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RESUMO 
 
Em decorrência do histórico privilegiamento do urbano em 
detrimento do rural e do esquecimento e invisibilidade do 
campo,o processo de negação dos direitos é mais intenso e 
perverso no campo, realidade que leva os movimentos e 
sindicais do campo a lutarem por políticas públicas. Diante 
desse contexto, o presente artigo tem por objetivos refletir 
sobre as relações existentes entre a questão agrária, as 
políticas públicas e a educação do campo e apreender se a 
Educação e a Educação do Campo são bandeiras de luta dos 
movimentos sociais e sindicais do campo pelo acesso a 
educação.  
 
Palavras-chave: Questão Agrária. Políticas Públicas. 
Educação do Campo. Movimentos Sociais e Sindicais. 
 
RESUMEN  
 
Debido a la primacía histórica de las zonas urbanas y el olvido 
y la invisibilidad del campo, el proceso de negación de los 
derechos es más intenso y perverso en el campo, una realidad 
que lleva a los movimientos y la unión del campo para luchar 
por políticas públicas. En este contexto, el presente artículo 
tiene como objetivo reflexionar sobre la relación entre la 
cuestión agraria, la política pública y la educación rural y 
comprender se la Educación y Educación Rural hacem parte de 
las  banderas de luchas de los movimientos sociales y 
sindicales en el campo para el acceso a la educación. 
 
Palabras-claves: Cuestión Agraria. Políticas Públicas. 
Educación Rural. Movimientos Sociales y Sindicales. 
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1 - O SOLO E AS SEMENTES 

A Educação, enquanto um direito social e constitucional, uma política pública de 
responsabilidade do Estado e uma conquista da classe trabalhadora pelo acesso e garantia 
dos direitos, mediatizado por meio e formulação e implementação de políticas públicas de 
cariz econômico e social, assim como as demais políticas públicas, é permanentemente 
negada pelo Estado aos (as) trabalhadores (as). 

Em decorrência do histórico privilegiamento do urbano em detrimento do rural e 
do esquecimento e invisibilidade do campo dos (as) trabalhadores (as), configurados pelo 
pouco ou nenhuma presença de políticas públicas e/ou pela implementação de políticas, 
programas e projetos sociais que não consideram, quando da concepção e implementação, 
a realidade do campo, o processo de negação dos direitos é mais intenso e perverso no 
campo. 

Essa estratégia intensifica a “(...) inclusão precária e instável, marginal (...)” dos 
que vivem do trabalho (MARTINS, 1997, p. 20) e potencializa o não acesso aos direitos 
pelos dos povos do campo, características inerentes a sociedade e ao Estado capitalista, 
que segundo Arroyo, Caldart e Molina (2011, p. 110) 

(...) Por muito tempo a visão que prevaleceu na sociedade, continuamente 
majoritária em muitos setores, é a que considera o campo como lugar atrasado, do 
inferior, do arcaico. Nas últimas décadas consolidou-se um imaginário que projetou o 
espaço urbano como caminho natural único do desenvolvimento, do progresso, do 
sucesso econômico, tanto para indivíduos como para a sociedade. De certa maneira 
esta foi a visão-suporte para o processo de modernização da agricultura 
implementado no país. 

A realidade de inclusão marginal e de pouco ou nenhum acesso aos direitos 
levou os povos do campo a construírem coletivamente uma série de estratégias e táticas, 
que incluem a organização de movimentos sociais e sindicais, de cooperativas de 
agricultores familiares e de assentados da reforma agrária, de associações comunitárias, de 
mulheres, de jovens e, de articulações, a exemplo da Articulação Nacional Por Uma 
Educação do Campo, Articulação do Semi-Árido (ASA) e Rede de Educação do Semi-Árido 
(RESAB), enquanto ferramentas de enfretamento das condições de dominação e exploração 
postas e impostas pelo capital e pelo Estado aos trabalhadores, na condição de 
representante dos interesses majoritários dos capitalistas, ou seja, de “comitê dos interesses 
da burguesia”. (MARX, 1998). 

No cotidiano de luta os movimentos sociais e sindicais e as demais organizações 
dos (as) trabalhadores (as) do campo e da cidade representam, defendem e negociam ou 
pelo menos deveriam representar, defender e negociar, os interesses dos (os) trabalhadores 
(as) junto ao Estado e, propõem a formulação e implementação de políticas públicas 
socialmente referenciadas que assegurem, em um primeiro momento a presença do Estado 
no campo por meio da oferta e do acesso universal e gratuita a terra, água, crédito, 
assessoria técnica, formação sócio-política, comercialização, saúde, educação, habitação, 
trabalho, lazer, assistência social, previdência social e em um segundo, condições de 
enfrentamento das expressões da questão agrária e de permanência dos povos do campo 
no campo. 

No conjunto de políticas públicas e sociais, a Educação é uma ferramenta 
imprescindível por possibilitar o acesso ao conhecimento científico (letrado), domínio da 
escrita e da leitura vigentes, a informação e a formação sócio-política e no caso da 
Educação do Campo, a possibilidade real de construção de um conhecimento socialmente 
referenciado que tem por solo e sementes a desconstrução do modelo de educação 
dominante, a educação burguesa e urbana e por frutos a formação de sujeitos políticos com 
capacidade de fazer uma leitura crítica da realidade, de compreender as contradições do 
Estado e da sociedade capitalistas e de construir alternativas de superação dessa realidade, 
que passa necessariamente pelo enfrentamento das expressões da questão agrária. 



 

                  

Refletir sobre as relações existentes entre a questão agrária, as políticas 
públicas e a educação do campo e apreender se a Educação e a Educação do Campo são 
bandeiras de luta dos movimentos sociais e sindicais do campo pelo acesso a educação 
constituem os objetivos e a colheita esperada com o presente trabalho. 

Com a intencionalidade de colher esses frutos, utilizamos a pesquisa 
bibliográfica e documental para arar o solo e adubar as sementes. Para acompanhar o 
plantio e esperar a colheita, desenvolvemos três tarefas: análise do solo por meio da 
discussão sobre a questão agrária, as políticas públicas e a educação do campo; busca de 
sementes agroecológica configurada pela identificação; correção orgânica do solo, 
recuperação das sementes da paixão e monitoramento agroecológico do plantio 
representado pela discussão sobre a educação e Educação do e no Campo como bandeira 
de luta dos movimentos sociais e sindicais do campo pelo acesso a educação e por fim, a 
festa da colheita., momento de fazermos algumas considerações. 

 
2 - QUESTÃO AGRÁRIA, POLÍTICAS PÚBLICAS E EDUCAÇÃO DO CAMPO: começando 

o plantio 
A concentração da terra é uma característica da realidade brasileira visto que 

desde a conquista pelos portugueses até a contemporaneidade pouca ou nenhuma 
alteração ocorreu no que diz respeito à distribuição da propriedade da terra.  

(...) Desde a colonização portuguesa, passando pela Lei de Terras de 1850 e por 
todo o processo de industrialização vivenciado no século XX e ainda em curso, a 
questão agrária permaneceu quase que inalterada, a despeito de avanços 
decorrentes das crescentes contradições sociais e econômicas e da correlata 
violência verificadas no campo. (NAKATANI; FALEIROS; VARGAS, 2012, p. 214). 

A concentração da terra nas mãos de poucas pessoas é uma característica do 
Brasil desde a colonização, período histórico em que os portugueses dividiram as terras 
brasileiras em capitanias hereditárias e doaram aos amigos da coroa portuguesa. Desde 
esse período a legislação direcionada a regulação da posse e uso da terra, estabelecida 
pelo Estado, além de não possibilitar a desconcentração da terra impedi que os 
trabalhadores rurais que têm na terra sua atividade produtiva e reprodutiva tenham acesso a 
mesma, a exemplo da lei da terra de 1850 que estabeleceu a compra e a venda como a 
principal maneira de adquirir a propriedade da terra e impossibilitou que os negros, a grande 
maioria escravos, e os imigrantes usufruíssem a terra, por não possuíam recursos 
financeiros suficientes para comprá-la. 

Com a introdução da mecanização e da industrialização no campo, nos anos 50 
do século XX, há um aprofundamento da concentração fundiária e intensificação da 
expulsão dos (as) trabalhadores (as) rurais de suas terras, obrigando-os a viver como 
assalariados (a)s, no campo e na cidade e provocando o surgimento de novas expressões 
da questão social, conseqüência, segundo Iamamoto e Carvalho (2006, p. 77), “do processo 
de formação e desenvolvimento da classe operária e de seu ingresso no cenário político da 
sociedade, exigindo seu reconhecimento como classe por parte do empresariado e do 
Estado”. 

O Estatuto da Terra promulgado em 1964 com objetivo de atender as 
reivindicações dos trabalhadores rurais no que tange ao acesso e uso democrático da terra 
não saiu do plano das intenções visto que os problemas relacionados à questão agrária não 
deixaram de existir e o mesmo serviu, tão somente, para conter o clima de insatisfação 
presente no campo e para barrar os movimentos de luta pela posse da terra e manter a 
ordem entre os (as) trabalhadores (as) do campo, considerando o temor do governo e da 
elite conservadora quanto a eclosão de uma revolução camponesa.  

Para Sant’ Ana (2012) o Estatuto da Terra (1964) e o Estatuto do Trabalhador 
Rural (1963) contribuíram fortemente para aprofundar a histórica concentração da terra, 
expulsar os trabalhadores e trabalhadoras rurais do campo e intensificar as expressões da 



 

                  

questão agrária, que se constitui além de uma particularidade da questão social2 (SANT’ 
ANA, 2012) uma questão política, econômica, cultural e ambiental cujo enfretamento exige a 
adoção de medidas direcionadas a transformações das relações sociais determinadas por 
grupos dominantes que comandam o modo de produção e o Estado capitalista. 

Segundo Santos e Gois (2013, pp. 7-8), com o discurso de enfrentar a Questão 
Agrária, o Estado, representado pelo INCRA, 

elabora e executa com o apoio de organizações que representam os/as 
trabalhadores/as do campo o I Plano Nacional de Reforma Agrária (PNRA); este 
plano apresenta os objetivos gerais e específicos que precisam ser alcançados para 
efetivar a Reforma Agrária no país. O I PNRA foi sancionado através do Decreto nº 
91.766 de 10 de Outubro de 1985 cujo objetivo geral era promover a distribuição da 
terra, por meio de modificações no regime de posse e uso, através da eliminação do 
latifúndio. Desta forma, permitiria o desenvolvimento do Brasil e o aumento da 
produção do/a trabalhador/a rural, por meio do desenvolvimento da agricultura 
familiar sendo possível à oferta de alimentos e de matérias-primas para o mercado 
interno, com a criação de novos empregos no meio rural, diminuição do êxodo rural 
e da pressão da população que se concentra nos grandes centros urbanos. 

Em 2003 é lançado o II PNRA cujas ações vão além do acesso a terra visto que 
tem como meta principal a promoção de ações direcionadas a produção e geração de renda 
aliado ao acesso aos demais direitos fundamentais, como habitação, saúde, energia. 

A elite e o Estado brasileiro colonial e neocolonial tiveram e ainda tem a prática 
de anteciparem-se as lutas da classe trabalhadora por políticas públicas e, no que se refere 
ao campo há um intenso processo de resistência e repressão, por parte do Estado, aos 
movimentos sociais e sindicais e as organizações não governamentais que tem entre suas 
bandeiras de luta o acesso e a democratização da terra e da educação, materializados pela 
reforma agrária e pela formulação e implementação de uma educação do e no campo.  

O enfrentamento das expressões da questão social faz parte das bandeiras de 
lutas dos movimentos sociais e sindicais organizados pelos (as) trabalhadores (as) urbanos 
(as) e rurais que reivindicavam e exigem do Estado intervenções com vista à superação dos 
processos de pobreza, desigualdade, inclusão marginal e precária e de negação de direitos 
a que são cotidianamente submetidos (as), configurados no campo por meio da questão 
agrária, uma particularidade da questão social, produto da relação contraditória entre capital 
e trabalho na cidade e no campo. 

A luta dos/as trabalhadores/as rurais sem terra pela desconcentração da terra e 
socialização da riqueza no campo é uma velha conhecida da sociedade brasileira; recheada 
de acontecimentos que envolvem a violência e uso da força; traz a tona a discussão sobre 
os direitos civis, políticos, econômicos e sociais e o surgimento de novos sujeitos políticos, a 
exemplo do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), Movimento dos 
Atingidos por Barragem (MAB) e do Movimentos do Pequenos Agricultores (MPA) aliado ao 
ressurgimento e/ou fortalecimento de movimentos existentes antes e/ou durante a ditadura, 
como a Comissão Pastoral da Terra (CPT). 

 Alterar a estrutura fundiária brasileira exige o fortalecimento do processo de 
organização política dos (as) trabalhadores (as) do campo envolvidos na luta pela Reforma 
Agrária e a construção e implementação de políticas públicas, aqui entendidas como de 
responsabilidade do Estado com envolvimento dos (as) trabalhadores (as), conforme 
previsto na Constituição Federal de 1988. 

Pereira (2008, p. 96), compreende as políticas públicas como uma  

estratégia de ação pensada, planejada e avaliada, guiada por uma racionalidade 
coletiva, na qual, tanto o Estado como a sociedade, desempenham papéis ativos (...) 
implica sempre, e simultaneamente, intervenção do Estado, envolvendo diferentes 

                                                           
2
 Questão social apreendida como conjunto das expressões das desigualdades da sociedade 

capitalista madura, que tem uma raiz comum: a produção social é cada vez mais coletiva, o trabalho 
torna-se mais amplamente social, enquanto que a apropriação de seus frutos mantém-se privada, 
monopolizada por uma parte da sociedade. (IAMAMOTO, 2007, p. 27). 



 

                  

atores (governamentais e não-governamentais), seja por meio de demandas, 
suportes ou apoios (...). 

Na perspectiva apontada por Pereira (2008), as políticas públicas têm duas 
funções centrais: concretizar direitos conquistados pela sociedade e incorporados nas leis e, 
alocar e distribuir bens públicos, cujos resultados estão diretamente relacionados às 
relações contraditórias entre o Estado e a sociedade, ao cenário em que foram concebidas e 
estão sendo executadas e aos sujeitos políticos envolvidos nas mesmas. 

A política social exprime a correlação de forças existente na sociedade, que é 
permanente na sociedade capitalista, porém sofre influência da conjuntura política, 
econômica e social que atravessa cada momento histórico e envolve a luta entre o capital e 
o trabalho, entre os contraditórios interesses dos capitalistas e dos trabalhadores (MARX e 
ENNGELS, 1998, 2009). Sua origem está relacionada à história do capitalismo e ao 
surgimento do movimento operário, sendo esta, fruto dos problemas resultantes da relação 
capital-trabalho, questões e lutas de classe. 

O processo de definição de políticas públicas para uma sociedade reflete os 
conflitos de interesse, as contradições e os arranjos feitos nas esferas de poder que 
perpassam as instituições do Estado e da sociedade. No Brasil, com frequência, tais 
políticas, de um lado, apresentam uma proposta de atendimento das demandas da classe 
trabalhadora, mesmo que minimamente; de outro, desqualifica e desconsidera as 
demandas, submetendo a produção e reprodução social à regulação do mercado.  

Ressalta-se que algumas demandas dos (as) trabalhadores (as) são 
contempladas, quando da concepção das políticas sociais pelo Estado capitalista3, em 
resposta a ação organizada dos (as) trabalhadores (as), porém a intencionalidade do Estado 
é defender os interesses do capital, preservar o próprio sistema capitalista e garantir a 
dominação política. Dessa forma, parte das bandeiras de luta dos movimentos sociais e 
sindicais adquire reconhecimento social, legitimidade e, a classe trabalhadora obtém 
algumas “conquistas sociais”. 

As políticas sociais, em especial a Educação, têm um papel fundamental na 
consolidação da atual forma de atuação do Estado, mediatizada pela educação formal 
prestada pelas instituições públicas e privadas, as tradicionais escolas, e pelas atuais 
organizações do terceiro setor que desenvolvem projetos educacionais nos níveis 
fundamental, médio e superior, além do ensino profissionalizante, totalmente voltado para o 
urbano, o mercado e para a defesa dos interesses do Estado; bem como na construção de 
novas e diferentes estratégias e de projetos alternativos à sociedade posta, em que os (as) 
trabalhadores (as) são protagonistas, lançando mão de ações sociopolíticas que se 
configuram em processo de educação não formal, aquela que segundo Gohn (2001, p. 7),  

[...] aborda processos educativos que ocorrem fora das escolas, em processos 
organizativos da sociedade civil, ao redor de ações coletivas do chamado terceiro 
setor da sociedade, abrangendo movimentos sociais, organizações não 
governamentais e outras entidades em fins lucrativos, que atuam na área social; ou 
processos educacionais, frutos de articulação das escolas com as comunidades 
educativas, via conselhos, colegiados etc. 

A educação enquanto forma de ensino/aprendizagem adquirida ao longo da vida 
dos indivíduos por meio da leitura, interpretação e assimilação dos fatos e acontecimentos 
individuais e/ou coletivos (GOHN, 2001), seja formal, informal ou não formal, se constitui em 
uma ferramenta de inclusão social, de acesso aos direitos e mecanismo que contribui para 
viabilizar a cidadania, pois como afirma Gohn (2001, p. 64),  

[...] Não dá para dizer que a educação crie a cidadania de quem quer que seja. Mas 
sem a educação é difícil construir a cidadania. A cidadania se cria com uma 
presença ativa, crítica, decidida, de todos nós com relação à coisa pública. Isso é 
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 Ressalta-se que a política social não é exclusiva do mundo capitalista. Pereira (2010, p. 15), 
recorrendo a um estudo de César (2010), afirma que “(...) Ao eleger Cuba como campo empírico de 
estudos de caso, a autora desmonta a idéia de que a política social é uma invenção capitalista (...).” 



 

                  

dificílimo, mas é possível. A educação não é a chave para a transformação, mas é 
indispensável. A educação sozinha não faz, mas sem ela também não é feita a 
cidadania. 

Por concebermos a educação como um processo histórico que ultrapassa os 
limites e os muros da escola, estando presente em todas as relações sociais é que 
consideramos que a participação dos (as) trabalhadores (as)l nas ações do Estado se 
configura uma ação educativa e política. Pucci (1994, p. 46) afirma que “quando se reflete, 
você resgata uma dimensão que vai além do círculo da mercadoria, do repetitivo. Isso é 
educativo, é formativo”. 

A inserção, o envolvimento e a participação dos (as) trabalhadores (as) nas 
políticas públicas, incluindo a Educação do Campo, além de representar um exercício de 
cidadania4, representam o desenvolvimento de um processo educativo e formativo. A partir 
da vivência individual e coletiva no cotidiano, o processo de educação/formação vai sendo 
construído, desconstruído e reconstruído, num jogo dialético de encontros e desencontros. 
“Lidando com a terra, lidando com a natureza, se relacionando uns com os outros, os 
homens se educam e educam novas gerações”. (SAVIANI, 1994, p.152). 

A Educação do Campo tem suas raízes na lida com a terra e com a natureza; faz 
parte das bandeiras de luta dos movimentos sociais e sindicais rurais no que se refere, 
segundo Silva (2010, p. 30), “ao acesso, à permanência com sucesso, seja, mais 
recentemente, por um projeto de educação voltado para os interesses dos segmentos 
socialmente excluídos do campo e da cidade” e; foi concebida a partir do diagnóstico da 
educação ofertada aos povos do campo que constatou, segundo Lunas e Rocha (2010, p. 
19): 

[...] situação educacional de precariedade que ainda existe no campo, tais como: 
altos níveis de analfabetismo e fechamento das escolas nas pequenas 
comunidades; nucleação de escolas sem critérios e sem diálogo com as 
comunidades; ausência de escolas que assegurem a continuidade de estudo dos 
povos do campo (especialmente os jovens) no próprio campo, além das séries 
iniciais do Ensino Fundamental; dificuldade de acesso dos trabalhadores e das 
trabalhadoras a informações necessárias ao desenvolvimento de novas tecnologias 
de produção e comercialização.  

Para dar conta e enfrentar essa realidade a Educação do Campo é entendida 
como processo de formação e emancipação humana, envolvendo ações formais (no âmbito 
do sistema escolar público), ações não formais (ações desenvolvidas por instituições de 
assistência técnica e extensão rural, governamentais, não governamentais e privadas) e 
ações informais (desenvolvidas na família, na comunidade, nas manifestações culturais, nos 
meios de comunicação e no trabalho). (SILVA, 2010).  

Neste sentido, toda ação educativa desenvolvida entre os povos do campo, (...) 
que incorpora os espaços da floresta, da pecuária, das minas e da agricultura, mas os 
ultrapassa ao acolher em si os espaços pesqueiros, caiçaras, ribeirinhos e extrativistas (...)”5 
e fundamenta-se nas práticas sociais constitutivas desses espaços e dessas populações: 
seus conhecimentos, sentimentos, valores, modo de ser e de produzir, de se relacionar com 
a terra e formas de compartilhar a vida, configura-se Educação do Campo. 

As experiências educativas desenvolvidas pelos movimentos sociais e sindicais; 
a realização, em 1997, do I Encontro Nacional de Educadores e Educadoras da Reforma 
Agrária (ENERA), sob a coordenação do MST e da I Conferência Nacional por uma 
Educação do Campo, em 1998 e, as ações desencadeadas e protagonizadas pela 
Articulação Nacional por uma Educação do Campo são o solo e as sementes que 
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 “A cidadania pressupõe o estado de direito, que parte, pelo menos na teoria, da igualdade de todos 

perante a lei e do reconhecimento de que a pessoa humana e a sociedade são detentores 
inalienáveis de direito e deveres”. (DEMO, 1996, p. 70). 
5
 Parecer nº 36, de 04 de dezembro de 2001 – Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas 

Escolas do Campo. 



 

                  

produziram a primeira experiência pública de Educação do Campo: o Programa Nacional de 
Educação na Reforma Agrária (PRONERA), instituído pelo governo federal em 16 de abril 
de 1998 e que ainda hoje está em vigência, mesmo que sob fortes tensões (CALDART; 
PEREIRA; ALENTEJANO; FRIGOTTO, 2012). 

A Educação do Campo parte da concepção do campo “(...) como um lugar de 
vida, de morar, de trabalhar, de ser feliz, lugar de construção de identidades (que tem 
particularidades e referências identitárias)” (SILVA, 2010, p. 80) e tem por princípios político-
pedagógicos: escola para a intervenção social; educação como emancipação dos sujeitos; 
educação para o desenvolvimento sustentável e solidário; educação como ação cultural; 
produção, socialização e confronto de saberes; descentralização, transparência e gestão 
compartilhada.  

A Educação do Campo faz parte do conjunto de ações e intervenções públicas 
direcionadas ao espaço rural brasileiro desde o ano de 2002, quando da aprovação da 
Resolução CNE/CEB nº 1, de 3 de abril de 2002 e, no caso de Sergipe, a partir de 2010, 
com a aprovação pelo Conselho Estadual de Educação (CEE) da Resolução Normativa nº 
3/2010. Mas, o que diz a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional (LDB) e os Planos 
Nacionais de Educação (PEE), instrumentos normativos, técnicos e políticos da Educação 
brasileira sobre a Educação do Campo?  

2.4 – EDUCAÇÃO E EDUCAÇÃO DO E NO CAMPO: bandeira de luta dos movimentos 
sociais e sindicais do campo  

As lutas por melhores condições de vida e de trabalho no campo incluem em 
seus repertórios o acesso a terra, água, crédito, assessoria técnica, formação/capacitação, 
alternativas de comercialização além das demandas e reivindicações das pessoas que 
vivem no espaço urbano, tais como saúde, educação, habitação, trabalho, lazer, assistência 
social, previdência social, enfim, independente se são demandas especificas ou universais, 
o que se busca é a garantia dos direitos sociais assegurados por meio de legislações 
internacionais6 e nacionais7 e que as intervenções públicas sejam concebidas e 
implementadas considerando as características, especificidades, conhecimentos e 
sabedorias do espaço rural, ou seja, elas devem ir ao encontro das necessidades, desejos e 
sonhos dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, portanto devem ser do e no campo. De 
acordo Lima (2006, p. 180),  

no mundo rural, tanto a exploração de classe quanto a opressão de gênero, assim 
como a discriminação racial, forma muito marcantes ao longo da história. Basta 
lembrar que a legislação trabalhista só atingiu os trabalhadores rurais no início dos 
anos 1960, depois de muitas lutas e determinação, encontrando feroz resistência do 
patronato, que insistia em manter a exploração, o poder e os privilégios inalterados. 

Os movimentos dos povos do campo fazem parte da formação sócio-histórica do 
Brasil e os primeiros datam do período colonial com as diversas revoltas contra as decisões 
da coroa portuguesa, prol independência, fim do regime de escravidão e melhoria das 
condições de vida da população. (GOHN, 2003). Nos séculos XVIII, XIX e início do século 
XX ocorreram movimentos nativistas (Cabanagem, Balaiada, Farroupilha, Praieira) que se 
opunham a centralidade do poder político e econômico da metrópole e seguiam orientações 
separatistas; o messianismo e o banditismo social (Canudos, Juazeiro, Muckers, 
Contestado, Cangaço com Lampião) que buscavam estabelecer uma nova ordem social e 
política em decorrência das precárias condições de vida dos camponeses. (SCHERRER-
WARREN, 1993). 

Para Gohn (2003), a história brasileira, em todas suas fases e períodos 
históricos, teve como protagonista os movimentos sociais e como nascemos rurais e 
permanecemos com uma área rural extensa e de importância política, econômica, social, 
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ambiental e cultural, realidade que leva o Ministério de Desenvolvimento Agrário (MDA) a 
considerar o Brasil um país com fortes características rural8, os movimentos sociais do 
campo sempre estiveram presentes. 

Scherrer-Warren (1993) e Gohn (2003) ao analisarem os movimentos sociais no 
campo ocorridos no século XX identificaram, além dos já citados: lutas de posseiros 
(Levante de Trombas e Formoso, Guerrilha do Porecatu, Revolta de Dona Noca), de 
camponeses (União dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas do Brasil (ULTAB), Ligas 
Camponesas e o Movimento de Agricultores Sem-Terra (MASTER)) e o surgimento do 
sindicalismo rural, culminando com o surgimento da Confederação Nacional dos 
Trabalhadores Rurais (CONTAG) nas décadas de 40, 50 e 60. Nos anos de 1970 e 1980 
surgem novas formas de organizações dos povos do campo, o Movimento do Atingidos 
pelas Barragens (MAB), Movimento dos Sem-Terra (MST) e os Movimentos de Mulheres 
Agricultoras, Movimentos de Saques no Nordeste, Movimento dos Bóias-Frias, Movimento 
Indígena, Movimentos dos Seringueiros. 

 Na atualidade, segundo Gohn (2010) os principais movimentos sociais no 
campo são: Movimentos dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST), Via Campesina 
(seção Brasil), Movimentos dos Atingidos pelas Barragens (MAB), Movimento das Mulheres 
Camponesas (MMC), Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA), Confederação dos 
Trabalhadores da Agricultura (CONTAG), Movimento das Mulheres Trabalhadoras Rurais 
(MMTR), Rede de Educação do Semiárido Brasileiro (RESAB), Comissão Pastoral da Terra 
(CPT) e os sindicatos de trabalhadores e trabalhadoras rurais vinculados à CONTAG. 
(PICOLOTTO, 2007; SANTOS, SANTOS & GONÇALVES, 2009). 

Vimos que historicamente o mundo rural é um solo fértil para a produção de 
movimentos sociais e sindicais, que homens e mulheres rurais são as sementes que 
frutificam e dão sentido aos mesmos e aliado a essas questões o acesso a educação é uma 
bandeira de luta e uma reivindicação presente em todos e quaisquer movimento social e 
sindical rural. 

Para o MST, a educação não pode ser vista como um fim, mas um meio que 
possibilite formar novos seres humanos que contribuam com transformação da nossa 
realidade, respeitando as especificidades de cada realidade, trabalhando com a dimensão 
sociocultural, política e econômica do campo e da cidade9.  

A Via Campesina defende a educação ao cobrar do Estado o aumento do 
financiamento da educação para 10% do Produto Interno Bruto (PIB); denunciar o 
fechamento de escolas no campo e os elevados índices de analfabetismo nas zonas rurais; 
reivindicar a criação de um programa ampliado de licenciaturas no campo, para que haja 
professores voltados às suas especificidades e a adoção de políticas de implantação de 
escolas técnicas. (Jornadas de lutas da Via Campesina coloca educação do campo em 
pauta10). 

A educação, junto com a formação, produção e organização, constituem para o 
MAB, segundo o Coletivo Nacional de Educação, as ferramentas que 

fortalece a luta e a conscientização do povo atingido. No atual momento histórico, 
mais do que simplesmente ensinar a ler e escrever, é preciso articular pedagógica e 
politicamente a educação das crianças, a alfabetização e escolarização dos jovens e 
adultos e a formação dos educadores à construção da consciência de classe, ou 
seja, a educação deve estar vinculada à vida, à cultura, à realidade, à história, ao 
trabalho e às relações com a natureza e a comunidade. Neste sentido, cabe 
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reconhecer a importância dos atingidos, sejam adultos, jovens ou crianças, elevarem 
seus níveis de compreensão da realidade, não apenas pela mobilização, mas 
também pelo acesso ao conhecimento, à informação e à cultura universal. 

Neste sentido, a educação que o MAB defende é um processo capaz de tornar 
as pessoas mais informadas, mais conhecedoras do mundo em que vivem, e assim, mais 
capazes de intervir nele, transformando-o, o que significa que as práticas e ações 
educativas tem que ultrapassar o limite do acesso a leitura e a escrita. 

O MPA no texto “Afirmando o conceito de educação camponesa” afirma que a: 

educação sempre esteve a serviço do modelo de sociedade vigente a cada 
momento histórico, voltada sobretudo às necessidades dos modelos econômicos. 
Quando se refere ao campo, a educação sempre descaracterizou sua identidade, 
autonomia e protagonismo (…) O Estado não compreende a educação informal 
como experiência educativa, continua acelerando o processo de fechamentos das 
escolas, não existe nenhuma política de acesso a universidade apropriada à 
juventude camponesa que está desvinculada das áreas de assentamentos e 
comunidades tradicionais. 

Na perspectiva de enfrentar e superar o modelo de educação que é posto e 
imposta pelo Estado aos povos do campo, o MPA vem construindo uma nova concepção de 
educação, denominada de educação camponesa, que tem por pilares fundamentais: 
relações horizontais que estabeleçam o protagonismo das pessoas e fortaleçam nosso 
projeto de Campo e de Sociedade; que seja um instrumento de luta da classe camponesa; 
que trabalhe a afirmação da identidade e a (re)significação da cultura camponesa; 
reafirmação da Educação “NO” e “DO” Campo como direito universal, a serviço do 
desenvolvimento humano e de campo que queremos; respeito a diversidade do 
campesinato brasileiro; fortalecimento da relação campo e cidade na construção de um 
projeto popular; negação do Capitalismo; valorização do ser humano e seus saberes; 
contraposição ao agro negócio e defesa do Território Camponês11. (MPA, 2006). 

 Ademais, o MPA defende que o processo pedagógico deve nascer no cotidiano 
das comunidades camponesas; ser pautada por suas necessidades, princípios e valores 
que preservam a história e identidade do campesinato; ser fundamentado nos princípios da 
educação popular, na solidariedade de classe, na convicção pela causa, em que é possível 
transformar a realidade através da práxis - reflexão e prática e que a escola não é um fim 
que termina em si mesma, e sim um espaço articulador e sistematizador do conhecimento 
da comunidade, capaz de problematizar e criar instrumentos que resolva suas 
necessidades. 

O MMTR-NE12 tem uma proposta de educação que valoriza o saber das mulheres 
rurais, seu modo de ser, suas crenças e seus valores e seu conhecimento político, portanto 
defende uma educação que possibilite aumentar a autonomia das mulheres, transformar a 
mentalidade de submissão, combater todo tipo de discriminação e preconceito e uma 
intervenção para transformação da sociedade objetiva vivenciada pelas mulheres13. 

 Dentre os sete eixos14 que formam a plataforma política da Marcha das 
Margaridas a educação está presente por meio do eixo 5, sob a denominação de “Educação 
não sexista, sexualidade e violência” e da defesa de uma política de  Educação do Campo 
que proporcione, entre outros objetivos: implementar políticas de educação que combatam as 
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desigualdades de gênero, raça e etnia e todas as formas de preconceito e contribuam 
efetivamente para ampliar as condições de sobrevivência digna no campo para as mulheres; 
garantir políticas de elevação de escolaridade em todos os níveis de ensino, implementadas 
no meio rural, preferencialmente para as mulheres; impedir o fechamento das escolas do 
campo de forma arbitrária e sem participação da comunidade, reafirmando a importância e 
necessidade de ampliar o numero de escolas no campo; inserir nas propostas político 
pedagógicas e nos currículos escolares de todo o sistema educacional, temas, metodologias 
e materiais que dialoguem com as identidades e realidade do campo em toda a sua 
diversidade, abordando, especialmente: educação ambiental, relações sociais de gênero; 
diversidade racial e étnica; direitos sexuais e reprodutivos (afetividade, sexualidade, homo 
afetividade, violência sexual e social, saúde reprodutiva e violência sexista); combate a todas 
as formas de homofobia e lesbofobia e  implementar políticas de educação que promovam a 
elevação da escolaridade das jovens mulheres, especialmente na perspectiva da formação 
profissional voltada para o desenvolvimento sustentável e de condições para a permanência 
das mulheres no campo15.  

3 - A FESTA DA COLHEITA: Temos algo a comemorar? 

Chegando ao fim do ciclo do plantio, depois de termos arado o solo, plantado e 
adubado as sementes, acompanhado o plantio, ou seja, ao momento de verificarmos se 
temos o que comemorar e se possível realizar a festa da colheita. 

A análise e correção orgânica do solo, recuperação das sementes da paixão e 
monitoramento agroecológico do plantio possibilitaram a realização de uma colheita rica e 
efetiva, visto que a Educação e Educação do e no Campo são  frutos colhidos em todas as 
bandeiras de lutas dos povos do campo, caminho que tem possibilitado a inserção da 
Educação do e no Campo na esfera do Estado, porém ainda temos pouca a comemorar e 
muita a plantar para que a educação chegue efetivamente no campo, deixe de ser uma 
versão piorada da educação urbana, que tenha uma identidade com o mesmo e seja 
realmente do campo e um direito dos povos do campo. 
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