa, p. 150, 2011) 

 

 Freitas (2011) considera o PRONERA um importante indutor na reflexões sobre a 

educação do campo, contribuindo com um grande número de projetos educacionais e com 

um consequente aumento do debate sobre educação no campo. Dados do INCRA de 2013 

apontam que nos seus primeiros 15 anos de existência já passaram cerca de 500 mil 

educandos pelo programa, a maioria da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Tem havido 

ainda um crescente fortalecimento dos cursos de nível técnico e superior do PRONERA. 

 Esses são de diversas áreas e não são ministrados dentro de Universidades, como 

tradicionalmente acontece, mas sim, em áreas alternativas, mais distantes dos centros 

urbanos e próximas as áreas de assentamentos rurais. O programa funciona ainda em 

regime de alternância. Os estudantes passam um período em aulas e outro nas suas 

comunidades aplicando o conhecimento adquirido. Para Neto (2012), a pedagogia da 

alternância não é apenas um método de revezamento entre tempos teóricos e práticos. 

Baseadas nas ideias interacionistas de Freire, ele afirma que quanto mais o ser humano 

reflete sobre sua realidade concreta, mais consciente fica de sua realidade e é capaz de 

muda-la. Ou seja, a pedagogia da alternância é a mescla de dois momentos educacionais 

que interagem entre si e na formação do sujeito.O PRONERA é descrito por alguns autores 

como um passo decisivo nas políticas públicas de educação do campo. Com a assinatura do 

Decreto de n° 7.352/2010 PRONERA finalmente tornou-se efetivamente uma política 

pública, podendo ampliar e estabilizar mais suas ações. E reforçando a importância não só 

do estado, mas também dos movimentos sociais nesse processo. (FREITAS, 2011) 

 

 

2.3  Ciências sociais, a experiência da UFRN 

 

 



 
 
 
 
 

                 

 Durante o segundo semestre de 2014, foram iniciadas as aulas do curso de 

Licenciatura em Ciências Sociais, realizado em parceria entre a UFRN, o INCRA e o MST. 

Esse curso compreendia todo o Nordeste e as vagas foram distribuídas em 

proporcionalidade, sendo destinadas mais vagas para o estado do Rio Grande do Norte 

(uma vez que é o estado onde o curso seria ministrado). Levando em consideração que as 

aulas deveriam ser realizadas em proximidade com a realidade dos sujeitos, o lugar 

escolhido foi o Centro de Formação Patativa do Assaré, localizado no interior do Município 

de Ceará-Mirim, um espaço grande, onde aconteceriam as aulas e ficariam os alojamentos.  

 A partir de um questionário socioeconômico aplicado com 33 dos 35 alunos do curso, 

pudemos traçar um perfil de quem ingressa nos cursos de graduação ofertados pelo 

PRONERA. O que nos interessa nesse trabalho, é algo bem específico: qual é a trajetória 

escolar dos graduandos e o que eles pretendem fazer com a formação adquirida. 

Identificando, assim, quem são esses sujeitos, como se deu seu processo educacional até 

chegar em uma graduação e em que esse curso pode alterar suas vidas.  

 Devemos ter em mente que, por tudo já colocado, que os graduando do PRONERA 

tem um perfil diferenciado, a começar pela faixa de idade: os alunos têm em média 30 anos, 

sendo uma média bem mais elevada que as do que tradicionalmente ingressam nas 

Universidades públicas. A composição é de 20 mulheres, com uma média de idade de 29 

anos e 15 homens, com uma média de 30 anos. Notamos ainda que 58% dos educandos 

são do estado do Rio Grande do Norte, em decorrência de haver um maior número de 

ofertas destinadas ao estado; seguido da Paraíba (15%) e de Pernambuco (9%). Os outros 

estados tinham menos expressividade na composição. Percebe-se, por questões de acesso, 

que quanto mais distante o estado de origem daquele onde o curso é realizado, menores 

são os índices de participação. Afinal, quanto maior a distância, mais difícil torna-se o 

contato e mais “abandonada” pode ficar a atividades que o estudante realiza no 

assentamento. (atividades agrícolas, de comércio, cuidados com os filhos, etc.). 

 Traçaremos agora algumas trajetórias e perspectivas que acreditamos resumirem, 

em grande parte, a visão geral da turma estudada. Optamos por identificar os sujeitos da 

pesquisa, estudantes do PRONERA, por nomes de árvores. Um dos estudantes, Figueira, 

tem 29 anos, aprendeu a ler em casa com a ajuda dos pais e não frequentou a escola até os 

13 anos. Quando ingressou na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, ele tinha 

problemas com a frequência e desinteresse nos conteúdos. Para Freire (2007), toda 

bibliografia deve refletir uma intenção ao ser elaborada, pode ser ela atender as 

necessidades e estimular o desejo de quem a recebe ou pode ser ela, simplesmente, 

fundamentada no despejo de conteúdos. Faltando nos conteúdos a capacidade de desafiar 

o educando ou no educando o ânimo em usa-la, seu objetivo se frustra.  No PRONERA 



 
 
 
 
 

                 

dever existir uma necessidade e cuidado com a capacitação dos educadores selecionados, 

uma vez que se mostra preciso uma construção metodológica compatível com os princípios 

do programa. É importante destacar que os que os educadores devem ser escolhidos em 

acordo entre a instituição de ensino e os movimentos sociais envolvidos, uma vez que, 

dentro da lógica do programa, o planejamento, execução e avaliação das atividades deve 

ocorrer de modo participativo entre os envolvidos e interessados nessas ações. (Silva, 

Costa, Rosa, 2011) 

 Figueira afirma encontrar hoje no curso de Ciências Sociais uma possibilidade de 

ingressar no mercado de trabalho se qualificando dentro de suas condições, sem tornar-se 

necessário largar seu emprego de vigia, que representa hoje sua independência e sustento. 

 A questão da renda está intimamente atrelada à educação do jovem do campo. O 

Damasqueiro, de 21 anos, tentou antes cursar História em uma faculdade particular, 

entretanto, não conseguiu continuar devido os elevados custos. Hoje, com a formação, ele 

não pretende parar de estudar com o termino da graduação. Já pensa, inclusive, em fazer 

cursos de pós-graduação. Muitas vezes, mesmo tendo interesse, o jovem camponês tem 

dificuldade em acessar a educação, principalmente a superior, seja pela distância geográfica 

com as Instituições de Ensino Superior, seja por não conseguir ingressar em uma 

Universidade pública e não ter condições financeiras que tornem viável o estudo em uma 

Universidade Particular. Vale ainda ressaltar que os cursos de nível superior do PRONERA 

tem um papel fundamental no aumento e ampliação dos estudos relacionados ao campo, 

uma vez que os graduandos costumam escrever seu trabalho de conclusão do curso 

relacionado às suas comunidades, trazendo ao universo acadêmico seus aspectos culturais 

e suas demandas. Com o início dos cursos de Pós-Graduação do PRONERA estão sendo 

formados pesquisados capacitados a apreender a necessidade camponesa e escrever 

sobre ela a partir de olhos particípios dessa realidade. 

 Outro exemplo que pode ser tomado é o do Cajueiro, hoje com 31, que durante a 

idade escolar precisou morar em casa de parentes em área urbana para ter acesso à 

escola. Já há vários anos sem estudar, ele pretende usar o curso para contribuir com o 

movimento que integra o MST. Muitos dos entrevistados, não por acaso, eram militantes do 

MST e pretendiam usar os conhecimentos adquiridos para colaborar com a educação de 

base do próprio movimento. Outros, como a Mangueira, de 20 anos, antes do curso, não 

integrava ou tinha contato com nenhum movimento de luta pela terra. Hoje, em suas 

perspectivas de atuação, além do exercício da docência, já que um curso como esse não só 

aproxima o camponês da universidade, de um diploma, como também dos movimentos 

sociais do campo, da organicidade e luta pela reforma agrária, criando novas perspectivas 

de atuação em suas comunidades. 



 
 
 
 
 

                 

 A ideia do retorno à comunidade foi recorrente nos entrevistados e é fundamental, 

afinal, eles estão sendo formados com o perfil de educadores do campo, preparados para 

atuar nessas áreas. Laranjeira, com 38 anos, militante do MST, diz que com a formação 

objetiva retribuir a oportunidade atuando áreas de assentamento e acampamento, buscando 

estar sempre em formação continuada.  

 Por fim, Cajueiro, diz que a alfabetização de todas as crianças em idade e níveis 

corretos sempre foi uma prioridade do assentamento onde vive, que o assentamento 

sempre lutou e se organizou na busca por educação. Graças a isso, ela teve oportunidade 

de estudar dentro da sua comunidade, sem longos deslocamentos ou defasagens. Agora, 

com 28 anos, ela alega que a finalidade do curso era conseguir um embasamento que a 

tornasse capaz de compreender a sociedade como um todo, tornando-a capacitada de 

contribuir na luta de classes, exercendo a profissão nessa perspectiva.  

 Para Neto (2012), o referencial de educação do campo deve estar vinculado ao do 

pensamento crítico dialético e te objetivos políticos de luta de classes e emancipação, ao 

lado dos historicamente explorados.  

A nossa preocupação, neste trabalho, é apenas apresentar o que 

nos parece constituir o que vimos chamado de Pedagogia do 

Oprimido: aquela que tem de ser forjada com ele e não para ele, 

quanto homens ou povos, na luta incessante de recuperação de sua 

humanidade. Pedagogia que faça da opressão e de suas causas 

objeto de reflexão dos oprimidos, de que resultará o seu 

engajamento necessário na luta por sua libertação, em que esta 

pedagogia se fará e refará. (FREIRE 2005 p. 43) 

 

 

3. CONCLUSÃO 

  

 

 A partir da análise traçada deu-se a compreensão que o Programa Nacional de 

Educação na Reforma Agrária cumpre um papel fundamental nas políticas de educação 

para o campo, garantindo uma formação que se adequa ao mundo concreto em que estão 

os sujeito; uma educação chamada por muitos de “pé no chão”, conseguindo enxergar e 

chegar além; uma educação que garante não só uma educação formal, mas também 

propicia aos educandos uma percepção crítica de sua realidade e uma aproximação com as 

demandas de sua comunidade e os movimentos sociais de luta pela reforma agrária.  



 
 
 
 
 

                 

 Hoje, conseguindo ultrapassar a preocupação em simplesmente alfabetizar, o 

PRONERA tem avançado em níveis de formação, oferecendo cursos superiores. 

Ressaltamos, porém, que ainda precisam haver avanços em cursos de pós-graduação que 

garantam pesquisas sobre a realidade do campo, aproxime os camponeses das 

Universidades Públicas e quebre estigmas, principalmente relacionados aos movimentos de 

luta por reforma agrária. 

 Indo além, percebo, quando escuto os educandos, a diferença que uma política 

construída dentro da coletividade, com participação de movimentos sociais, pode fazer na 

vida dos sujeitos, principalmente daqueles que ainda lutam pelo direito de ter direito.  
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