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A  educação  do  campo  tem  motivado  nas  duas  últimas  décadas  debates,

pesquisas, políticas públicas e ações de movimentos sociais organizados.  A partir do

final dos anos 1990, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra - MST, junto

com  outras  organizações  sociais,  engajou-se  num  movimento  nacional  por  uma

educação do campo, com grande mobilização e forte pressão social. Tal mobilização foi

capaz inclusive de pressionar o Estado por políticas públicas para o campo. Além disso,

mudou  o  foco  teórico  do  debate,  com  a  conceituação  educação  do  campo  em

contraposição à educação rural, avançando na direção de uma educação em sintonia

com as populações que vivem e trabalham no campo.

Visando o debate crítico sobre este movimento em torno da educação do campo,

pretendemos submeter a conceituação “educação do campo” à dialética, questionando

em primeiro lugar as fronteiras estabelecidas entre campo e cidade na atualidade. Mais

do que isso, nos interessa apreender o movimento que compele à transformação social.

No materialismo histórico a prática é concebida como uma “ação material,  objetiva,

transformadora, que corresponde a interesses sociais  e que, considerada do ponto de

vista  histórico-social,  não é  apenas  produção de uma realidade  material,  mas sim a

criação  e  desenvolvimento  incessantes  da  realidade  humana”  (VÁZQUEZ,  1968,  p.

213).

O materialismo histórico-dialético funda-se em categorias que são expressão

das  próprias  relações  sociais  e,  portanto,  permitem  apreender  em  sua  essência  os

problemas  reais,  concretos,  relativos  à  vida,  ao  trabalho  e  à  educação.  Além disso,

impõe um comprometimento/engajamento com a realidade. De acordo com Marx, “..os

homens, que produzem as relações sociais em conformidade com a sua produtividade

material,  produzem também as  idéias,  as categorias,  isto  é,  as expressões  abstractas
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2 Professora no Centro de Ciências da Educação da Universidade Federal de Santa Catarina.



ideais (...) destas mesmas relações sociais. Assim, as categorias são tão pouco eternas

quanto as relações que exprimem. São produtos históricos e transitórios.” (1982, p. 551)

Nesta direção, desenvolvemos algumas reflexões tendo como pano de fundo a

compreensão de que a ciência é expressão do movimento do real, é fruto da produção

histórica dos homens e, além disso, é condição fundamental para a produção da vida na

atualidade.  Organizamos  a  apresentação  em  quatro  eixos.  No  primeiro,

problematizamos a respeito da  falsa dualidade entre campo e cidade, bem como entre

educação  do  campo  e  educação  da  cidade;  no  segundo,  avaliamos  os  limites  da

educação do campo no âmbito das políticas  de Estado; no terceiro,  refletimos sobre

algumas contradições presentes na articulação nacional por uma educação do campo e,

por último, indagamos sobre a direção (conservação ou emancipação) que orienta as

experiências educacionais e escolares no campo.

Campo e cidade: duas faces de uma mesma realidade

A formulação educação do campo pressupõe a diferenciação com uma suposta

educação da cidade, com base em uma tensão entre campo e cidade. Essa diferença,

segundo análise de Freitas (2008), não pode ser levada à contradição, ao antagonismo.

Portanto, a contradição é falsa, foi posta pelo capitalismo. Ainda, segundo Freitas, certas

contradições não se resolvem pelos pólos, devem estar no plano das diferenças,  que

neste caso devem ser valorizadas.

É preciso, ainda, considerar que as fronteiras entre o rural e o urbano já não são

claramente observadas e identificadas. Assim como na cidade, as populações do campo

convivem  com  o  desemprego,  a  precarização,  intensificação  e  informalização  do

trabalho e a carência de políticas públicas. Hoje mais de 80% da população brasileira

vive na cidade; em 1956, pela primeira vez a renda do setor industrial  superou a da

agricultura; na Europa, em 1850, a população urbana ultrapassava a rural; no mundo,

esse movimento acontece no século XXI.

Quem  vive  hoje  no  campo?  São  trabalhadores?  Agricultores?  Produtores?

Empreendedores  rurais?  Colonos?  Caipiras?  O  Jeca  Tatu,  personagem  criada  por

Monteiro Lobato para explicar o que ele julga ser o obstáculo ao progresso brasileiro no

campo? Ou o Chico Bento das revistas do Maurício de Souza? Estes são a expressão do

atraso? Segundo Schwartz (2003, p.23), no prefácio ao livro de Oliveira3, “os meninos

3 OLIVEIRA, F. Crítica à razão dualista. O ornitorrinco. São Paulo: Boitempo Editorial, 2003.
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vendendo alho e flanela nos cruzamentos de um semáforo não são a prova do atraso do

país, mas de sua forma atroz de modernização.”

No Brasil, o trabalho no campo é expressão de diversas formas de ocupação do

espaço, desde a produção para a subsistência até a produção intensiva de eucaliptos para

a produção de celulose. Explicita a grande desigualdade social do país. Constitui espaço

de trabalho, de vida, de relações sociais e de cultura de pequenos agricultores; espaço de

grande exploração de trabalhadores, especialmente o trabalho temporário, sem relações

contratuais,  de  pessoas  que  vagueiam  pelo  país  para  acompanhar  os  períodos  de

colheitas, constituindo o trabalho sazonal; espaço de terras para reserva de valor; espaço

de produção para o agronegócio; espaço de difusão de tecnologias e de modificação

genética  amplamente  questionada por  ambientalistas,  pesquisadores  e  agricultores;  e

espaço para o descanso, a vida tranqüila, o lazer e o contato com a natureza. Além disso,

é um espaço em que homens,  mulheres  e crianças  vagueiam à procura de trabalho,

escancarando o fenômeno migratório.

Compreendemos  que  a  única  forma  de  apreendermos  este  fenômeno  é  pela

categoria contradição. No campo se produz muita riqueza, mas também muita miséria.

Há grande desenvolvimento tecnológico, genético junto a trabalho escravo e trabalho

infantil.  A agricultura brasileira está sob domínio de 50 grandes conglomerados, dos

quais apenas 20 são brasileiros,  porém associados a transnacionais4.  As empresas do

agronegócio controlam o mercado interno e externo, os preços e os insumos industriais.

Também  produzem  os  agrotóxicos  e  máquinas  e  dominam  as  grandes  redes  de

agroindústrias. Além disso, são as que menos empregam.

No  mesmo  contexto,  observamos  a  presença  do  trabalho  escravo:  são  192

empresas  que  exploram  a  mão  de  obra  escrava,  fundamentalmente  agrícolas,

madeireiras e de gado, inclusive na moderna indústria do etanol da cana de açúcar5. E

também do trabalho infantil, são quase oito milhões de crianças e adolescentes de 5 a 17

anos trabalhando no Brasil, a maioria no campo, onde 77% trabalha em atividades não

remuneradas, sobretudo na agricultura6.

4 Fonte: www.mst.org.br.
5 Segundo  relatório  da  OIT  sobre  Trabalho  escravo  no  Brasil  no  século  XXI,  “As  ações  fiscais
demonstram que quem escraviza no Brasil não são proprietários desinformados, escondidos em fazendas
atrasadas e arcaicas.  Pelo contrário,  são latifundiários,  muitos produzindo com alta tecnologia para o
mercado consumidor interno ou para o mercado internacional. Não raro nas fazendas são identificados
campos de pouso de aviões. O gado recebe tratamento de primeira, enquanto os trabalhadores vivem em
condições piores do que as dos animais.” (p. 24). Fonte: www.oitbrasil.org.br
6 Fonte: OIT. Trabalho infantil no Brasil, 2001.
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A análise de Oliveira (2003) nos ajuda a compreender a essência desta realidade,

ao  criticar  a  dualidade  e  alcançar  a  contradição  da  realidade,  ou  uma  integração

dialética. “A expansão do capitalismo no Brasil se dá introduzindo relações novas no

arcaico  e  reproduzindo  relações  arcaicas  no  novo,  um  modo  de  compatibilizar  a

acumulação global, em que a introdução das relações novas no arcaico libera força de

trabalho que suporta a acumulação industrial-urbana e em que a reprodução de relações

arcaicas no novo preserva o potencial de acumulação liberado exclusivamente para os

fins de expansão do novo.” (p. 60).

Sustenta Oliveira que a agricultura atrasada financia a agricultura moderna e a

industrialização.  “O  subdesenvolvimento  viria  a  ser,  portanto,  a  forma  da  exceção

permanente  do  sistema capitalista  na  sua  periferia.”  (2003,  p.131).  Com base  nesta

formulação, conclui nO Ornitorrinco, que este é altamente urbanizado, com pouca força

de trabalho e população no campo, sem nenhum resíduo pré-capitalista, ao contrário,

um forte agrobusiness. E que é uma das sociedades capitalistas mais desiguais.

Com  base  nas  reflexões  de  Oliveira,  evidenciamos  um  fenômeno  que  se

manifesta no campo e na cidade, que se refere à produtividade do trabalho, a qual “dá

um salto mortal em direção à plenitude do trabalho abstrato” (p. 135). É a ampliação do

trabalho, mas não do assalariamento. O trabalho humano abstrato – “trabalho despido de

suas especificidades e considerado como simples despesa de energias humanas, físicas e

intelectuais” (CASTRO, 2006, p. 263), requer uma aprendizagem igual, comum, social,

de conhecimentos gerais para todos, a qual tem como ponto de partida a realidade local,

particular, mas de forma alguma resumindo-se a ela. 

Na perspectiva do materialismo histórico dialético, consideramos a educação do

campo como uma particularidade do universal. Para compreendê-la, precisamos usar o

recurso dialético, com base na conexão entre o geral, o específico e o particular. 

Um  conhecimento  rigoroso,  o  qual  deve  ser  base  do  processo  de

ensino-aprendizagem  nas  escolas,  configura-se,  segundo  Moraes  (2000),  como  uma

oscilação permanente entre as partes e o todo, entre o abstrato e o concreto e entre o

singular  e  o universal.  “Afirmar  a  realidade  como totalidade  – um todo processual,

contraditório  e  complexo  –  não  significa  compreendê-la  como  uma  unidade

indiferenciada na qual os momentos particulares seriam suprimidos ou os fenômenos

concretos desapareceriam.” (idem, p.23).

Consideramos que a educação do campo é uma abstração se não for considerada

no contexto em que é desenvolvida, nas relações que a suportam e, especialmente, se
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não for compreendida no âmbito da luta de classes, que se expressa no campo e na

cidade.

Fala-se demasiadamente  em culturas  e saberes  camponeses,  bem como numa

pluralidade  de sujeitos  e  grupos sociais,  o  que  parece  revelar  a  própria  negação da

História. Fala-se, segundo Cardoso (1996), em “histórias no plural, histórias que são

‘de’ e ‘para’ grupos definidos, sem possibilidade alguma de reivindicar uma autoridade

universal.” (p.13). 

De acordo com Harvey (2004), a dialética ensina “que a universalidade sempre

existe  em relação à particularidade;  não é  possível  separá-las,  ainda que constituam

momentos distintivos de nossas operações conceituais e nossos engajamentos práticos”.

(p. 316).

Educação do campo: política de Estado?

A luta por uma educação do campo corre o risco de ficar atrelada ao âmbito do

Estado e das políticas públicas, perdendo a dimensão fundamental da educação como

estratégia  de  interiorização  de  valores  contrapostos  à  lógica  individualista,  liberal,

competitiva, funcional que nos conforma e que cria um consenso generalizado em torno

do consumo. 

Considerando o Estado como de classe, como organismo essencial para manter a

reprodução do capital, e as instituições escolares como expressões mediadas pelo poder

do Estado, observamos as contradições de movimentos sociais, como por exemplo o

MST, ao buscar romper com a legalidade institucionalizada, por meio da ocupação de

terras e, ao mesmo tempo, lutar pela incorporação nesses espaços de uma instituição de

controle estatal, no caso as escolas da rede oficial de ensino.

Segundo Araújo (2007), uma contradição apontada nas práticas educativas do

MST diz respeito à sua relação com o Estado burguês.  “Ocorre que o Estado é um

provedor de direitos, o que significa dizer que ele garante o direito, mas não garante a

emancipação. Assim, ao limitar a luta pelo acesso à educação escolar no âmbito apenas

dos  direitos,  os  esforços  do  MST  se  encerram  nos  limites  dos  direitos  e  não  na

emancipação.” (p. 8)
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Observamos, por meio de nossa pesquisa sobre a produção acadêmica a respeito

do MST7, especialmente na análise sobre as teses e dissertações que tratam da relação

trabalho, educação e cooperativas, que as práticas formativas desenvolvidas em espaços

não  institucionalizados  têm  um  potencial  emancipatório  maior,  por  responderem

fundamentalmente as necessidades e exigências do movimento social e por não estarem

totalmente submetidas ao controle do Estado.

Movimento nacional por uma educação do campo: para onde aponta em termos de

projeto histórico?

O movimento nacional por uma educação do campo agrega movimentos sociais

organizados e combativos, como o MST, mas também organismos e instituições que se

firmam sob outros  fundamentos,  como UNICEF (Fundo das  Nações  Unidas  para  a

Infância) e UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação). No campo

teórico,  também  observamos  a  presença  de  diferentes  perspectivas

teórico-metodológicas, desde a marxista até análises fundadas em noções pós-modernas

de homem e de sociedade. Nos cadernos da articulação nacional por uma educação do

campo, aparecem as expressões: educação para o desenvolvimento;  educação para o

campo na sua generalidade,  sem corte de classe; democratização da escola e gestão;

presença do lema aprender a aprender, fala-se muito em construção do conhecimento e

em sujeito,  correndo o risco de uma relativização do ensino e da ciência;  educação

como humanização; pedagogia do movimento como movimento de diversas pedagogias.

No último caderno “Por uma educação do Campo”, há um texto de Jesus (2005)

intitulado “Questões paradigmáticas da construção de um projeto político da educação

do  campo”.  Visando  uma  crítica  ao  paradigma  moderno,  propõe  aspectos

paradigmáticos que ampliam as condições de construção de um projeto de educação

emancipatória8, centrado: na educação e os seus sujeitos; na educação e o espaço vivido;

na temporalidade; na educação como relação entre ciência e saberes; na relação sujeito e

objeto.  Tais  aspectos  ou  noções  se  aproximam,  ao  nosso  ver,  de  uma  concepção

pós-moderna,  a  qual  desencadeia  práticas  relativistas,  subjetivistas,  pragmáticas  e

imediatistas, não conseguindo alcançar os reais problemas da educação e do campo. 
7 Pesquisa concluída em julho de 2008, intitulada: “Movimento educativo emancipatório: uma revisão das
pesquisas sobre o Movimento dos Sem Terra no campo educacional”, coordenada pela autora e financiada
pelo CNPq.
8 A emancipação não é compreendida no sentido marxista de superação da alienação, numa perspectiva
revolucionária. 
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A educação  do  campo,  nas  formulações  da  “Articulação  Nacional  por  uma

Educação do Campo”,  tem buscado sustentação  nas  categorias  cultura,  identidade  e

diferenças, secundarizando a centralidade da categoria trabalho.

Compreendemos que há uma intrínseca e inegável relação entre a educação e a

produção material da vida, com base no materialismo histórico-dialético que orienta este

trabalho, o qual compreende que os processos formativos constituem-se no âmbito das

relações  sociais,  determinadas  essencialmente  pelo  trabalho.  Compreendemos,  assim

como  Meszáros  (2005),  que  a  natureza  da  educação  está  vinculada  ao  destino  do

trabalho.

De acordo com os resultados de nossa pesquisa (VENDRAMINI, 2008), a qual

faz  um mapeamento  sobre  as  dissertações  e  teses  que  estudam  as  ações  do  MST,

predominam as análises  que tomam como foco de estudo as  questões educacionais,

escolares  e  pedagógicas  dissociadas  do  trabalho  e  das  relações  sociais.  Das  41

dissertações de mestrado e 17 teses de doutorado selecionadas (que focam a relação

trabalho,  cooperação  e  educação),  apenas  7 e  7,  respectivamente,  são  da  área  da

educação, o que nos leva a concluir que o campo da educação tem uma fraca presença

neste tipo de análise.

Experiências educacionais e escolares no campo: conservação ou emancipação?

Iniciemos nos posicionando a respeito  da necessidade histórica,  inadiável,  de

superação das atuais relações sociais, que expressam profundas desigualdades sociais.

Portanto, ao tratarmos da educação do campo, o fazemos na perspectiva da emancipação

e não da conservação.

Tal pressuposto não implica na espera paciente pelas mudanças. Temos que atuar

a  partir  das  possibilidades  que  temos  e  do  que  podemos  criar/superar.  Para  tal,

consideramos que a escola, ainda que inteiramente defasada, não conseguindo responder

aos  desafios  do século  XXI,  constitui-se  numa necessidade  social  (não  natural).  Os

filhos  dos  trabalhadores  do campo (e  também da cidade)  têm a escola como único

espaço de socialização do conhecimento sistematizado. Portanto, precisamos de escolas

que não percam de vista àquilo que é essencial, a democratização do conhecimento.

Avançando um pouco mais,  precisamos de escolas  que organizem o trabalho

pedagógico sob outras bases, pois as atuais reproduzem a extrema desigualdade social e
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excluem/marginalizam  as  crianças  e  os  jovens  por  meio  de  diversos  instrumentos

“pedagógicos”, como por exemplo, a avaliação.

As escolas, por si só, não são capazes de promover mudanças maiores. Assim,

coloca-se a necessidade da sua estreita vinculação com as formas materiais de produção

da vida, ou seja, com o trabalho. A base da educação e da escola está na possibilidade

concreta  das pessoas produzirem seus  meios  de vida no campo brasileiro,  de terem

acesso à terra, aos instrumentos de trabalho, à tecnologia, à informação e conhecimento,

à água, à assistência técnica, entre outras.

Por último, não podemos continuar falando de uma educação do campo em seu

sentido genérico. É preciso perguntar: para qual campo e para qual população? E qual

educação? No meu ponto de vista, falta ao debate o corte de classe. Penso que devemos

nos mobilizar, enquanto produção teórica e enquanto intervenção política, em torno de

uma educação do campo para a classe trabalhadora.

Em nossa pesquisa, já aqui mencionada (VENDRAMINI, 2008), analisamos as

dissertações  e  teses  que  abordam  as  questões  do  trabalho,  das  cooperativas  e  da

educação, procurando analisar a relação que se estabelece entre a educação e a produção

da vida. Diversos estudos apontam aspectos emancipadores nos processos formativos e

escolares desenvolvidos pelo MST. Apresentamos alguns:

Ruschel  (2001),  ao  analisar  a  experiência  da  cooperativa  dos  estudantes  da

Escola Agrícola 25 de Maio, em Fraiburgo/SC e o projeto político e organizacional do

MST, observa que a cooperativa dos estudantes possibilita o aprendizado da autogestão,

o  diálogo,  a  crítica  e  autocrítica  e  a  capacidade  de  identificar  problemas  e  buscar

soluções coletivamente. 

Silva (2005), em sua tese de doutorado sobre o trabalho voluntário realizado pela

base do MST na construção da Escola Nacional Florestan Fernandes - ENFF, observa

que o sentido pedagógico deste trabalho é “o reconhecimento do objeto produzido como

uma obra coletiva.  Ou seja,  os  trabalhadores  Sem Terra passam a se reconhecer  no

produto do trabalho a partir de uma dimensão real de apropriação coletiva, diferente do

trabalho realizado nos acampamentos e assentamentos.” (p. 222)

Araújo  (2006)  apresenta  elementos  do  cotidiano  da  produção  coletiva  que

expressa avanços e recuos em relação à coletividade, no sentido de identificar o que há

de novo nos assentamentos do MST, como: “a) os assentados não são assalariados; b) a

produção  mista  contempla  uma  produção  coletiva  (embora  de  forma  precária  e

reduzida)  e  individual;  c)  os  frutos  da  produção  coletiva  são  utilizados  para  a
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conservação da estrutura cooperativista do Assentamento e do patrimônio coletivo; c) a

produção individual, da grande maioria está voltada para a satisfação das necessidades

dos assentados e de sua família  (...);  d) os assentados exercem, de certa  forma, um

determinado  controle  sobre  a  distribuição  e  consumo da  produção;  e)  o  trabalhador

planeja a sua atividade produtiva de acordo com os limites postos pela Assembléia de

Assentados; f) a produção coletiva representa um importante suporte para a produção

individual, principalmente quando garante o pagamento dos seus financiamentos; g) o

excedente da produção, em geral,  é apropriado pelo próprio trabalhador. (ARAÚJO,

2006, p. 211)

Bonamigo (2001) analisa  que com a criação da Cooperativa  de Produção no

assentamento pesquisado, esse espaço de sociabilização assumiu dimensões próprias,

determinadas  pela  presença  e  convivência  constantes  entre  as  pessoas.  Ao  mesmo

tempo, os conflitos também tomam dimensões fortes, o que obriga os associados da

cooperativa a enfrentarem os problemas interpessoais que surgem de forma coletiva.

De acordo com Dalmagro (2002), os avanços na organização e realização do

trabalho no assentamento garantem a superioridade da cooperação frente ao trabalho

individual, porém, não configuram relações de trabalho novas. Os assentados sofrem a

exploração dessa sociedade de diversas maneiras. Observa que a vida está em constante

disputa, em movimento. 

Souza  (2006)  observa  pelos  documentos  produzidos  pelo  MST  e  pelas

experiências  educativas,  que a participação coletiva é uma forma de aprendizado da

política. Seja nos núcleos, nas brigadas ou nos cursos técnicos, os participantes estão

envolvidos no debate sobre a realidade camponesa. Assim, a educação que se pretende

como formação humana ocorre na prática social. (p. 115)

Observamos em todas as produções a associação entre experiências formativas

emancipadoras e o trabalho coletivo, o que nos leva a concluir, em primeiro lugar, que a

educação do campo não é um ato isolado, mas coletivo e contextualizado e, em segundo

lugar, que a educação na perspectiva da transformação social deve estar associada com

formas alternativas e coletivas de produção da vida, na direção da construção do que

Harvey (2004) chama de “espaços de esperança”.

Conclusões
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Com base nas análises a respeito da educação do campo apresentadas no texto,

concluímos que a negação do caráter de classe e a afirmação da cultura, da identidade e

da diferença na educação do campo, como uma realidade em si e não como conexão

entre o geral, o específico e o particular, se assentam na negação do trabalho.

Há necessidade premente de recuperar a dimensão do trabalho como central nas

análises sobre a educação do campo e sobre os movimentos sociais, compreendendo que

a educação só pode ser pensada em condições materiais concretas e, especialmente, nas

formas de produção da vida alternativas às atuais. 

Consideramos que a defesa de uma educação do campo tem como sustentação o

reconhecimento de uma realidade de trabalhadores e trabalhadoras do campo que têm

resistido  para  continuar  produzindo  sua  vida  no  espaço  rural.  E,  especialmente,  o

reconhecimento de que esta realidade precisa ser alterada, tendo em vista a crescente

pobreza, o desemprego, as grandes desigualdades sociais e as dificuldades de acesso às

políticas públicas (saúde, educação, transporte, infra-estrutura etc). Portanto, pensar um

projeto de educação do campo pressupõe a sua sustentabilidade em termos econômicos,

sociais, culturais e ambientais.

Concluímos  defendendo  a  necessidade  do  materialismo  histórico  dialético  como

referencial de análise e de intervenção, visando apreender nos estudos sobre a educação

do campo os confrontos externos de disputa de projetos para o campo e para a educação,

e os internos, no que diz respeito à elaboração dos pressupostos da educação do campo e

à sua materialização.

Assim  como  há  tensões  entre  a  intenção  e  o  projeto,  entre  os  propósitos  dos

movimentos  sociais  ou  da  educação  do  campo,  e  a  capacidade  de  concretizá-los,

também há  tensões  no  interior  da  própria  teoria.  Há necessidade  de  trabalhar  estas

tensões.
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