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Resumo  

 

A Educação do Campo é um movimento relativamente novo, que surge na década 

de 1990, a partir das lutas e experiências dos movimentos sociais do campo. Partindo dos 

estudos já desenvolvidos sobre o tema, a presente pesquisa busca conhecer o percurso de 

jovens egressos do curso de Ensino Médio em Agroecologia da Escola 25 de Maio, 

localizada no Assentamento Vitória da Conquista, Fraiburgo/SC, o qual tem o MST como 

principal protagonista. O problema norteador desta pesquisa foi compreender de que forma 

o contexto atual do campo influencia os percursos de egressos do referido curso em relação 

à permanência ou não no campo, ao trabalho e à continuidade dos estudos.  Os 

procedimentos utilizados foram a aplicação de um questionário semiestruturado aos 

egressos da turma formada em 2009, entrevistas semiestruturadas a quatro egressos e 

análise do Projeto Político Pedagógico da Escola 25 de Maio. Para a análise do que aqui se 

configura um estudo de caso, são utilizados os conceitos de Educação do Campo, de Roseli 

Caldart, sustentabilidade, de Stahel e trabalho e educação de Marx e Engels. Os resultados 

da pesquisa confirmam a nossa hipótese, revelando que a proposta de Ensino Médio da 

Escola 25 de Maio é avançada em relação à realidade atual do campo, pois apontam que a 

falta de uma política efetiva de Reforma Agrária, em detrimento da opção do Estado 

brasileiro pelo agronegócio, dificulta a permanência dos jovens egressos no campo e o 

exercício da profissão de técnico em agroecologia. Com isso, os jovens acabam migrando 

para a cidade em busca de empregos para custear os estudos e, muitas vezes, ajudar a 

compor a renda familiar.  

 

 

Palavras-chave: Agronegócio – Assentamentos Rurais - Agroecologia – Educação do 

Campo – Ensino Médio  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ABSTRACT  

 

The Rural Education in Brazil is a relatively new movement that emerges in the 1990s, 

from the struggles and experiences of rural social movements. Based on the studies that 

have already developed the subject, this research aims to situate the High School course 

integrated to the technical professional educational in Agroecology, of the School 25 de 

Maio, located in the rural community of Vitória da Conquista, Fraiburgo / SC. This curse 

has the MST as its main protagonist. The guiding problem of this research was to 

understand how the current rural context influences the paths of the graduates in this 

course. The procedures included in this research include the application of a semi-

structured questionnaire to graduates of the class of 2009, semi-structured interviews of 

four graduates and analysis of the Pedagogical Political Project of the School 25 de Maio.  

This research is a Study of a Case and for its analysis it was used rural education concepts 

of Roseli Caldart; sustainability of Stahel; work and education of Marx ansd Engels.  The 

research results confirm our hypothesis, revealing that the High School propose of the 

School 25 de Maio is advanced in relation to the reality of current rural context, 

demonstrates a lack of an effective policy of land  reform, to the detriment of the Brazilian 

State option for the agribusiness, creating difficulties for the retention of young gradua tes 

in the rural community and the exercise of their professional of Agroecology Technical. 

Thus, young graduates end up migrating to the city in order to search for jobs to fund their 

studies and often help compose the family income. 

 

 

Keywords: Agribusiness - Rural Community - Agroecology - Rural Education - High 

School 
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Introdução  

 

Na década de 1980, quando eu era criança, os meus pais se envolveram na luta pela 

terra no estado do Rio Grande do Sul (RS). Posteriormente, atuei no Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), na Secretaria Nacional em São Paulo.  

Após a experiência no MST tive a oportunidade de trabalhar para uma instituição, 

viajando para vários estados do Brasil, realizando formação de professores, atividade que 

me proporcionou um olhar panorâmico sobre a realidade da educação brasileira.  

O ímpeto de estabelecer comparação entre a experiência vivenciada no MST e as 

realidades que conheci era imediato. Era comum ouvir de gestores locais que “os alunos do 

meio rural davam muito trabalho”, que se pudessem fechariam todas as escolas existentes 

no campo, entre outros comentários que menosprezavam e excluíam essa população. O 

oposto do que vi no MST.  

Este movimento social sempre demonstrou grande preocupação com o acesso e a 

qualidade da educação dos trabalhadores do campo, a luta por políticas públicas que 

atendam a demanda no próprio campo, para que as crianças e os jovens não precisem 

percorrer horas de ônibus para chegar à cidade para estudar, a luta por um projeto de 

educação inserido em um projeto mais amplo de Reforma Agrária e por um país melhor 

para todos. Era, no entanto, uma diferença espantosa em relação à falta de qualidade, 

evasão, falta de compromisso dos gestores, precariedade da formação dos professores, que 

eu pude ver nos locais que conheci pelo Brasil a fora, na cidade e no campo.  

Do ponto de vista acadêmico, considero fundamental buscar experiências que 

demonstrem ser possível fazer uma boa escola pública e observar quais são os fatores que 

configuram tais experiências. 

Foi assim que surgiu o interesse pelo estudo de caso da Escola 25 de Maio, 

localizada no Assentamento Vitória da Conquista, Fraiburgo, no estado de Santa Catarina, 

especificamente o Ensino Médio, pois esse segmento era o que apresentava mais 

dificuldade em se organizar ou mesmo existir na maioria das localidades que conheci.  

A Escola 25 de Maio faz parte da luta do MST pela democratização da educação 

escolar, está entre um conjunto de 46 escolas localizadas em áreas de assentamentos rurais 

no estado de Santa Catarina, totalizando 3.567 alunos, de acordo com dados fornecidos 



13 
 

pelo Setor de Educação do MST, os quais somam-se a outros tantos espalhados por todo o 

Brasil.  

O nome da Escola demonstra sua identidade com o MST, pois faz referência ao dia 

25 de maio de 1985, quando ocorreu a primeira grande ocupação de terras em Santa 

Catarina, no município de Abelardo Luz, com a participação de 2.000 famílias. 

Assim como nos demais assentamentos rurais conquistados pelo MST, as famílias 

assentadas sempre se preocuparam com o acesso à escola para seus filhos. Mesmo sem a 

infraestrutura adequada, desde o início do assentamento, as crianças tiveram acesso à 

educação escolar. Em 1987, foram criadas duas escolas de Ensino Fundamental.  No 

entanto, as famílias sempre lutaram pela expansão dos níveis de ensino, como é o caso do 

Ensino Médio em Agroecologia, abordado na presente pesquisa.  

A agroecologia foi uma das preocupações da Escola desde o seu surgimento. Em 

1989, quando foi aprovado o Ensino Fundamental, foram reservados dois lotes pela 

comunidade, cerca de 34 hectares, utilizados pelos alunos, que permaneciam na escola em 

tempo integral para o desenvolvimento de técnicas e conhecimentos agropecuários.  

Atualmente, as turmas do Ensino Fundamental I e II funcionam nos períodos 

matutino e vespertino, sob responsabilidade da Rede Municipal de Ensino. Estes alunos 

são atendidos por tempo integral na escola. O Ensino Médio é diferenciado, funciona 

através da Pedagogia da Alternância, metodologia na qual os alunos permanecem um 

período na Escola e outro no assentamento rural, de onde são oriundos, sendo este 

segmento responsabilidade da Rede Estadual de Ensino. Assim, atuam duas redes de 

ensino na mesma escola.   

Outra preocupação da comunidade escolar foi  incentivar as ideias de cooperação e 

auto-organização dos alunos, criando a Cooperativa dos Estudantes pela Reforma Agrária 

(CEPRA), em 1998, cuja produção sempre foi agroecológica, a partir dos fundamentos de 

equilíbrio da natureza, sem o uso de agrotóxicos e buscando recuperar os saberes 

expropriados pelo capital no processo histórico de acumulação no campo.  

A opção pela agroecologia é aprofundada posteriormente com a criação do curso de 

Ensino Médio Integrado à Educação Profissional Técnico em Agroecologia, uma 

reivindicação antiga dos assentados, que viam seus filhos indo embora de casa ao 

completarem o Ensino Fundamental para poder trabalhar e estudar no meio urbano. Além 

disso, o curso técnico era visto como uma forma de contribuir para o desenvolvimento dos 

assentamentos em uma perspectiva ecológica.  
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 Este curso chamou a minha atenção pelas suas peculiaridades. Trata-se de uma 

proposta construída coletivamente com o envolvimento de vários atores, às vezes com 

visões de campo e educação divergentes, como o MST, o Instituto de Colonização Agrária 

(Incra), a Universidade Federal de Santa Catarina (Ufsc), e, principalmente, com o apoio 

dos assentamentos locais, membros da direção do movimento social, pais, professores e 

alunos. Trata-se de uma proposta de Ensino Médio que integra educação básica, técnica e 

política, tendo como eixo central a agroecologia, um tema extremamente atual e relevante 

em tempos de exploração acirrada da natureza, de esgotamento do solo.  

Assim, o referido curso surge para atender estudantes de diversas áreas de 

assentamentos do estado, que por algum motivo não estavam estudando em seus 

assentamentos de origem, ou interessados na proposta da escola para o segmento.  Estes 

jovens permanecem alojados na escola durante um período e participam da sua 

organização interna e, em período alternado, permanecem em seus assentamentos, através 

da Pedagogia da Alternância, favorecendo a auto-organização dos alunos, a gestão 

democrática, a relação teoria e prática entre outros elementos.  

O que chama a atenção também é a capacidade organizativa dos movimentos 

sociais para a garantia do direito à educação, a denotar o fato de que o curso de Ensino 

Médio em agroecologia da Escola 25 de Maio teve início antes mesmo de ser aprovado 

pelos órgãos oficiais, uma vez que havia demanda para o segmento sem atendimento pela 

Secretaria de Educação. De acordo com levantamento realizado na localidade, à época, 

somente entre os alunos que haviam concluído o Ensino Fundamental na Escola 25 de 

Maio, somavam aproximadamente 40 alunos que não tinham dado continuidade aos 

estudos no Ensino Médio. 

Diante da demanda, em 2004, foi realizada uma etapa preparatória com uma turma 

composta por vinte alunos, quinze dos assentamentos locais e cinco de outras regiões. A 

Coordenação da turma ficou por conta do MST e da comunidade local, que desenvolveram 

diversas estratégias para a sua manutenção. Cinco famílias receberam os alunos de fora do 

município, os assentados e a Cooperativa de Produção da Região do Contestado 

(Coopercontestado) arcaram com a alimentação dos alunos, esta última efetuou também 

um empréstimo financeiro para as demais despesas, além de ceder o espaço de uma 

agroindústria, localizada na área da escola, para as aulas. Assim, o ensino médio se torna, 

provisoriamente, uma extensão da escola urbana. (MOHR, 2007) 
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Desde o surgimento da Escola 25 de Maio, a rede municipal de ensino sempre foi 

responsável pela estrutura física e de pessoal da Escola 25 de Maio. No entanto, a 

reivindicação dos assentados de curso técnico em agroecologia de nível médio, não foi 

atendida pelas redes municipal e estadual. Dessa forma, a elaboração da proposta passa 

para o Programa Nacional de educação para a reforma agrária (PRONERA), um programa 

nacional voltado para as “áreas de Reforma Agrária” que envolve o Estado e os 

movimentos sociais na elaboração e execução de projetos voltados para os assentamentos. 

(FREITAS, 2011, p. 5).  

Assim, o Curso Técnico em Agroecologia da Escola 25 de Maio teve início 

oficialmente em 2005 com 51 alunos. O curso foi estruturado para ter a duração de três 

anos, com uma carga horária total de 1.680 horas/aula distribuídas da seguinte forma: 

Tempo Escola com 1.440 horas e Tempo Comunidade, 240 horas. As atividades 

desenvolvidas pelos alunos em seu assentamento, sua comunidade e/ou local de trabalho 

contaram como Tempo Comunidade. (FREITAS, 2011) 

Para a certificação relacionada à formação técnica em agroecologia dos alunos 

firmou-se uma parceria com a Escola Agrotécnica Federal de Rio do Sul, que, além de 

certificar, cedeu professores das disciplinas técnicas para a Escola 25 de Maio. Além disso, 

o PRONERA possibilitou a contratação de dois professores das Ciências Agrárias e 

contava com a participação de profissionais da equipe técnica do Setor de Produção do 

MST e professores convidados da Universidade Federal de Santa Catarina. (MOHR, 2007) 

O MST ficou com a maior responsabilidade, contribuindo com as despesas com 

material pedagógico, deslocamento de alunos, alimentação, visitas pedagógicas do tempo 

comunidade. Portanto, a pouca infraestrutura deste movimento impunha certas limitações 

ao pleno desenvolvimento da proposta.  

O Ensino Médio geral ficou subordinado ao sistema estadual de educação, 

funcionando como extensão de uma escola urbana, com educadores que já atuavam na 

Escola 25 de Maio e outros que completariam as vagas.  

Somente em 2009 a Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina assume 

finalmente a responsabilidade pelo segmento, com a denominação de Ensino Médio 

Integrado à Educação Profissional Técnico em Agroecologia, autorizado a funcionar pelo 

parecer 455/08.  

Atualmente, o segmento é de inteira responsabilidade da Secretaria Estadual de 

Educação de Santa Catarina, fato que o torna uma política pública, reivindicação da 
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comunidade escolar e, por outro, não supre totalmente as dificuldades enfrentadas para o 

seu pleno desenvolvimento, como suporte para alimentação, para as visitas dos professores 

às famílias dos alunos no Tempo Comunidade, uma das mais importantes atividades da 

proposta.  

Além dos desafios acima expostos, desde o início do processo de construção do 

curso, existiram conflitos, gerados entre algumas famílias que queriam que se trabalhasse 

de forma concomitante as duas formas de agricultura, a convencional e a agroecológica. 

Havia professores que consideravam que pelo fato dos alunos já conhecerem a agricultura 

convencional, a agroecologia deveria ser a opção da escola. Havia, ainda, conflitos entre a 

Secretaria Estadual de Educação que afirmava existir uma rigidez a ser seguida e que 

entraria em confronto com a proposta do MST. Os alunos também traziam uma diversidade 

de vivências, alguns já possuíam experiências em agroecologia, outros nunca tinham tido 

contato com o tema.  (FREITAS, 2011) 

Tais fatores influenciaram a configuração da proposta, que priorizou a agroecologia 

em detrimento de outras técnicas de produção agrícola, voltando o currículo do Ensino 

Médio para a integração entre os conhecimentos gerais (currículo comum nacional) e os 

conhecimentos em agroecologia por entender que precisava se diferenciar do que é 

oferecido de modo geral pelas escolas agrotécnicas, voltadas para a formação de técnicos 

alinhados com as demandas do mercado para o campo.  

Diante de tal experiência, há muitas questões a serem abordados, entre as quais, a 

integração entre o ensino técnico e básico no Ensino Médio e a agroecologia, esta última se 

configurando como um tema relativamente novo e que tem por princípio a sistematização 

de conhecimentos que contribuam para a projeção de novas formas de produção agrícola, 

que envolva a totalidade das relações entre campo e cidade.  

Após a definição da escola como objeto de estudo, especificamente o Ensino 

Médio, surgiu outra preocupação sobre os limites de uma proposta dessa envergadura ser 

colocada em prática diante de um contexto tão adverso, marcado pela hegemonia do campo 

como lugar de negócio, onde predomina a monocultura, o uso extensivo de agrotóxicos, o 

uso de sementes híbridas, voltado para a exportação de commodities agrícolas (matéria-

prima), o chamado agronegócio. 

O curso seria então uma forma de mostrar para a sociedade que o agronegócio não 

é o único modelo de agricultura, há outras formas de cultivar a terra, sem agredi-la, voltada 
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para a produção de alimentos, em que todos ganham, os trabalhadores do campo e da 

cidade, os quais teriam a possibilidade de se alimentar melhor e de forma mais econômica.  

Essas questões, somadas ao papel que deve cumprir a escola, enquanto 

especificidade, que é a de possibilitar o acesso ao conhecimento produzido historicamente 

e que foi apropriado ao longo da história apenas por uma minoria, como privilégio e não 

como direito, servindo à consolidação da classe dominante no poder, fizeram-me delimitar 

o problema a fim de compreender o que ocorre com os alunos depois que se formam no 

Ensino Médio em agroecologia na Escola 25 de Maio.  

Foram surgindo questionamentos sobre quais seriam os entraves para colocar em 

prática o aprendizado técnico em agroecologia, uma vez que as políticas públicas voltadas 

para os assentamentos rurais são pífias, bem como as políticas de crédito para subsidiar a 

pequena agricultura; se esses jovens desejam viver no campo ou na cidade e quais os 

motivos; qual o significado da experiência vivenciada na Escola 25 de Maio em suas vidas, 

nos mais diferentes aspectos da proposta; quais os anseios em relação à continuidade dos 

estudos e em relação ao trabalho.  

O próprio contexto sócio-espacial da Escola é marcado historicamente pela 

concentração fundiária e pela grilagem de terras, sobre o qual discorremos de forma breve.  O 

nome do município Fraiburgo, foi emprestado da família Frey, a primeira a chegar na região, 

em 1919. Essa família passa a explorar a madeira, instalando ali uma serraria.  

A família Frey, originária da Alsácia, abriu as primeiras ruas e construiu uma 

barragem que deu origem a um lago artificial, o Lago das Araucárias, um dos cartões 

postais da cidade. A região se desenvolveu rapidamente e se tornou distrito em 1949 e 

cidade em 1961, desmembrando-se de Videira e Curitibanos. (BURKE, 1994) 

O município é marcado pela monocultura da maçã. Com uma população de 34.555 

habitantes, esse número aumenta consideravelmente durante o período de safra da maçã (de 

janeiro a abril), quando cerca de 10.000 trabalhadores vão a Fraiburgo para trabalhar na 

colheita da fruta, a maioria proveniente da periferia de Curitiba.  

A economia de Fraiburgo provém principalmente da produção da fruta, o que   

caracteriza o município como a Terra da Maçã, responsável por 60% da produção de 

maçãs do estado de Santa Catarina. Fato que se consolida a partir da busca de alternativas 

econômicas  à diminuição da mata nativa, consequência da exploração da madeira. A fruta 
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foi facilmente adaptada ao clima temperado da região, que devido à sua altitude, apresenta 

baixas temperaturas durante a maior parte do ano, chegando a -5°C no inverno.1  

Além da produção de maçãs, predomina a monocultura de pinus, eucalipto e soja,  

transformando a paisagem originalmente coberta por bosques de Araucária angustifolia, ou 

popularmente conhecida como Pinheiro-do-Paraná, de Imbuia, Cedro, Canela e Erva-Mate, 

espécies botânicas naturais da paisagem sulina.  

 

Problema 

O domínio do capital na agricultura faz parte de um processo de desnacionalização 

do campo, que se dá pelo domínio de grandes grupos transnacionais, onde estão 

imbricados a indústria, o comércio e o capital financeiro, além da crescente compra de 

terras e controle sobre a água dos estados nacionais. Estes são fatores que afetam a 

soberania alimentar, o que David Harvey chama de acumulação pela espoliação.  

 

Todas as características da acumulação primitiva que Marx menciona 
permanecem fortemente presentes na geografia histórica do capitalismo até os 
nossos dias. A expulsão das populações camponesas e a formação de um 
proletariado sem terra tem se acelerado em países como o México e a Índia nas 
três últimas décadas; muitos recursos antes partilhados, como a água, têm sido 
privatizados e inseridos na lógica capitalista da acumulação; formas alternativas 
(autóctones e mesmo, no caso dos Estados Unidos, mercadorias de fabricação 
caseira) de produção e consumo têm sido suprimidas. Indústrias nacionalizadas 
têm sido privatizadas. O agronegócio substituiu a agropecuária familiar. E a 
escravidão não desapareceu (particularmente no comércio sexual). (Harvey, 
2009, p120) 

 

Esse processo vem ocorrendo também no Brasil. Para ilustrar, de acordo com 

Ariovaldo Umbelino2, 4,3 milhões de hectares de terras localizadas no território brasileiro 

estavam, em 2009, nas mãos do capital estrangeiro. Além disso, verifica-se também o 

amplo processo de grilagem de terras e a presença de empresas transnacionais no campo.  

Nesse contexto, a Reforma Agrária e o campesinato são tidos como empecilhos 

para o processo de acumulação. Na disputa pelo território, reproduz-se um desprezo 

sociocultural pelos povos do campo e originários. Basta observarmos a localização dos 

principais focos de conflitos no campo, como é o caso do estado do Mato Grosso do Sul, 

onde estão em disputa os territórios indígenas.  

                                                 
1 A cidade também é uma grande produtora de mel - são 15 mil colméias, que polinizam mais de 7 milhões 
de macieiras. 
2 http://www.diplomatique.org.br/artigo.php?id=1004 
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As pessoas e a natureza tornam-se mercadoria, negócio é a palavra do momento. Os 

investidores internacionais passam a possuir o controle mundial dos alimentos e da água, 

herança do nosso passado colonial, resultando na superexploração da natureza.   

Os estabelecimentos familiares que produzem a agricultura estão passando por um 

processo de subalternização, pela forte pressão exercida pelos grupos de investidores sobre 

a terra e a água. O controle também se dá na comercialização. Segundo dados da 

Companhia Nacional de Abastecimento (Conab)3, juntas, as redes de supermercados 

Carrefour, Walmart e Pão de Açúcar controlam 50% dos alimentos comercializados no 

Brasil. 

Esse cenário torna ainda mais difícil uma resistência efetiva dos povos do campo e 

da sociedade. Há, inclusive, certa dificuldade em definir quem compõe o campesinato no 

Brasil.  

Além disso, a pequena e a média propriedade tomam o agronegócio como 

referência para a sua produção, o que historicamente não ocorria, pois esses grupos 

possuíam uma tradição de produzir alimentos com suas próprias sementes e com uso de 

adubo animal. E os assentamentos rurais, contexto da presente pesquisa, tomam como 

referência o que fazem os pequenos e médios produtores.  

Ocorre que esses grupos sempre tiveram uma preocupação com a reprodução social 

da família. Acumulação não faz parte da tradição dos povos do campo e originários.  

A Reforma Agrária está inserida em uma estratégia global de mudanças estruturais. 

Os movimentos sociais do campo vêm cobrando esta dívida histórica, a partir da 

proposição de um projeto para o campo que englobe a relação campo-cidade.  

Dentro desse projeto de campo, está pensada uma educação que democratize o 

acesso ao conhecimento e, ao mesmo tempo, como parte da luta pela Reforma Agrária, 

com políticas públicas efetivas. 

Nesse projeto para o campo está inserida a demanda por políticas públicas voltadas 

para a produção saudável de alimentos, como a produção agroecológica, uma forma de 

produzir respeitando a natureza e o ser humano, a partir do resgate dos saberes dos povos 

originários, como a diversidade de sementes.  

                                                 
3 http://www.radioagencianp.com.br/9490-tres-redes-de-supermercados-controlam-metade-dos-alimentos-no-
brasil 
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Trata-se de uma disputa desigual diante do processo de acumulação do capital, mas 

que aponta para a importância de questionar o atual modelo de desenvolvimento do campo 

e demonstrar que ele é hegemônico, mas não a única forma de cultivar a terra.    

Face ao exposto, a presente pesquisa tem a intenção de apontar as consequências do 

processo de acumulação do capital no campo na vida dos jovens participantes do MST, que 

têm a oportunidade de estudar em uma escola pública de qualidade, pensada dentro de um 

projeto maior de transformações sociais, incluindo a discussão de questões ambientais.  

Tais questionamentos se desdobraram na formulação do seguinte problema de 

pesquisa: Quais as contradições, apontadas pelos jovens egressos, entre a proposta 

agroecológica vivenciada na Escola 25 de Maio e o contexto adverso predominante, o 

agronegócio? Como esse contexto influencia nas decisões dos jovens entre permanecer ou 

não no campo, em relação ao trabalho e à continuidade dos estudos?  

 

Hipótese 

 

O processo de construção do Ensino Médio da Escola 25 de Maio é fruto da luta do 

MST pela ampliação dos níveis de ensino para a população do campo, que articula a 

realidade do campo, as experiências das lutas do MST e o conhecimento geral.     

Nossa hipótese é de que há um conjunto de fatores favoráveis que contribuem para 

que essa escola ofereça um Ensino Médio de qualidade aos seus alunos, com uma proposta 

avançada de ensino técnico, em agroecologia, para além do mercado de trabalho.  

No entanto, a realidade econômica, manifesta através do modelo hegemônico no 

campo, o agronegócio, impõe-se sobre a perspectiva dos egressos de exercerem suas 

atividades profissionais relacionadas à agroecologia, bem como na continuidade dos 

estudos e na própria permanência no campo.  

Em resumo, a escola se opõe ao modelo hegemônico, o agronegócio. Contudo, a 

viabilidade econômica na perspectiva agroecológica não consegue se efetivar pela falta de 

um conjunto de políticas públicas, que somente são possíveis com a realização de uma 

Reforma Agrária efetiva, não apenas com uma política de distribuição de terras, mas com 

assistência técnica, infraestrutura, investimento na produção e na comercialização.  

 

Objetivo principal  
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Conhecer o percurso de jovens egressos do curso de Ensino Médio em 

Agroecologia da Escola 25 de Maio, em relação à permanência ou não no campo, ao 

trabalho e à continuidade dos estudos. 

 

Objetivos específicos  

Adicionalmente busca-se: 

- Caracterizar a Escola 25 de Maio e como o seu Projeto Político Pedagógico é colocado 

em prática no dia a dia da Escola;  

- Caracterizar os jovens egressos da Escola 25 de Maio;  

- Verificar quais as dificuldades enfrentadas pelos jovens egressos e suas famílias para 

colocar em prática a agroecologia nos assentamentos rurais;  

- Identificar quais as condições consideradas necessárias pelos jovens egressos para a 

permanência no campo.   

 

Metodologia 

 

A metodologia adotada foi o estudo de caso, a partir da análise de documentos da 

Escola 25 de Maio, de um questionário semiestruturado aplicado aos 23 alunos que 

concluíram o Ensino Médio em 2009 – uma das cinco turmas formadas até então no curso 

de Ensino Médio da referida Escola. Além disso, foram realizadas quatro entrevistas 

semiestruturadas com jovens da mesma turma, tendo por objetivo o aprofundamento da 

análise.  

Inicialmente, tínhamos a intenção de realizar a pesquisa com as cinco turmas 

formadas até então, o que foi impossível dada a dificuldade em situar os alunos egressos 

em detrimento do pouco tempo para a pesquisa.  Diante disso, optamos pela turma formada 

em 2009 por se tratar da segunda turma formada no curso de Ensino Médio da Escola 25 

de Maio, transcorrendo certo tempo entre a formação e a pesquisa. Não optamos pela 

primeira turma, uma vez que a proposta da Escola para o segmento de Ensino Médio ainda 

não estava totalmente estruturada.  

No primeiro momento, entramos em contato com a direção da Escola, solicitando a 

lista dos alunos formados em 2009. Prontamente a lista nos foi enviada. No entanto, havia 

somente o nome dos alunos, sem os contatos e endereços.  
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Então passamos a buscá-los através das redes sociais (Facebook), adicionando-os e 

conversando sobre a pesquisa. Em seguida, enviamos o questionário para os emails de cada 

um. Após o envio precisamos de bastante persistência para que os respondessem, alguns 

demorando um pouco mais que os outros. Contudo, o resultado foi satisfatório, pois dos 23 

para os quais foi enviado o questionário, 22 responderam.  

O Projeto Político Pedagógico da Escola 25 de Maio serviu de base para a 

elaboração dos instrumentos. O questionário semiestruturado teve dois objetivos:  

primeiro, levantar o perfil socioeconômico de uma das turmas formadas no Curso de 

Ensino Médio em Agroecologia da Escola 25 de Maio e, segundo,  levantar as percepções 

dos jovens em relação aos objetivos do curso agora que concluíram o Ensino Médio.  

O questionário teve por base os objetivos da Escola, os quais constam no Projeto 

Político Pedagógico da Escola 25 de Maio:  

 

Proporcionar formação escolar integral aos educandos de Ensino Fundamental e 
Médio Profissional da área de abrangência da Escola 25 de Maio; valorizar a 
vida no campo, reduzindo o êxodo rural e consequentemente o índice de pobreza 
e marginalização das grandes cidades; desenvolver o amor e o respeito pela terra 
e a natureza, visando os preceitos agroecológicos, valorizando as pessoas que 
vivem no campo; proporcionar aos estudantes a consolidação dos princípios da 
agroecologia para reorganização da produção através de tecnologias 
ambientalmente corretas e socialmente justas, desenvolvendo habilidades de 
pesquisa e extensão; atender aos princípios da educação escolar no Estado de 
Santa Catarina, previstos na Lei Complementar 170, de 07/08/98, que dispõe 
sobre o Sistema Estadual de Educação, tais como: 
- A promoção da interação escola, comunidade e movimentos sociais. 
- A valorização das culturas locais e regional catarinense. 
- A vinculação de educação escolar ao mundo do trabalho e da prática social, 
valorizando o ambiente sócio-econômico-cultural catarinense; (EBB 25 de Maio) 

 

Ao responder o questionário, alguns detalharam mais as respostas às perguntas 

abertas, outros responderam apenas as perguntas fechadas.  

Como se tratava de uma das cinco turmas formadas no Ensino Médio da Escola foi 

positivo o fato de uma turma inteira ter respondido, permitindo o levantamento do perfil 

dos egressos. 

Após a organização dos dados fornecidos pelo questionário, foi possível mapear 

quatro alunos para a realização de entrevistas semiestruturadas. O critério de escolha foi a 

disponibilidade e o nível de detalhamento com que responderam ao questionário. Assim, 

algumas respostas poderiam ser aprofundadas na entrevista.  

Após a seleção, entrei em contato novamente com os quatro egressos agendando as 

entrevistas de acordo com a disponibilidade de cada um. Duas foram realizadas em Santa 
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Catarina, nos assentamentos onde cada um reside, uma, via Skype e, uma, foi realizada em 

São Paulo, onde reside um dos quatro alunos egressos.  

O roteiro da entrevista semiestruturada foi organizado com o objetivo de levantar as 

principais características dos municípios onde residem os egressos e/ou suas famílias e dos 

assentamentos onde residem em relação à infraestrutura, produção e comercialização 

agrícola; o segundo, com o objetivo de conhecer o processo de participação dos jovens 

egressos na ocupação da terra e de conquista do assentamento e a relação de tal processo 

com a formação dos jovens.  

 Por fim, questões relacionadas aos princípios filosóficos e pedagógicos do Projeto 

Político Pedagógico da Escola 25 de Maio, com o objetivo de compreender como a Escola 

coloca em prática cada princípio, em relação às suas finalidades e metodologia.  

As respostas fornecidas neste bloco serviram para uma melhor compreensão do 

Projeto Político Pedagógico da Escola 25 de Maio, uma vez que a maioria dos jovens que 

responderam ao questionário, afirmaram ter tido uma boa experiência de Ensino Médio em 

tal Escola.  

 Assim, ao mapearmos o que configura uma boa experiência de Ensino Médio 

público, ainda que dentro dos seus limites, buscamos contribuir para a construção deste 

que é um segmento que encontra sérias dificuldades para se organizar.  

As entrevistas com Carla e Cristiano4 foram realizadas  em Santa Catarina no mês 

de dezembro de 2012. A entrevista com Carlos foi realizada via Skype, no mês de abril de 

2013 e com Rafael, no mês de maio de 2013.  

A entrevista com Carla foi realizada na residência onde vive com sua família, em 

um assentamento, localizado na região Oeste de Santa Catarina. Foi muito interessante, 

pois Carla precisou advertir o pai várias vezes, uma vez que este tinha muito interesse em 

dar suas opiniões sobre as questões abordadas.  

A entrevista com Cristiano também foi realizada no assentamento onde reside e 

trabalha como técnico agrícola, o que proporcionou à pesquisadora conhecer melhor a 

realidade local.  

Com Rafael a entrevista foi realizada em São Paulo, no Parque da Água Branca, 

local até então desconhecido por ele.  

                                                 
4 Nessa pesquisa são utilizados nomes fictícios respeitando a premissa de anonimato, constante no Termo de 
Livre Consentimento, assinado pelos entrevistados.  
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A entrevista com Carlos foi realizada via Skype, o que foi uma novidade para a 

pesquisadora, mostrando que a tecnologia pode favorecer processos dessa natureza, mas o 

contato pessoal é imensamente mais rico, uma vez que proporciona estabelecer um número 

maior de relações.   

Para tanto, buscamos articular os três elementos, apontados por Tiollent,  

 

Sem investigação concreta, a sociologia não está longe de ser um discurso 
filosófico ou político arbitrário. Por outro lado, sem problemática teórica a 
sociologia é considerada apenas como enquete e degenera em vulgar pesquisa de 
opinião ou em pesquisa administrativa totalmente permeada pelo empiricismo e 
pela ideologia a curto prazo dos utilizadores da pesquisa. Podemos dizer que, 
dentro de uma concepção do conhecimento que não seja empiricista nem 
teoricista, tal formação deveria combinar ao menos três elementos: a) as teorias 
sociológicas. b) as técnicas de pesquisa e c) a epistemologia ou sociologia geral. 
(1987, p.21) 

 

Assim, buscamos responder ao problema da pesquisa a partir do contexto em que os 

sujeitos estão inseridos, por intermédio da teoria e dos dados coletados através dos 

questionários, dos documentos fornecidos pela Escola e dos conceitos Educação do 

Campo, de Roseli Caldart, sustentabilidade, de Stahel, trabalho e educação de Marx e 

Engels, agroecologia a partir de Gubur e Toná.  

Para dar sentido a essas reflexões, a presente dissertação estrutura-se em três 

capítulos. No primeiro capítulo apresentamos uma breve contextualização da história da 

questão agrária, para que possamos situar a realidade atual do campo no Brasil, o 

surgimento do MST, dos assentamentos rurais e da configuração da juventude que 

participa dos processos de luta do MST.  

O segundo capítulo faz uma reflexão teórica sobre a Educação do Campo e sua 

articulação com a proposta de Ensino Médio em Agroecologia da Escola 25 de Maio e 

como esta se insere no panorama geral do Ensino Médio no Brasil. E, por fim, discutimos a 

relação entre educação e trabalho.  

No terceiro capítulo apresentamos algumas relações estabelecidas pelos alunos 

egressos entrevistados sobre a prática dos princípios filosóficos e pedagógicos do PPP no 

cotidiano da Escola, a análise dos dados coletados através do questionário e das entrevistas 

semiestruturadas, buscando dar sentido às informações obtidas com base no referencial 

teórico adotado. 
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CAPÍTULO 1 

Questão agrária no Brasil: uma breve contextualização 

 

Este capítulo destina-se a situar o surgimento do Movimento dos Trabalhadores 

Rurais Sem Terra (MST), para melhor compreender suas propostas para a educação, a 

partir da questão agrária, que não só no Brasil como em toda a América Latina, é marcada 

por conflitos e resistência dos despossuídos da terra frente à concentração fundiária e à 

injustiça existente no campo.  

De acordo com Linhares: 

 

A agricultura combina o trabalho, a terra e a tecnologia segundo condições 
sociais específicas. A análise histórica deve, pois, contemplar os elementos que 
se associam a fim de que seja possível uma explicação inteligível do processo 
histórico na agricultura, colocando-se no tocante àqueles fatores questões 
prévias: o sistema socioeconômico em questão, as condições de acesso à terra, as 
normas jurídicas que regem a propriedade, o meio geográfico e as condições de 
uso da terra, o perfil demográfico, o universo profissional, as hierarquias sociais. 
Essa é a histórica agrária de que falamos: a história econômica e social do 
mundo rural. (1997, p. 170) 

 

De acordo com Prado Júnior, a colonização brasileira se configura numa vasta empresa 

comercial 

 
[...] destinada a explorar os recursos naturais de um território virgem em proveito 
do comércio europeu. É este o verdadeiro sentido da colonização tropical, de que 
o Brasil é uma das resultantes; e ele explicará os elementos fundamentais, tanto 
no social como no econômico, da formação e evolução histórica dos trópicos 
americanos. Se vamos à essência da nossa formação, veremos que na realidade 
nos constituímos para fornecer açúcar, tabaco, alguns outros gêneros; mais tarde, 
ouro e diamante; depois algodão, e em seguida café, para o comércio europeu. 
(1998, p. 22, 23). 

 
Esse modelo de organização da agricultura que predominou no período colonial é 

denominado plantation. Essa forma associava grandes extensões de terra, produção para 

exportação e trabalho escravo. Contudo, precisamos ir além da plantation, para 

ultrapassarmos cronologicamente o marco institucional da Colônia e do Império e 

compreendermos a questão agrária no século XIX e na era republicana.  Isto “significa 

mapear a expansão da fronteira agrícola que acompanhou a destruição paulatina dos 

indígenas e a crescente imigração europeia a partir do século XVII, conhecer os sistemas 

de uso e posse da terra e sua evolução no tempo” (LINHARES, 1997, p. 173).  
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Dessa forma, é possível encontrarmos outras experiências convivendo com a 

plantation como a pequena agricultura, o cultivo alternado de diferentes espécies em 

equilíbrio com a floresta. Até então despercebidas, formas de cultivo da terra como estas, 

passam a fazer parte da história a partir do século XX. É quando a história do cotidiano 

ganha força nas preocupações dos historiadores. “A história da gente comum que trabalha, 

come e dorme, gera filhos e saberes variados, e que na sua faina cotidiana transforma a 

natureza ao criar meios de subsistência e técnicas, custou a entrar nas preocupações do 

historiador como objeto de estudo” (LINHARES, 1997, p. 165).  

Em 1822, ocorre a independência formal no Brasil. Tal fato aprofunda as estruturas 

agrárias concentradoras, com as plantações de café, principalmente no Sudeste, ampliada 

pela escravidão dos negros.   

Em meados do século XIX, por quase toda a América Latina, chegavam ideias 

liberais, sobretudo com os grupos que haviam estudado na Europa. Esses grupos 

afirmavam ser necessário superar o atraso, se modernizar, se adequar ao consumo que 

caracterizava a expansão do capitalismo em curso. Com isso as estruturas coloniais que 

persistiam (neocolonialismo), com grandes latifúndios, pouco aproveitamento das riquezas 

naturais, vasta população indígena, peões e escravos à margem do consumo, eram 

criticadas internamente por reformistas.  

Inclusive as legislações passam a ter um caráter modernizante. No Brasil, destaca-

se a Lei de Terras de 1850, a partir da qual o acesso a terra se daria somente através de 

compra. Assim, o processo em curso, legitimado por meios legais, excluía milhões de 

índios e camponeses. O título de propriedade não caracterizava as inúmeras e 

diversificadas formas de ocupação do território. “Os donos das fazendas conseguiam 

registrar enormes extensões de terra em cartórios locais, significando um desastre, pois as 

ocupações comunitárias não eram reconhecidas. Com isso os fazendeiros tinham 

legitimidade para expropriar de forma violenta camponeses e índios de suas terras.”  

(LINHARES, 1999, p. 62) 

Nesse processo, a ocupação do território por índios, negros, mestiços e camponeses 

que ocorreu durante o período colonial e suas formas tradicionais de organização do 

trabalho são expropriadas. Assim, o preceito do liberalismo era preservado através da 

manutenção da propriedade privada da terra.  
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Com a entrada da economia na etapa do capitalismo industrial a partir da década de 

1930, e durante todo o século XX, a agricultura brasileira se modernizou, desenvolvendo 

as forças produtivas do capital na produção agrícola. (Stedile, 2012) 

Os movimentos revolucionários e os experimentos autoritário-reformistas, que, nas 

décadas de 1920 e 1930, explodem por toda a América Latina são, largamente, fruto de tal 

processo perverso de modernização. No Brasil com Vargas e na Argentina com Peron, por 

exemplo, surgiram tentativas de desmontar a hegemonia da plantação (plantation) 

consolidada ao longo do século XIX e início do século XX. (LINHARES, 1999, p. 65) 

A Revolução de 1930, organizada pelo Estado, é marcada pelo trabalho e pela 

pouca participação política. Havia uma tentativa de romper com a história agrária e 

conservadora no novo modelo gerado pela política de Vargas.  

Nesse período a agricultura tendia a se reorganizar para atender o mercado interno, 

pela demanda por matérias-primas e necessidade de alimentar os operários no meio 

urbano, valorizando a produção de alimentos e sugerindo a policultura.  

 

Tais mudanças em curso incidiam pesadamente sobre o domínio tradicional das 
oligarquias agrárias e sobre sua expressão econômica básica. A preeminência das 
exportações, em especial de produtos agrícolas in natura, passa a ser vista, então, 
como a causa principal da fragilidade da economia nacional, de sua dependência 
externa e mesmo como risco para a soberania do país (LINHARES, 199, p.105).  
 

Até mesmo o campo entrará no ritmo fabril, pois tudo tendia a entrar na lógica da 

indústria. O novo projeto modernizante de Vargas era baseado na criação de um operário 

consumidor de bens não duráveis, principalmente de alimentos.  

Linhares (1999) define o período 1930-1945 como o período do surgimento da 

questão agrária. Os efeitos da II Guerra Mundial impõem ao Brasil a alteração da 

economia vigente desde o Império. Era preciso romper com a dependência em relação aos 

produtos primários e à exportação de um único produto (o café) e de superar a condição de 

feitoria colonial, enfim, era preciso superar a plantation.  

A nova regulação econômica almejava a superação do plantacionismo que se daria 

através de projetos de colonização interna, visando a auto-suficiência, principalmente no 

que diz respeito ao abastecimento de alimentos, como suporte da relação urbano-industrial. 

O período seguinte, 1945-1964/66, é definido por Linhares (1999, p. 146) como “a 

questão agrária como óbice do desenvolvimento”. É o período marcado pelo aumento da 

produção interna e diminuição das importações, com focos de desenvolvimento (em 
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especial no eixo Rio/São Paulo), de relativo bem-estar social, com concessão de benefícios 

sociais a grupos específicos, inicialmente, para os trabalhadores industriais urbanos. É 

marcado pela aceleração de um modelo fordista keynesiano periférico, caracterizado pelo 

populismo e pela substituição de importações.  

São considerados como sendo óbices ao desenvolvimento nacional a manutenção 

dos baixos índices de produtividade agrícola, a recorrência das crises de abastecimento e a 

estreiteza do mercado de insumos, fatos recorrentes nas décadas de 1950 e 1960. “Ao 

mesmo tempo, a questão agrária é identificada com a questão nacional, com a luta contra o 

atraso e pela soberania; o binômio minifúndio/latifúndio, com os vínculos de dependência 

e prestígio, distanciados do novo ethos da produtividade industrial, identifica raízes 

históricas na nossa questão agrária.” (LINHARES, 1999, p. 147) 

A maior mudança ocorrida no período, sobretudo a partir da década de 1950, é a 

inversão da relação campo-cidade, com a população rural passando de 64% da população 

total do país, em 1950, para 33%, em 1980, enquanto a população urbana passava, em 

igual período, de 36% para 67% do total. De 1980 até 1991 a população rural foi ainda 

mais reduzida, caindo para 24% do total da população. (LINHARES, 1999) 

A partir de 1966, há uma completa industrialização do campo, através dos 

chamados complexos agroindustriais. No período, há uma ampliação do processo de 

modernização técnica, restringindo a pequena produção familiar rural ao máximo e 

lançando milhares de camponeses para a fronteira agrícola. 

No mesmo período, com incentivos governamentais, avançam em direção às 

fronteiras agrícolas os projetos pecuaristas e de madeiras, tornando o movimento interno 

dos trabalhadores rurais eterno. O problema fundamental da questão agrária é o 

desemprego no campo, inclusive em regiões onde a pequena produção já estava 

consolidada, como no Sul e Sudeste. “O quadro de desemprego no campo inviabiliza o 

exercício da cidadania, aumentando a miséria e politizando de forma inédita, pela sua 

intensidade e extensão, a questão agrária” (LINHARES, 1999, p. 147).  

No final da década de 1970 surgem novos movimentos sociais no campo, ligados à 

Teologia da Libertação, ala progressista das Igrejas católica e protestante. Entre os 

movimentos sociais de maior repercussão, está o MST, muito bem definido por Linhares:  

 

O surgimento, na década de 1980, de um forte movimento social, autônomo, 
desvinculado de partidos políticos e de governos, como o MST - Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra, constitui, talvez, a maior novidade política e 
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social do cenário brasileiro. Num momento de refluxo das organizações 
sindicais, com queda do número de trabalhadores sindicalizados, recuo eleitoral 
dos partidos de esquerda (como PT, PDT, PS e PCS) e um avassalador 
desemprego, o MST surge com um fenômeno único. Não aceita a cartilha 
neoliberal à qual os segmentos conservadores brasileiros, e mesmo os social-
democratas, aderiram, exige maior intervenção do Estado na economia, não 
considera a propriedade privada um dogma sacrossanto e critica a tática 
sindicalista das duas maiores centrais do país, a CUT vinculada ao PT, e a Força 
Sindical, engajada na cooperação com o governo. Exibe, ainda, um poder de 
organização invejável, conseguindo juntar, em um só dia de protesto, 
trabalhadores, desde uma pequena vila no Pará até as ruas de Porto Alegre, 
sempre dispostos a acatar a orientação central do movimento. (1999, p. 207) 

 
O MST passa a ser um concentrador de esperanças dos segmentos progressistas e 

de esquerda, tanto da cidade como do campo. Passa a chamar a atenção para os graves 

problemas agrários ainda existentes, de natureza econômica, social, política e ambiental em 

relação à forma como a sociedade brasileira organiza o uso, a posse e a propriedade dos 

bens da natureza, os quais englobam o conjunto da sociedade.  

De acordo com dados do Censo Agropecuário de 2006, tais problemas aparecem no 

elevado índice de concentração da propriedade da terra – apenas 1% dos proprietários 

controla 46% de todas as terras; no elevado índice de concentração da produção agrícola, 

em que apenas 8% dos estabelecimentos produzem mais de 80% das commodities agrícolas 

exportadas; na distorção do uso do nosso patrimônio agrícola, pois 80% de todas as terras 

são utilizadas apenas para produzir soja, milho e cana-de-açúcar, e na pecuária extensiva; 

na dependência econômica externa à qual a agricultura brasileira está submetida, por causa 

do controle do mercado, dos insumos e dos preços praticados pelas empresas agrícolas 

transnacionais; e na subordinação ao capital financeiro, pois a produção agrícola depende 

cada vez mais das inversões deste capital, que adianta recursos, cobra juros e divide a 

renda gerada na agricultura entre si. 

Este modo de organizar a agricultura é denominado agronegócio. O termo, 

relativamente recente, surgiu da noção de agrobusiness, no âmbito da área de 

administração e marketing, cunhada pelos professores norte-americanos John Davis e Ray 

Goldberg nos anos 1950. “O termo foi criado para expressar as relações econômicas 

(mercantis, financeiras e tecnológicas) entre o setor agropecuário e aqueles situados na 

esfera industrial (tanto de produtos destinados à agricultura quanto ao processamento 

daqueles com origem no setor), comercial e de serviços” (MEDEIROS, 2012, p. 79).  

Atualmente, de acordo com o Atlas do Espaço Rural Brasileiro, lançado pelo IBGE 

em 2012, que integra dados do último Censo Agropecuário, de 2006, os transgênicos e o 

uso de máquinas são apontados como avanços tecnológicos no campo. Quem acaba se 
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apropriando desse conhecimento são as empresas transnacionais por possuírem o 

monopólio da produção, o que lhes confere um lucro maior.  

As tecnologias podem diferir de acordo com a atividade da agricultura que se toma 

como referência. Assim, o café e a cana-de-açúcar, por exemplo, são culturas produzidas 

em locais de relevo e exigem trabalho manual, já a soja e o algodão têm sua produção 

marcada, tanto no plantio como na colheita, pela presença de insumos químicos, 

biotecnologias e mecanização. (MEDEIROS, 2012) 

Dessa forma, o trabalho assalariado em atividades braçais não desapareceu, apesar 

da redução de mão de obra no setor agrícola. “Consolidou-se um mercado de trabalho 

composto por trabalhadores permanentes e temporários os quais correspondem, embora 

não exatamente, àqueles com direitos trabalhistas assegurados e outros que vivem nas 

periferias das cidades próximas aos polos do agronegócio.” (MEDEIROS, 2012, p. 82) 

A produção de soja é um exemplo de como se organiza este tipo de agricultura, o 

agronegócio, no Brasil. Um estudo produzido por Wesz Junior (2011) constata que, em 

2010, as empresas Bunge, Cargill, ADM, Dreyfus e Amaggi dominavam 50% da 

capacidade de esmagamento da oleaginosa; 65% da produção nacional de fertilizantes; 

80% do volume de financiamento liberado pelos tradings (negociadores) para o cultivo do 

grão; 85% da soja produzida no país; 95% das exportações in natura da soja brasileira; e 

81% das exportações nacionais.   

Ainda segundo Wesz Junior (2011), no mínimo 1/3 da soja produzida por esse 

grupo de empresas não sofre sem nenhum beneficiamento no Brasil, seguindo in natura 

direto para exportação. Processos semelhantes ocorrem na produção de biodiesel, etanol e 

na indústria florestal.  

Essa configuração do capitalismo faz com que “os membros efetivos da classe 

dirigente de hoje progressivamente deixem de ser pessoas reais, passando a ser 

organizações: não mais Krupp ou os Rockfeller, mas a General Motors e a IBM, sem 

mencionarmos a organização governamental e o setor público com os quais estas 

organizações facilmente permutam executivos” (HOBSBAWM, 2008, p. 52).  

Tais fatos tornam ainda mais complexa a análise da sociedade capitalista e 

dificultam a resistência organizada da sociedade, do campo e da cidade. A atuação dos 

movimentos sociais e partidos precisam se reorganizar na medida em que mudam as 

configurações da classe dominante.  
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No que diz respeito à agricultura, esses grupos, dos quais fala Hobsbawm (2008), 

contribuem para que a mesma população que antes vivia do próprio trabalho e produzia na 

sua própria terra acabe trabalhando como assalariada ou temporariamente para o 

agronegócio, vivendo nas periferias das cidades, ao ser expulsa das suas terras.  

A ocupação rural no Brasil é de 29,37 milhões de pessoas, segundo a Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), divulgada pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). A base de dados é de 2011 e mostra que a população 

residente rural representa 15% da população total residente no Brasil, que é de 195,24 

milhões de pessoas. Entre 2009 e 2011, houve uma redução de cerca de um milhão de 

pessoas ocupadas na agricultura. 

Além da progressiva migração campo-cidade, denúncias de organizações como a 

Organização Internacional do Trabalho (OIT) e a Comissão Pastoral da Terra (CPT) 

demonstram que o agronegócio, expansão do processo de acumulação do capital na 

agricultura, tem levado à trabalhos análogos à escravidão, sobretudo nas áreas de maior 

desmatamento.  

A análise da questão agrária se torna ainda mais complexa a partir da década de 

1980, onde as diversas frações do capital – agrário, financeiro e industrial, estão 

completamente imbricados. Os novos latifundiários muitas vezes são empresários 

industriais ou financeiros, ou os dois casos, e muitas vezes não são nem nacionais. A 

agricultura voltada para a acumulação de capital em detrimento da pequena produção 

familiar rural (historicamente responsável, principalmente, pela produção de alimentos), 

acaba ferindo o princípio da soberania nacional. Observa-se um processo de 

desnacionalização do território brasileiro.   

Do ponto de vista ambiental, como consequência deste modelo, vemos, por 

exemplo, o aumento acelerado do desmatamento das florestas. O Atlas do Espaço Rural 

Brasileiro (2010) destaca que a agropecuária é uma das atividades humanas que causam 

maior impacto sobre o ambiente natural. O pampa lidera a depredação, com 71% da sua 

área ocupada com estabelecimentos agropecuários, seguido pelo pantanal (69%), mata 

atlântica (66%) e cerrado (59%), evidenciando o caráter predatório deste tipo de produção 

agrícola.  

O debate conceitual que redefiniu o setor agrícola a partir da difusão do termo 

agronegócio buscou a superação da imagem da propriedade latifundiária atrelada somente 

ao setor agrícola, e com as marcas de improdutividade, exploração do trabalho e atraso 
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tecnológico, que o caracterizava. Tal debate redefiniu o setor agrícola como sinônimo de 

modernidade, sustentáculo do desenvolvimento, produtor de divisas para o país, dinâmico.  

Contudo, apesar da mudança dos mecanismos de expropriação e dominação no 

campo, persistem os velhos problemas como expulsão, êxodo rural, miséria, conflito e 

pobreza. 

Dessa forma, “o termo agronegócio carrega em si um sentido político amplo e 

difuso, associado ao sentido simbólico que engendra, uma vez que o mesmo não opera 

apenas com processos modernos, variando sua forma de atuação em diferentes regiões por 

onde avança a atividade monocultora.” (MEDEIROS, 2012, p. 85) 

Nos anos 1990, muitas instituições nasceram com o objetivo de generalizar o uso 

do termo agronegócio, como a Associação Brasileira do Agronegócio (Abag), a 

Confederação Nacional da Agricultura (CNA), a Associação Rural Brasileira (ARB) etc.  

O impacto de tais instituições se reflete no controle dos bens naturais exercido por 

este modelo. Ao contrário da imagem que tais instituições tentam passar à opinião pública, 

trata-se de uma forma atrasada, subalterna e marginal de entrar no mercado internacional. 

Para equilibrar a balança comercial, é preciso exportar commodities (matérias-primas) em 

grandes quantidades, o que faz o governo refém da bancada ruralista, uma vez que dá 

muito poder aos latifundiários, que acabam determinando boa parte da política econômica 

e o destino de boa parte das políticas públicas para o campo. Em torno de 200 

parlamentares5 se autoidentificam como empresários rurais, os quais compõem a bancada 

ruralista, a maior do Congresso Nacional, e, portanto, com mais poder.  

Uma das muitas consequências desse modelo de desenvolvimento é que o 

agronegócio não permite que os pequenos produtores ao seu redor cresçam e se 

desenvolvam. Onde o agronegócio está instalado, acaba contaminando o solo e o lençol 

freático de toda a região com o uso abusivo de agrotóxicos e a produção monocultora, 

agredindo o sistema natural. Além disso, exerce um poder de pressão tão grande que os 

pequenos produtores acabam aderindo ao modelo do agronegócio.  

Apesar deste quadro, de acordo com os dados do Censo Agropecuário de 2006, a 

agricultura familiar em geral, incluindo os assentamentos rurais, ocupando apenas 30% das 

terras agricultáveis do país, produzem 70% dos alimentos consumidos pelos brasileiros.  

                                                 
5 http://www.fpagropecuaria.com.br/fpa 
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O que preocupa é o fato de que está em curso o declínio da produção de alimentos. 

De acordo com dados da Associação Nacional de Reforma Agrária (Abra)6, de 1990 a 

2001, as áreas plantadas com alimentos básicos como arroz, feijão, mandioca e trigo 

decaíram, respectivamente, 31%, 26%, 11% e 35%. Já os produtos do agronegócio 

exportador, como cana e soja, aumentaram 122% e 107%, respectivamente.  

Com efeito, o recuo da Reforma Agrária preocupa num contexto de aumento 

crescente da população urbana, dos desafios postos para a alimentação mundial dessa 

população, sem falar da qualidade destes alimentos.  

É preciso investir na qualificação dos agricultores, no financiamento da produção, 

para que a produção da agricultura camponesa e dos assentamentos rurais se diferencie do 

agronegócio. É imprescindível investir em pesquisas que se apoiem em outras bases 

tecnológicas, como a agroecologia, a fim de qualificar a produção de alimentos, uma vez 

que esses povos possuem uma tradição histórica de produzir alimentos da cesta básica.  

Nesse sentido a formação técnica é fundamental para apoiar a especialização da 

produção de alimentos saudáveis. É nesse contexto que se insere a experiência da Escola 

25 de Maio que, desde 2004, que vem construindo o curso de Ensino Médio técnico em 

agroecologia. Um curso que busca fomentar a formação dos jovens, filhos de assentados 

rurais, para que possam contribuir com o desenvolvimento dos assentamentos rurais na 

perspectiva da produção de alimentos agroecológicos.  

As contradições apontadas nesse capítulo demonstram a dificuldade para se colocar 

em prática a produção de alimentos, saudáveis, frente à hegemonia do agronegócio.  

    

1.1. Assentamentos rurais  

 

Os assentamentos rurais, de onde são oriundos os jovens que estudam na Escola 25 

de Maio, são a expressão da luta pela Reforma Agrária no Brasil, da qual os jovens 

assentados fazem parte direta ou indiretamente. Muitos desses jovens participaram dos 

processos de luta, permanecendo acampados com suas famílias, muitos se tornaram 

lideranças políticas, alguns estudaram em escolas do campo, outros em escolas urbanas, 

mas o que todos têm em comum é o fato de fazer parte da luta pela terra no Brasil. Talvez 

esse seja o principal fato que os diferencia dos demais jovens, rurais e urbanos.  

                                                 
6 http://www.abrareformaagraria.org/ 
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Os jovens que fazem parte da luta pela Reforma Agrária conhecem de perto a falta 

de políticas públicas, as quais afetam o desenvolvimento social, cultural e econômico dos 

assentamentos. A participação dos jovens rurais nesse processo é algo da história recente 

do Brasil e que merece destaque.  

 De acordo com Stedile (2012), ao longo da história moderna, mas, sobretudo, a 

partir do desenvolvimento do capitalismo industrial, muitos países e governos 

implementaram programas de Reforma Agrária de diferentes tipos: Reforma Agrária 

Clássica; Reforma Agrária anticolonial; Reforma Agrária radical; Reforma Agrária 

popular; Reforma Agrária parcial; Reforma Agrária de liberação nacional; Reforma 

Agrária Socialista.  

De acordo com Stedile (2012) a Reforma Agrária popular consiste na distribuição 

massiva de terras a camponeses, no contexto de processos de mudanças de poder, nos quais 

se constitui uma aliança entre governos de natureza popular, nacionalista, e os camponeses. 

Desses processos resultaram leis de Reforma Agrária progressistas, populares, 

combinando-se a ação do Estado com a colaboração dos movimentos camponeses, como 

são exemplos a da China e a de Cuba.  

A Reforma Agrária socialista foi realizada em diversos países no contexto de 

processos revolucionários que buscavam também a superação do capitalismo e a 

construção do modo de produção socialista. Este tipo de Reforma Agrária se baseia no 

princípio de que a terra pertence a toda nação. Portanto, não pode existir propriedade 

privada da terra, nem compra e venda de terra. E o Estado organiza as diversas formas de 

uso da propriedade social das terras. (STEDILE, 2012) 

Nesse tipo de Reforma Agrária as formas sociais de uso e propriedade mais 

adotadas foram o associativismo de base, em pequenos grupos de famílias, empresas 

sociais autogestionárias, cooperativas de produção e empresas estatais. Cada país, de 

acordo com suas condições objetivas e subjetivas, teve a predominância de uma ou outra 

forma de propriedade social. As experiências mais conhecidas desse tipo de Reforma 

Agrárias são a da Rússia, antiga União Soviética, em especial no período do governo de 

Josef Stalin (1924-1953), mas houve também experiências na Iugoslávia, Coreia do Norte, 

Alemanha Oriental, Ucrânia e outros países do chamado bloco soviético. (STEDILE, 2012) 

Após analisar todas as formas de Reforma Agrária realizadas pelo mundo, Stedile 

(2012) conclui que no Brasil nunca houve um processo de Reforma Agrária. O que há é 

uma política de assentamentos rurais, programas de governo que procuram distribuir terras 
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a famílias que estejam interessadas em ter um lote no campo para produzir. São, porém, 

limitados na abrangência e não afetam a estrutura da propriedade da terra. São políticas 

parciais, que atendem aos trabalhadores do campo, mas não são massivas, e por isso 

funcionam mais para resolver problemas sociais localizados ou atender populações 

mobilizadas que pressionam politicamente o governo.  

Para Leite (2012) o assentamento rural é um dos elementos importantes na questão 

agrária brasileira, especialmente a partir da década de 1980, até os dias atuais. Com os 

assentamentos, ganha destaque os seus sujeitos diretos, os assentados, e indiretos, os 

movimentos e organizações, que contribuem para a garantia dos assentamentos rurais.   

Através de assentamentos, trabalhadores passam a ter a terra para produzir e dela 

viver. A origem desses trabalhadores é diversa, há os que tiveram sua última moradia e/ou 

local de trabalho no meio rural, que se engajam em algum movimento social que luta pela 

terra, outros oriundos do meio urbano (metropolitano ou não), muitas vezes com uma 

trajetória anterior no meio rural, que buscam a (re)conversão para este meio. (LEITE, 

2012) 

De acordo com dados do MST7, nesses seus 30 anos de luta, este movimento 

conquistou 1.500 assentamentos legalizados, que reúnem aproximadamente 350 mil 

famílias em um total de 5 milhões de hectares. No estado de Santa Catarina, existem 132 

assentamentos, com 4.893 famílias assentadas, ocupando uma área de 86.943 hectares.8 

Além das diferentes origens dos trabalhadores, há diferentes formas de luta pela 

terra, realizadas pelos diferentes movimentos e organizações sociais, o que resulta em 

diferentes formas de organizar a produção, o consumo, o trabalho, a moradia, a escola, o 

lazer etc.  

Conforme explicitado no primeiro capítulo, o que predomina na questão agrária do 

Brasil é a forte concentração fundiária. No entanto, há uma grande quantidade de famílias 

assentadas que passa a buscar novas formas de organização da vida, da produção etc, bem 

como a lutar por direitos.    

 

Os assentamentos assumem então configurações distintas coletivos/individuais; 
agrícolas/pluriativos; habitações em lotes/em agrovilas; frutos de programas 
governamentais estaduais/federais; com poucas/muitas famílias; organizados 
e/ou politicamente representados por associações de assentados, cooperativas, 
movimentos sociais, religiosos, sindicais etc., mas significarão sempre, malgrado 
as precariedades que ainda caracterizam número expressivo de projetos, um 

                                                 
7 http://www.mst.org.br/MST-recebe-premio-em-Guernica-pela-luta-da-Reforma-Agraria 
8 Dados fornecidos pela Secretaria Estadual do MST de Santa Catarina.  
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ponto de chegada e um ponto de partida na trajetória das famílias 
beneficiadas/assentadas. Ponto de chegada enquanto um momento que distingue 
fundamentalmente a experiência de vida daquela anterior à entrada no projeto; 
ponto de partida como conquista de um novo patamar do qual se pode acessar 
um conjunto importante de políticas (de crédito, por exemplo), mercados e bens, 
inacessíveis na situação anterior (LEITE, 2012, p. 111). 

 

A partir da década de 1990 os assentamentos passam a ser uma forma viável de 

criar empregos a custo menor que o emprego urbano. Para os movimentos sociais a 

viabilidade do assentamento passa a ser peça chave.  

Assim, a luta pela reforma agrária é colocada em outro patamar, e a partir daí 

passa-se a buscar a formação de cooperativas, o desenvolvimento de pequenas 

agroindústrias voltadas para a comercialização da produção dos assentamentos, a 

articulação da pequena produção das famílias assentadas e outros agentes econômicos, 

como cooperativas de industrialização etc. Um caso é a Cooperativa Terra Viva, localizada 

na região Oeste de Santa Catarina, em São Miguel do Oeste, para a qual algumas famílias 

dos egressos participantes dessa pesquisa vendem o leite para ser industrializado. Alguns 

alunos egressos também fizeram seus estágios e Trabalhos de Conclusão de Curso nesta 

Cooperativa.  

Apesar de tratar-se de casos fragmentários, dispersos pelo país, a pequena produção 

dá mostras de vitalidade econômica e, em outros, há uma dificuldade enorme em produzir 

e desenvolver os assentamentos, consequência da não realização da reforma agrária e da 

hegemonia do agronegócio.  

O que ocorre é que o Estado vê a Reforma Agrária como política social. A denotar 

tal circunstância, está a existência de dois ministérios: o Ministério da Agricultura, onde 

são tratadas as questões do agronegócio e o Ministério do Desenvolvimento Agrário 

(MDA) onde são tratadas as questões da pequena agricultura, com recursos irrisórios frente 

ao que é destinado para o agronegócio. Para a safra 2013/2014, estão sendo destinados 39 

bilhões para a agricultura familiar9 e, para o agronegócio, R$ 136 bilhões10, ou seja, apesar 

de ser responsável por 70% da produção interna de alimentos, a agricultura familiar acessa 

apenas 14% dos créditos.   

 

 

                                                 
9http://agro.olhardireto.com.br/noticias/exibir.asp?noticia=Governo_anuncia_investimentos_de_R_39_bi_par
a_agricultura_familiar&id=7142 
10 http://www.agricultura.gov.br/pap 
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1.2.  Juventude rural do MST  

 

Nesse contexto, a juventude rural pertencente ao MST vive vários dilemas: 

permanecer ou não no campo, ampliar sua escolarização em busca de oportunidades de 

emprego na cidade entre outros, e, ao mesmo tempo, vivencia experiências de formação na 

participação da luta pela terra e por direitos que os diferencia de outros jovens que vivem 

nos meios urbano e rural.  

Desde as primeiras ocupações de terra, os jovens participam da organização do 

Movimento. As falas dos jovens participantes da presente pesquisa explicitam o conflito 

que vivenciam entre o desejo de construir seus projetos de vida nos assentamentos e a falta 

de condições objetivas para isso.  

De acordo com o Egresso 9:11 Por enquanto tenho que morar na cidade, mas eu 

gosto do interior. Tenho vontade de morar na roça. A gente viveu a vida inteira no 

interior. Mesmo antes de ir para o acampamento, de ir para o MST, a minha família 

sempre foi do interior.  

Este egresso está trabalhando atualmente no Frigorífico Aurora, em seu município. 

Todos os demais egressos responderam que gostariam de viver no campo, conforme 

veremos mais adiante.   

A fala do egresso explicita uma realidade que está cada vez mais presente no 

campo.  Diante da falta de condições necessárias para a permanência nos territórios, o que 

parece estar em curso é um processo de migração da juventude rural, em condições 

precárias, dada a crise aguda do trabalho. Essa circunstância os faz querer retornar ao 

campo.  

Os jovens entrevistados afirmam que a falta de geração de renda é o principal 

motivo que os levam para a cidade, mas se tivessem escolha gostariam de permanecer no 

campo. Assim se expressou o Egresso 10: Se mudasse alguma coisa no campo eu ficaria. 

Alguma coisa diferente para ganhar um lucrinho para fazer a faculdade. A fala de que 

teria que mudar alguma coisa explicita as contradições existentes no campo e no modo de 

organização da sociedade. A forma como está organizado o campo não comporta os 

projetos de vida dessa juventude.   

                                                 
11 Egresso se refere ao participante da presente pesquisa, que concluiu o Ensino Médio na Escola 25 de Maio, 
que respondeu ao questionário aplicado para a coleta de dados.  
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Outro aspecto que merece destaque é a participação da juventude rural no 

movimento social como elemento educativo. Ao participar do MST, os jovens têm a 

oportunidade de compreender como se dão as relações entre o Estado, a economia, a 

política etc. Por exemplo, ao participar de atividades como: marcha, mobilização, 

acampamento ou assentamento, da luta por escola, pela agroecologia, o jovem pode 

reconhecer as contradições existentes na sociedade.  

Assim, a escola é um dos elementos para a construção de uma visão crítica do 

mundo, mas não é a única. Há um conjunto favorável de elementos que mostram na prática 

as contradições, como se expressa na fala da Egressa 1: Considero que a Escola 25 de 

Maio influenciou muito na visão de mundo de todos que passaram por lá, é um local de 

formação na prática, lá conseguimos entender não só a matemática e o português, mas 

discutir as várias contradições que existem no sistema que vivemos, proporcionando uma 

formação mais humana, não simplesmente para o mercado de trabalho.  

As falas trazidas até o momento evidenciam que, ao contrário do discurso 

corriqueiro, os jovens não estão deixando o campo pela influência da mídia ou porque 

consideram a cidade um lugar melhor para se viver. Esses jovens, que participam do 

processo de luta pela terra, através da organização de um movimento social da envergadura 

do MST, vivenciam as contradições que envolvem questões de ordem social e, 

principalmente, econômica, que estão além da escola.  

A pouca literatura a respeito do tema juventude rural dificulta o aprofundamento de 

tais questões. Embora a partir dos anos 2000 essa categoria passe a fazer parte de algumas 

pesquisas acadêmicas e programas de governo, como o Programa Nacional de Inclusão de 

Jovens (ProJovem) Campo, de esfera federal, não há muita visibilidade desses jovens, 

consequência também da pouca visibilidade econômica dos assentamentos rurais.   

Uma pesquisa que contribui para o debate sobre a juventude rural é a realizada pela 

professora pesquisadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Elisa Guaraná 

Castro, “Os jovens estão indo embora?”. A autora pesquisou jovens que participam dos 

movimentos sociais do campo MST, Federação Nacional da Agricultura Familiar (Fetraf) e 

Pastoral da Juventude Rural (PJR), a partir da participação desses jovens em grandes 

eventos de tais movimentos, como encontros, seminários, congressos.  

A autora fala da invisibilidade da juventude rural nas políticas públicas e de como 

se dá a relação desses jovens na participação dos movimentos sociais como processo de 

construção de um ator político. 
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A juventude rural é constantemente associada ao problema da migração do 
campo para a cidade. Contudo, ficar ou sair do meio rural envolve múltiplas 
questões mediante as quais a categoria jovem é construída, e seus significados, 
disputados. A própria imagem de um jovem desinteressado pelo meio rural 
contribui para a invisibilidade da categoria como formadora de identidades 
sociais e, portanto, de demandas sociais.  (CASTRO, 2009, p. 23)  

  
As falas dos jovens egressos da Escola 25 de Maio, participantes do presente 

estudo, corroboram com a afirmação da autora. Em nenhum momento afirmam ser a 

cidade um atrativo, citam, como exemplo, a falta de investimento por parte do governo nos 

assentamentos onde vivem.  

Atribuir à influência da mídia ou à busca de lazer como causa da migração da 

juventude do campo para a cidade, seria reduzir a questão e encobrir os reais fatores que 

dificultam e até impossibilitam a permanência dos jovens no campo.  

Na pesquisa realizada por Castro (2009), os jovens apontam como fatores que os 

distinguem dos jovens urbanos os elementos identitários, que reforçam laços com o espaço 

rural como lugar de vida, de trabalho, de relação com a natureza.  

Em relação ao recorte geracional, a pesquisa demonstra que há uma maior 

valorização da escolarização, um processo que teve início há três gerações e que se 

consolida através de estratégias familiares e dos próprios movimentos sociais, muitas vezes 

associada à formação técnica e política, o que pode estar se consolidando como uma 

escolarização acima da média dos jovens do meio rural como um todo. A valorização da 

escolarização no campo é vista como parte das lutas dos movimentos sociais. (CASTRO, 

2009) 

A pesquisa de Castro (2009) apontou ainda que há uma maior participação da 

juventude rural em sindicatos, inclusive com uma desvinculação da figura paterna, 

historicamente responsável pela representação da família em termos de direitos 

associativos e políticos. Também houve uma quantidade expressiva de eventos específicos 

da juventude dos movimentos sociais e organizações, como encontros, seminários, 

paralisações entre outros.  

A maior visibilidade dos jovens dentro dos movimentos sociais e organizações, não 

chega a alcançar a esfera pública efetivamente. Para esta que é considerada uma população 

minoritária são poucas as políticas públicas voltadas para as suas demandas.   

O acesso à educação pública é reivindicado amplamente pelas famílias assentadas. 

Em pesquisa realizada em 2005, intitulada Pesquisa Nacional da Educação da Reforma 
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Agrária (Pnera) (BRASIL, 2005), mostrou que de um total de 5.500 assentamentos 

pesquisados em todo o país, em 87,8% deles o acesso é feito por estradas de terra. O 

principal meio de transporte utilizado para ir à escola é percorrer o trajeto a pé para 57%, 

seguido de apenas 27% com acesso a transporte escolar. Apesar do quadro desastroso, a 

escolarização aparece como muito valorizada. Entre os entrevistados, 97% discordam que 

os filhos que trabalham na roça não precisam de estudo (ibid., p. 126) e 70% “esperam que 

a maioria dos jovens entre na universidade” (ibid., p. 124).  

Os dados contribuem para ilustrar as tensões vividas cotidianamente pela 

juventude. Um contexto que demonstra as contradições mais amplas de um campo que 

precisa se reorganizar para oferecer possibilidades para os jovens que desejam permanecer 

no campo e ali construir seus projetos de vida.  
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CAPÍTULO 2 

Educação do Campo:  

a tríade Campo – Políticas Públicas – Educação 

 

Para compreendermos o significado da Educação do Campo, construído a partir das 

experiências dos movimentos sociais, tendo o MST como seu principal protagonista, faz-se 

necessário apresentar, de forma breve, o contexto escolar rural que o antecede.  

Partimos da década de 1930, momento que marca o que ficou conhecido como 

ruralismo pedagógico. Trata-se de um movimento voltado para fixar o homem no campo, 

inserido no projeto varguista de desenvolvimento nacional, na racionalidade industrial, 

conforme exposto no capítulo anterior.   

O chamado ruralismo pedagógico se caracteriza como um movimento voltado “para 

ruralizar o ensino primário, a fim de esvaziar as correntes migratórias, ao mesmo tempo em 

que buscava a modernização da vida social e econômica do meio rural”. (SPEYER, 1993, 

p.69) 

Tal movimento orientou a educação escolar até a década de 1960. Contudo, não 

teve êxito, uma vez que o modelo de produção imposto para a agricultura, baseado na 

industrialização do campo, contribuiu de forma decisiva para o crescente número da 

migração campo-cidade.  

Como parte do ideário modernizante de Vargas, baseado na racionalidade urbano-

industrial, a educação escolar estava concentrada nos centros urbanos.   

Calazans (1993), ao elaborar um panorama da educação no meio rural no período 

de 1930 a 1980, afirma que somente na primeira metade do século XX o ensino regular foi 

implantado no meio rural, e ainda assim de forma descontínua: “As tendências da origem e 

da organização escolar estão intrinsecamente vinculadas aos fatos da nossa própria 

formação social e política, um país de colonização, de trabalho fundado na escravidão e no 

latifúndio por largo tempo” (p. 17). 

De acordo com Calazans (1993), entre 1930 e 1950, são criados diversos programas 

voltados para atender as demandas do projeto de modernização e industrialização da 
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agricultura, como os programas para a alfabetização de adultos, as chamadas Missões 

Rurais de Educação de Adultos.  

Segundo Gritti, a implantação da escola primária rural desencadeou 
 

[...] dois movimentos no sentido de conformar a força de trabalho e responder às 
necessidades que a ela estavam sendo postas. Num sentido, esperava-se que a 
escola disciplinasse o trabalhador, difundindo hábitos, valores e atitudes 
considerados essenciais; de outro, ela impunha a modernização da agricultura 
através do discurso que acenava para o progresso e felicidade do homem rural. 
Progresso este que seria possível, se o trabalho e a produção se realizassem com 
base científica, não mais empírica e dependente da natureza, mas sim, 
fundamentados em conhecimentos e materiais técnicos. (2007, p. 29-30) 

 

A partir da década de 1960, acontece a chamada Revolução Verde, caracterizada 

pelo uso intensivo de máquinas e produtos químicos. Esse modelo surge com a busca dos 

Estados Unidos por novos mercados pós II Guerra Mundial.  

De acordo com Primavesi: 

 

A indústria norte-americana, tanto a química como a de máquinas, não se 
recuperou depois da Segunda Guerra Mundial, simplesmente porque faltou 
mercado. Mas onde achar um mercado? A guerra terminou e o governo não mais 
comprou a produção toda. Daí, a gloriosa ideia de abrir o mercado agrícola para 
a indústria. (1997, p. 105) 

 

Food for peace, alimentos para a paz, era a campanha de John Kennedy, em 1962. 

O slogan do fim da fome mundial era o discurso ideológico utilizado pelos Estados Unidos 

para adentrar em países como o Brasil e vender seus produtos industriais para a agricultura. 

Nesse contexto, os Estados Unidos passam a desenvolver programas voltados para 

o meio rural na América Latina, como ajuda financeira e assistência técnica.  

A histórica tradição dos pequenos agricultores de produzirem sementes 

diversificadas (crioulas) e com uso de adubo animal era abandonada em detrimento da 

importação de sementes híbridas, tornando-os mais dependentes da indústria e do mercado.  

De acordo com Calazans (1993), a educação rural passa a reforçar a formação 

profissional para a especialização em uma determinada área da produção em detrimento do 

antigo saber dos trabalhadores rurais.  

Em 1945 é criada a Comissão Brasileiro-Americana de Educação das Populações 

Rurais (CBAR), que tinha como objetivo implantar projetos educacionais na zona rural e o 

desenvolvimento das comunidades rurais. Para tanto foram criados os Centros de 

Treinamento para professores especializados, com a função de repassar as informações 
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técnicas aos agricultores, a realização de Semanas Ruralistas que contavam com debates, 

dia de campo entre outras atividades, seminários, encontros, e a criação e implantação dos 

chamados Clubes Agrícolas e dos Conselhos Comunitários Rurais (LEITE, 2002). 

A realidade e os saberes dos trabalhadores rurais raramente foram contemplados 

nas políticas públicas oficiais, o cotidiano rural é colocado na invisibilidade, inclusive nos 

materiais didáticos, ou aparece reforçando estereótipos, de acordo com a conveniência de 

cada momento histórico, embora tenhamos muitas experiências de educação não formal, 

sobretudo a partir da década de 1960, que muito contribuíram para se pensar a educação na 

perspectiva dos trabalhadores rurais.  

Os movimentos surgidos na década de 1960 passam a dar visibilidade à cultura 

popular e a reforçá-la positivamente, do que são exemplos os Centros de Cultura Popular 

(CCP), a União Nacional dos Estudantes (UNE), o Movimento de Educação de Base 

(MEB), ligado à ala progressista da igreja católica. Tais movimentos passaram a 

desenvolver a alfabetização popular, inclusive no campo, onde se situam historicamente os 

maiores índices de analfabetismo.  

No final da década de 1970 e início da década de 1980, surgem movimentos sociais 

do campo, como o MST, o Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), o Movimento 

de Mulheres Camponesas (MMC), que mais tarde ao articular suas lutas sociais e políticas 

darão origem à Via Campesina Nacional e Internacional. 

São esses movimentos que darão origem à Educação do Campo que tem, assim, sua 

gênese na década de 1980, com o surgimento dos movimentos sociais do campo e a 

retomada da luta pela terra no Brasil.  

Este tema foi acentuado com a discussão e aprovação da Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (Lei nº 9394 de dezembro de 1996), que propõe em seu Artigo 28, 

“medidas de adequação da escola à vida do campo”, questão que não estava anteriormente 

contemplada em sua especificidade. 

Portanto, o debate e o conceito de Educação do Campo vêm sendo construídos na 

última década. Trata-se de um conceito em construção, contextualizado à dinâmica que 

envolve os sujeitos sociais do campo e à realidade atual do campo brasileiro.  

O ponto de partida da Educação do Campo foi o I Encontro Nacional de 

Educadores da Reforma Agrária (I ENERA), realizado em 1997, e o seu batismo aconteceu 

na I Conferência Nacional Por Uma Educação Básica do Campo realizada em 1998. A 

partir de então foi sendo reafirmada através de sucessivos eventos que tinham como eixo 
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principal o contexto da luta por uma política pública de educação que garantisse, além do 

acesso e qualidade, o acúmulo de experiências político-pedagógicas dos movimentos 

sociais do campo e dos seus sujeitos.  

A Educação do Campo vem conquistando espaço nos debates sobre educação e nas 

políticas públicas. Conforme vimos no capítulo anterior, o contexto no qual a Educação do 

Campo se manifesta é o da continuidade do êxodo rural iniciado no século passado e 

intensificado nas décadas de 1960 e 1970, o afastamento do governo da pauta da Reforma 

Agrária, a afirmação do agronegócio como modelo predominante (mas não único) no 

campo, voltado para a exportação de commodities agrícolas.   

Na educação, esse contexto se manifesta no fechamento de escolas no meio rural. 

De acordo com o Censo Escolar do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (Inep), do Ministério da Educação, existiam no meio rural 107.432 escolas 

em 2002. Em 2009, o número de estabelecimentos de ensino foi reduzido para 83.036, 

significando o fechamento de 24.396 estabelecimentos de ensino no meio rural, sendo 

22.179 escolas municipais.  

A materialidade histórica da Educação do Campo está no seu surgimento com a luta 

pela Reforma Agrária no Brasil, como um contraponto ao ruralismo pedagógico ou 

também conhecida como educação rural.  

Contrária à educação emancipadora, a educação rural está vinculada, ao longo da 

história, a um projeto de agricultura e sociedade subordinado aos interesses do capital. No 

contexto atual, volta-se para os interesses do agronegócio, nas esferas federal, estadual e 

municipal, através do incentivo financeiro a pesquisas voltadas para o agronegócio, e 

investimento em programas como o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 

Emprego do Campo (Pronatec Campo), tendo como principal objetivo com a educação 

escolar, preparar mão de obra minimamente qualificada para o mercado e de baixo custo.  

O Pronatec Campo é um programa do governo federal voltado para a formação 

técnica para o campo. Esta política foi elaborada pelo Serviço Nacional de Serviço Rural 

(SENAR) juntamente com a maior representante do agronegócio, a Confederação da 

Agricultura e da Pecuária do Brasil (CNA), ignorando as experiências de Educação 

Profissional realizadas por instituições como o Instituto Técnico de Capacitação e Pesquisa 

da Reforma Agrária (Iterra), as Escolas Famílias Agrícola (EFA´s), as Casas Familiares 

Rurais (CFR’s), pelo Programa Nacional de Educação para a Reforma Agrária 

(PRONERA) em parceria com os Institutos Federais, entre outras.  
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Ao contrário, a Educação do Campo articula-se a um projeto de campo tendo como 

base para a organização dos setores produtivos a Reforma Agrária, a soberania alimentar, a 

agroecologia, voltada para a produção de alimentos saudáveis, a soberania hídrica e 

energética, a agrobiodiversidade, ao trabalho associado, a economia solidária. A Educação 

do Campo vincula-se também à luta por comunicação, cultura, saúde, lazer, por políticas 

públicas que subsidiem a agricultura familiar desde o plantio até a comercialização da 

produção através da organização de feiras livres nas cidades. Tais lutas concebidas a partir 

da  totalidade da relação campo-cidade. Um projeto construído a partir dos sujeitos que 

vivem e trabalham no campo.  

O contexto atual do campo brasileiro, de aprofundamento do capitalismo 

dependente associado ao capital internacional unificado pelo capital financeiro, com 

suporte direto do próprio Estado brasileiro para a produção de commodities para 

exportação, é o que a Educação do Campo denuncia. Tudo isso legitimado por leis como o 

Código Florestal, que facilitam a espoliação e a apropriação de nossos recursos naturais 

(terra, água, minérios, ar, petróleo, biodiversidade) num processo de recolonização do 

nosso território.   

Uma das maiores consequências desse modelo de desenvolvimento para as 

populações do campo é a progressiva desterritorialização das comunidades. Além disso, há 

uma diminuição da participação popular na formulação e execução das políticas públicas, 

apesar do acúmulo de experiências dos movimentos sociais na área da educação.  

As maiores conquistas em relação às políticas públicas são resultado do processo de 

lutas dos trabalhadores do campo, organizados em movimentos sociais. Alguns avanços 

nessa direção merecem destaque:  

- A criação do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA), que 

realiza cursos de educação básica, de jovens e adultos e superior, voltados para acampados 

e assentados de todo o país em parceria com instituições de Ensino Superior;  

- A aprovação das Diretrizes Operacionais para a Educação Básica das Escolas do Campo, 

Parecer n. 36/2001 e Resolução n.1/2002 do Conselho Nacional de Educação, que definem 

a identidade da educação do campo, através da sua vinculação às questões inerentes à 

realidade do campo e ao acúmulo de experiências dos “movimentos sociais em defesa de 

projetos que associem as soluções exigidas por essas questões à qualidade social da vida 

coletiva no país” (BRASIL, 2002, p. 37);  
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- A Licenciatura em Educação do Campo, através do Programa de Apoio à Formação 

Superior em Licenciatura em Educação do Campo (PROCAMPO), um programa do 

Governo Federal voltado a apoiar a implementação de cursos regulares de licenciatura em 

educação do campo nas instituições públicas de ensino superior de todo o país, voltados 

especificamente para a formação de educadores para a docência nos anos finais do ensino 

fundamental e ensino médio nas escolas rurais;  

- O Programa Saberes da Terra, voltado para a elevação da escolaridade de jovens e 

adultos em consonância com um projeto de desenvolvimento sustentável do campo a partir 

da organização e expansão da oferta da modalidade Educação de Jovens e Adultos, anos 

iniciais e finais do ensino fundamental de forma integrada à qualificação profissional e 

Ensino Médio. 

- As Diretrizes Complementares, de 2008, que instituem normas e princípios para o 

desenvolvimento de políticas públicas de atendimento da educação básica do campo;  

- O reconhecimento dos dias letivos do tempo escola e tempo comunidade, das instituições 

que atuam com a pedagogia da alternância (Parecer 01/2006 do CEB/CNE); 

- A criação dos Observatórios de Educação do Campo, resultado da parceria entre a 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e do Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O programa 

Observatório da Educação atua na pós-graduação  (mestrado e doutorado). Lançada em 

2006, a iniciativa apoia projetos de pesquisa que usem como base os bancos de dados do 

Inep, entre eles o Censo Escolar e o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). 

- A introdução da Educação do Campo nos grupos e linhas de pesquisa e extensão em 

muitas Universidades e Institutos pelo país afora; 

- O Decreto n.º 7.352/2010, que institui a Política Nacional de Educação do Campo. 

O que o conceito Educação do Campo apresenta de novo na história é a tríade 

Campo – Políticas Públicas – Educação. É a relação entre estes três termos que caracteriza 

a Educação do Campo. O contexto que busca expressar é marcado por contradições. 

Dependendo dos interesses e conflitos em questão, há uma tendência de privilegiar mais ou 

menos um dos elementos que compõe a tríade. Assim, ao entrar nas esferas acadêmica e 

pública, e em organizações e movimentos sociais, a Educação do Campo pode deslocar-se 

da sua materialidade histórica. (CALDART, 2008) 

O campo está em primeiro lugar na tríade, pois a Educação do Campo surgiu do 

campo, da sua dinâmica histórica, das suas contradições de classe, da luta pela terra, de 
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seres humanos concretos.  Em segundo lugar, a luta por escolas nos assentamentos e 

acampamentos do MST e a luta das comunidades camponesas para não perderem suas 

escolas, sua identidade e seus territórios e, em terceiro lugar, a educação como parte de um 

projeto de campo, não como lugar de negócio, mas lugar de construção de discussão e 

debate sobre a realidade, de forma e conteúdo que trate também das questões concretas 

vividas pelos seus sujeitos. Assim, tomar os termos separadamente significa promover uma 

desconfiguração política e pedagógica de fundo da Educação do Campo. (CALDART, 

2008) 

A Educação do Campo tem gerado um debate, sobretudo na academia, a respeito da 

universalidade da educação unitária. Pesa sobre a Educação do Campo a tese de que esta 

estaria promovendo uma educação específica para o campo, diferente da educação urbana 

e assim fragmentando a luta dos trabalhadores como um todo.  

 De acordo com Caldart (2008) isso parece um equívoco justamento pelo 

descolamento de um dos três elementos que compõem a tríade da Educação do Campo. Se 

a análise se der somente a partir da perspectiva da escola, aí sim parecerá reducionista e 

fragmentada, mas a especificidade de que trata a Educação do Campo é do campo e não da 

escola ou educação em si mesma.  

 

O que nos parece fundamental entender para não nos desviarmos da discussão de 
origem é que a especificidade de que trata a Educação do Campo é do campo, 
dos seus sujeitos e dos processos formadores em que estão socialmente 
envolvidos. Não tem sentido, dentro da concepção social emancipatória que 
defendemos afirmar a especificidade da Educação do Campo pela educação em 
si mesma; menos ainda pela escola em si mesma (uma escola específica ou 
própria para o campo). Isso é reducionismo, politicamente perigoso e 
pedagogicamente desastroso. E este reducionismo de fato tem aparecido nos 
debates e nas práticas, exatamente pela tendência indicada antes de descolamento 
dos termos da tríade de constituição originária da Educação do Campo 
(CALDART, 2008, p. 12) 

 
A oposição campo-cidade foi inventada historicamente, faz parte da transformação 

social. É parte de um processo que nos coloca questões sobre o próprio modo de vida em 

sociedade que a modernidade criou. O que a Educação do Campo busca é fazer com que o 

universal seja, de fato, a síntese das várias particularidades. Que a escola leve em conta os 

sujeitos que vivem e trabalham no campo, seus processos de formação pelo trabalho, pelas 

suas lutas sociais. (CALDART, 2007) 

Marx nos ajuda a compreender o processo histórico que marca a relação campo-

cidade. Desde o início do modo de produção capitalista, o processo de acumulação 
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primitiva se baseou na expropriação da base fundiária do produtor rural, ou seja, de suas 

terras, meios de produção e subsistência. Sem eles, os homens foram obrigados a vender 

sua força de trabalho. Com a acumulação primitiva, grandes massas humanas foram 

arrancadas de seus meios de subsistência e lançados no mercado de trabalho como 

proletários (MARX e ENGELS, 1996).  

De acordo com Marx e Engels a oposição entre campo e cidade surge com o 

nascimento da cidade.  

 

A cidade já é o fato da concentração da população, dos instrumentos de 
produção, do capital, dos prazeres e das necessidades, ao passo que o campo 
evidencia exatamente o fato oposto: o isolamento e separação. A oposição entre 
campo e cidade só pode existir nos quadros da propriedade privada. É a 
expressão mais crassa da subsunção do indivíduo à divisão do trabalho, a uma 
determinada atividade que lhe é imposta - subsunção que converte uns em 
limitados animais urbanos e outros em limitados animais rurais, reproduzindo 
diariamente a oposição entre os interesses de ambos (MARX e ENGELS, 1984, 
p. 78).  

 

A contextualização histórica dos movimentos migratórios campo-cidade é 

fundamental para a Educação do Campo, pois o debate do campo precede o da educação 

ou da pedagogia, ainda que se relacione com ele. Integra a Educação do Campo a uma 

tradição teórica que pensa a natureza da educação vinculada ao destino do trabalho. Assim, 

o debate é fundamentalmente sobre o trabalho no campo e sua relação com a cidade. Nessa 

concepção a dimensão da cultura vincula-se às relações sociais e aos processos produtivos 

da existência social no campo. (CALDART, 2007).  

Nesse sentido, ao pensar a dimensão formativa do trabalho, a concepção de 

educação da Educação do Campo está direcionada pelo pensamento marxista. Por outro 

lado, as necessidades objetivas da realidade podem influenciar para uma visão liberal, 

associando a educação ao desenvolvimento rural, o que já ocorrera na educação rural, 

conforme vimos anteriormente, o que distanciaria a Educação do Campo de um projeto 

emancipatório.  

O principal enfrentamento da Educação do Campo se dá com o processo produtivo, 

voltado para a busca de lucros em detrimento da cooperação e da sustentabilidade, na 

cidade e no campo, que se contrapõe à sua clara opção por uma formação emancipatória e 

onilateral.  

Outro aspecto importante entre as contradições que envolvem a Educação do 

Campo está a luta pela democratização do acesso ao conhecimento. Retoma o debate sobre 
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que tipo de conhecimento e sua relação com a ética e com a política. Nesse sentido o mais 

importante é a capacidade crítica de analisar os conhecimentos, de como utilizá-los. 

(CALDART, 2007) 

A redução da educação à métodos e conteúdos, permeiam os debates atuais em  

torno da escola de modo geral, mas é preciso compreender que estes foram produzidos 

historicamente, a partir de certos parâmetros éticos, humanos e sociais.  

Os tempos educativos da prática da Educação do Campo são tempos que envolvem 

tudo que acontece dentro e fora da escola, a partir de intencionalidades educativas, 

valorizando todas as dimensões humanas. Assim, fazem parte do ambiente educativo a 

auto-organização dos alunos, a relação com a comunidade, a participação em ações dos 

movimentos sociais, como marchas, mobilizações, ocupações, na organização dos 

movimentos sociais, dos assentamentos, reflexões escritas, a gestão coletiva, a promoção 

de debates, de seminários entre outros.  

 
2.1. Educação agroecológica: para além do agronegócio 
 

É em meio aos debates e contradições que giram em torno da Educação do Campo 

que vem sendo construído o Curso de Ensino Médio Técnico em Agroecologia da Escola 

25 de Maio, localizada no Assentamento Vitória da Conquista, Fraiburgo/SC. Neste item 

situaremos o debate sobre a agroecologia nos movimentos sociais do campo e como ele 

ocupa a educação escolar. Em seguida, apresentamos um panorama do Ensino Médio no 

Brasil, situando as correlações de forças que envolvem este segmento da educação básica, 

demonstrando que o Ensino Médio da Escola 25 de Maio, com todas as tensões que o 

envolvem, busca fazer um contraponto à lógica liberal de formação aligeirada e 

instrumentalizadora, voltada apenas para o mercado.  

Os cursos de agroecologia podem ser considerados uma novidade construída pelos 

movimentos sociais do campo. De acordo com Hobsbawm (2008), as organizações de 

esquerda podem formular planos de ação para os pobres e, com sorte, executá-los. Essas 

organizações podem propor algo diferente, são fundamentais para aperfeiçoar a sociedade, 

justamente porque para elas a questão não é obter mais ou menos do mesmo.  

À medida que o termo agronegócio foi se consolidando como símbolo da 

modernidade, os movimentos sociais passam a contrapor o modelo agroecológico de 

produção, pautado na valorização da agricultura camponesa ou familiar e nos princípios da 
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policultura, dos cuidados ambientais e do controle dos agricultores sobre a produção de 

suas sementes. Além disso, passam a expandir a crítica à concentração fundiária, a 

denunciar a matriz tecnológica do agronegócio como o uso de sementes transgênicas, o uso 

abusivo de agrotóxicos, a monocultura. Em síntese, ao modelo do agronegócio passa a ser 

contraposto o modelo agroecológico.  (MEDEIROS, 2012) 

Esta contextualização política é fundamental para a discussão sobre a 

sustentabilidade. O tema se torna ainda mais relevante, pois a sustentabilidade vem sendo 

tratada fora do contexto histórico, até mesmo nas escolas. É comum encontrarmos nas 

escolas em geral projetos de reciclagem do lixo, de reaproveitamento, reutilização de 

materiais entre outros, sem uma discussão política e histórica do seu significado.  

Para Stahel (1999, p.61) “Rapidamente assimilado, o conceito de sustentabilidade 

está hoje no centro de todo o discurso ecológico oficial, sem que haja um mínimo consenso 

quanto ao seu significado e sem que sequer se tenha colocado a questão, no entanto crucial, 

se tal conceito tem algum sentido dentro do quadro institucional e econômico atual, o 

capitalismo”.  

Ainda de acordo com o autor:  

 

Ao buscar-se um desenvolvimento sustentável hoje está-se, ao menos 
implicitamente, pensando em um desenvolvimento capitalista sustentável, ou 
seja, uma sustentabilidade dentro do quadro institucional de um capitalismo de 
mercado. No entanto, não se colocando a questão básica quanto à própria 
possibilidade de uma tal sustentabilidade, o conceito corre o risco de tornar-se 
um conceito vazio, servindo apenas para dar uma nova legitimidade para a 
expansão insustentável do capitalismo. (STAHEL, 1999, p. 61) 

 
Daí a importância de situar a discussão histórica e politicamente, e colocá-la no 

debate mais amplo sobre a disputa de modelos de desenvolvimento e de sociedade, para 

que o discurso da sustentabilidade não acabe reforçando a ideia de que é possível a 

existência de um capitalismo sustentável.  

Nesse contexto, com a expansão do agronegócio, os movimentos sociais do campo 

e outros setores progressistas da sociedade passam a afirmar que o agronegócio não é a 

única opção para a agricultura brasileira e para toda a sociedade que dela se alimenta. O 

que ocorre é que o latifúndio impede os pequenos agricultores ao seu redor de crescerem.  

Além disso, a tecnologia utilizada pelo agronegócio desconsidera o conhecimento dos 

povos do campo, dos quilombolas, indígenas, ribeirinhos, extrativistas entre outros, os 
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quais possuem uma relação de respeito com a natureza e, por isso, possuem formas de 

produção mais saudáveis para toda a sociedade. 

 De acordo com Leff: 

 

A agroecologia pode ser considerada uma construção recente; portanto, sua 
definição ainda não está consolidada. Constitui, em resumo, um conjunto de 
conhecimentos sistematizados, baseados em técnicas e saberes tradicionais (dos 
povos originários e camponeses) que incorporam princípios ecológicos e valores 
culturais às práticas agrícolas que, com o tempo, foram desecologizadas e 
desculturalizadas pela capitalização e tecnificação da agricultura. (2002, p.42) 

 
No Brasil, a agroecologia surge no final da década de 1970 como contestação à 

“Revolução Verde”, com o movimento da “agricultura alternativa”, permanecendo até 

meados da década de 1980, restrita a um pequeno grupo de intelectuais das ciências 

agrárias. Aos poucos passa a preocupar-se com a aplicação direta de seus princípios na 

agricultura, na organização social e no estabelecimento de novas formas de relação entre 

sociedade e natureza. Ganha força como campo de produção científica e como ciência 

integradora.  

A partir dos anos 1990, as organizações não governamentais passam a ser 

disseminadoras na promoção e divulgação da agroecologia, muito mais na perspectiva do 

capitalismo verde, como uma forma dissimuladora da insustentabilidade inerente ao 

próprio capitalismo, uma vez que este não tem limites quanto à exploração dos bens 

naturais e dos seres humanos.  

 É no final da década de 1990 que a agroecologia ganha força entre os movimentos 

sociais do campo. A proposta agroecológica para sistemas de produção agropecuária passa 

a fazer um  contraponto ao agronegócio, por ser contrária à  produção centrada na 

monocultura, na alta mecanização, na dependência de insumos químicos, na exploração do 

trabalhador rural, na concentração de terras produtivas e no consumo não local da 

respectiva produção.  

As práticas agroecológicas são formas de resistência da agricultura familiar, perante 

o processo de exclusão no meio rural e de homogeneização das paisagens de cultivo 

provocadas pela capitalização e tecnificação da agricultura. Justamemnte porque as 

práticas agroecológicas baseiam-se na pequena propriedade, na força de trabalho familiar, 

em sistemas produtivos complexos e diversos, adaptados às condições locais e ligados a 

redes regionais de produção e distribuição de alimentos.  (GUBUR e TONÁ, 2012).  
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De acordo com Primavesi, pesquisadora suiça, pioneira na pesquisa sobre o solo 

tropical.  

  

A Ecologia se refere ao sistema natural de cada local, envolvendo o solo, o 
clima, os seres vivos, bem como as inter-relações entre esses três componentes. 
Trabalhar ecologicamente significa manejar os recursos naturais respeitando a 
teia da vida. Sempre que os manejos agrícolas são realizados conforme as 
características locais do ambiente, alterando-as o mínimo possível, o potencial 
natural dos solos é aproveitado. Por essa razão, a Agroecologia depende muito 
da sabedoria de cada agricultor desenvolvida a partir de suas experiências e 
observações locais. (2010, p. 10)  

  

A transição para a agricultura agroecológica está no horizonte utópico, uma vez que 

a lógica capitalista é justamente inversa, pois os saberes locais são desconsiderados, assim 

como a própria presença de gente no campo, uma vez que o agronegócio é altamente 

mecanizado e concentrador da terra.  

Contudo, o movimento de resistência ao agronegócio fortalece experiências de 

produção agroecólogica. Trata-se de uma forma de mostrar para a sociedade que outro 

modelo é possível, mas que requer mudanças de ordem estrutural para se realizar.  

Para tanto, é necessário o  envolvimento de muitos setores como a Universidade, 

através de pesquisas na área, dos movimentos sociais do campo, de ONGs politizadas etc. 

É preciso investir em tecnologias de base ecológica, buscando proporcionar, de maneira 

integrada, a produção agrícola, o respeito e a conservação da natureza, com o objetivo de  

dar ensejo a uma melhor qualidade de vida às pessoas, sejam consumidoras ou produtoras 

agrícolas. 

Diversas redes, organizações não-governamentais e movimentos espalhados pelo 

Brasil atuam no sentido de articular, organizar e formar agricultores familiares em relação 

aos saberes e fazeres da agroecologia. Estes espaços de articulação com a comunidade 

atuam de diversas formas: promovem oficinas de formação e prática agrocológica, bem 

como intercâmbios entre as comunidades, pesquisam aspectos geográficos, físicos e sociais 

das propriedades rurais, criam bancos de sementes nativas e crioulas e buscam com as 

experiências realizadas nas comunidades trabalhar com processos autogestionáveis.  

A Articulação Nacional de Agroecologia (ANA), criada em 2002, após o I 

Encontro Nacional de Agroecologia (ENA), busca reunir estas organizações a fim de 

promover um intercâmbio de experiências que permita a construção de saberes mais 

sólidos e, com isso, fortalecer os movimentos agroecológicos.  
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 Os movimentos socias do campo vêm dando a sua contribuição. Podemos citar a 

Jornada de Agroecologia, cujo lema era “Terra Livre de Transgênicos e Sem Agrotóxicos”, 

realizada anualmente no Pará desde 2002, com um público médio de 4 mil participantes; o 

I Encontro Nacional de Agroecologia, realizado em 2002,  marcou a tentativa de 

articulação nacional dos movimentos e organizações ligados à agroecologia; a campanha 

“As sementes são patrimônio da humanidade”, lançada pela Via Campesina durante o III 

Fórum Social Mundial, em 2003; a ocupação do viveiro de mudas da multinacional 

Aracruz Celulose, no Rio Grande do Sul, com a destruição de mudas ilegais de eucalipto 

transgênico. Em 2003, realizou-se o I Congresso Brasileiro de Agroecologia, promovido 

anualmente desde então. Desses dois eventos surgiram duas entidades de abrangência 

nacional: a Articulação Nacional de Agroecologia (ANA), criada em 2002, e a Associação 

Brasileira de Agroecologia (ABA), criada em 2004. (GUBUR e TONÁ, 2012, p. 60) 

Além desses eventos, se espalham pelo país debates em seminários, realizados por 

universiades, movimentos sociais, inclusive no âmbito da educação, como o I Seminário 

Nacional de Educação e Agroecologia realizado em Recife, no mês de junho de 2013.  

 Entre as iniciativas dos movimentos sociais em articulação com o Programa 

Nacional de Educação na Reforma Agrária, universidade pública e outras entidades ligadas 

ao movimento da agroecologia, no MST, foram criados vários cursos de Ensino Médio em 

agroecologia. 

O Curso de Ensino Médio integrado à formação técnica em agroecologia da Escola 

25 de Maio é um dos cursos criados pelo MST.  De acordo com o ítem 3.2.13 Educação 

voltada à Agroecologia do Projeto Político Pedagógico da Escola 25 de Maio, um dos seus 

princípios educativos é a educação voltada para a agroecologia. 

A Escola entende que a agroecologia não se reduz a uma técnica de produção, mas 

a um conjunto de elementos integradores que possibilitam a compreensão dos vários 

aspectos da realidade, socioeconômicos, funcionamento dos processos biológicos, respeito 

à natureza. Trata-se de uma matriz tecnológica que se distancia do modelo hegemônico de 

agricultura adotado pelo Brasil.  

A fala do egresso Carlos12, um dos entrevistados para a presente pesquisa, ilustra o 

entendimento sobre agroecologia trabalhado na Escola. 

 

                                                 
12 Carlos é um nome fictício dado a um dos quatro entrevistados nesta pesquisa. 
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A agroecologia vai muito além de se produzir, mas nas relações sociais das 
famílias também, do bem estar social e ambiental nas diferentes áreas. Nada 
adianta eu produzir orgânico, se eu deixo o animal passar sede ou estou de mal 
com meus vizinhos, ou não participo da comunidade. 

 

Embora não haja muitas experiências de produção agroecológica, de acordo com o 

informe da Organização das Nações Unidas (ONU), de março de 201113, a agroecologia 

pode dobrar a produção de alimentos em dez anos. O informe argumenta que a divulgação 

de experiências é o principal desafio instalado hoje.  

Além disso, ao observarmos sites de concursos em prefeituras municipais do 

interior do Brasil, é possível encontrarmos alguns concursos públicos para técnicos em 

agroecologia.  

É preciso criar um ambiente propício para esses modos de produção sustentáveis, 

por meio de políticas públicas adequadas, entre as quais incluam: investir no conhecimento 

por meio do investimento na pesquisa agrícola e serviços de extensão; investir em formas 

de organização social que fomentem as associações, como as escolas do campo e as redes 

de colaboração aos agricultores que visem à inovação; dar prioridade nos gastos públicos a 

esse tipo de agricultura.  

Aos poucos o debate sobre a agroecologia vai tomando outras instâncias e 

chamando a atenção para as questões que dizem respeito aos processos produtivos de 

alimentos, um debate legítimo que diz respeito à base de sustentação da vida humana, em 

qualquer país.  Esse debate faz parte da Educação do Campo, uma vez que o debate sobre o 

campo está em primeiro lugar na tríade que a compõe.  

Não é possível pensar um projeto de país, de nação, sem pensar um projeto de 

campo, um lugar social para seus sujeitos concretos, para seus processos produtivos, de 

trabalho, de cultura, de educação. E estas questões estão presentes na constituição do Curso 

de Ensino Médio da Escola 25 de Maio.  

No entanto, a visão de que o campo é o lugar do atraso dos meios de produção, o 

lugar de isolamento, é consequência da propriedade privada, condição para o avanço do 

capital e da divisão do trabalho.  Como afirma Saviani (2007, p. 155), “a educação se 

institucionaliza a partir da divisão das classes sociais entre proprietários e não-

proprietários. Nas comunidades primitivas havia uma coesão entre os indivíduos que se 

desfaz com a institucionalização da educação, que passa a pertencer à classe dominante”. 

                                                 
13 http://www4.planalto.gov.br/consea/noticias/noticias/2011/03/relator-especial-da-onu-apresenta-o-
relatorio-a-agroecologia-e-o-direito-a-alimentacao 
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Diante disso, é preciso disputar as políticas públicas de forma articulada. Lutar pela 

universalização e qualidade da educação faz parte da agenda dos movimentos sociais. 

Contudo, como afirmamos anteriormente, há que se tomar cuidado para não reforçar a 

separação entre campo e cidade. Nesse sentido, o Ensino Médio, tanto na cidade como no 

campo, está diretamente relacionado com a formação dos trabalhadores e pode ser  espaço 

de disputa de projetos de sociedade também.  

 

2.2. Breve contextualização do Ensino Médio no Brasil  

 

Antes de entrarmos na especificidade da Escola 25 de Maio, faremos uma breve 

retomada histórica de como se constituiu o Ensino Médio no Brasil e como se situa a 

proposta da Escola 25 de Maio nesse contexto. O Ensino Médio como etapa fundamental 

da educação básica reflete as contradições que marcam a sociedade moderna. 

Na história da educação brasileira o Ensino Médio se apresenta como a etapa do 

ensino que mais expressa a contradição entre capital e trabalho, que aparece no falso 

dilema de sua identidade. “A história nos permite maior clareza sobre a questão, porque vai 

revelar a ordenação da sociedade em classes que se distinguem pela apropriação da terra, 

da riqueza que advém da produção social e da distribuição dos saberes”. (FRIGOTTO, 

CIAVATA e RAMOS, 2012, p. 31).  

 Até a década de 1920, a educação era voltada para a formação das elites, com um 

currículo clássico, voltado para o ensino superior. A “crise de identidade” do Ensino 

Médio surge com a ampliação do acesso da classe trabalhadora à escola.  

Nessa época, a formação profissional estava atravessada por um viés 

assistencialista e servia para a formação do caráter de jovens pobres e órfãos, numa 

perspectiva moralista e higiênica do trabalho. Para esse fim, foram criadas, em 1909, 19 

escolas de artes e ofícios que incluíam o curso rural e o curso profissional com duração de 

quatro anos, permitindo o acesso a cursos técnicos, nas áreas comercial, agrícola e normal, 

em nível ginasial e terminal, ou seja, sem possibilidade do estudante avançar para o ensino 

superior. “Para ilustrar o restrito acesso ao ensino secundário propedêutico, em 1920, um 

em cada mil habitantes fazia o curso.” (RODRIGUES, 2010, p. 183) 

As transformações ocorridas na década de 1930, com a intensa migração da 

população do campo para a cidade, com a intensificação do processo de industrialização, a 



56 
 

relação entre a educação e as necessidades do sistema do capital, em transformação, são 

acentuadas.  

 Mesmo com a movimentação ocorrida entre os intelectuais brasileiros da década de 

30, cujo marco foi a assinatura do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, não há uma 

alteração da estrutura dual da educação, ou seja, uma escola de formação propedêutica para 

a elite e uma escola precarizada para os trabalhadores. Tal dualidade, diretamente 

relacionada com a permanência da sociedade dividida em classes sociais.  

 De acordo com Kuenzer: 

 

Se a divisão social e técnica do trabalho é condição indispensável para a 
constituição do modo capitalista de produção, à medida que, rompendo com a 
unidade entre teoria e prática, prepara diferentemente os homens para que atuem 
em posições hierárquica e tecnicamente diferenciadas no sistema produtivo, 
deve-se admitir como decorrência natural deste princípio a constituição de 
sistemas de educação marcados pela dualidade estrutural. No Brasil, a 
constituição dos sistema de ensino não se deu de outra forma. (KUENZER, 
2001, p.12) 
 

 Durante o Estado Novo (1937-1945), as políticas educacionais são influenciadas 

pela ideologia nacionalista que marca o período. É criada a Reforma Capanema – Decreto 

nº 4.244/42, pelo então Ministro da Educação Gustavo Capanema. A Reforma acaba 

reforçando o caráter elitista da escola, bem como a dualidade do Ensino Médio, embora, 

segundo Gomes (1998, apud Rodrigues, 2010), as matrículas tenham crescido 81% entre 

1935 e 1940 e, 333% entre 1945 e 1950. Os dados demonstram um aumento do acesso das 

classes médias e urbanas à escola.   

De acordo com Rodrigues (2010) nas décadas de 1950 e 1960, o processo de 

industrialização torna as economias periféricas dependentes. Os Estados Unidos 

influenciam a economia mundial ao tornarem-se o centro hegemônico do capital, inibindo 

iniciativas socialistas ou mesmo nacionalistas. No período, no Brasil, o Ensino Médio é 

visto como uma ferramenta de potencialização do capitalismo industrial e inserção da 

economia na dinâmica mundial.  

Com a Lei de Diretrizes e Bases nº 4024/61, há uma descentralização do currículo e 

eliminação das restrições do acesso ao ensino superior para os egressos dos cursos 

profissionalizantes. Contudo, a dualidade não foi alterada.  

De acordo com Nunes (1980, apud Rodrigues 2010), esse período é marcado pela 

democratização do acesso ao Ensino Médio. Entre 1945 e 1960 houve um crescimento de 

296,6%.  
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 Com o Golpe Militar de 1964, o viés autoritário da educação e a forte influência 

norte-americana deste período têm como ápice sua materialização na revisão da LDB 

anterior e promulgação da LDB nº 5.692/71, passando por significativas alterações. O 

ensino secundário muda sua nomenclatura para 2º grau, estabelecendo uma 

profissionalização compulsória e universal.  

Com o fim da Ditadura Militar e com o processo de redemocratização política, 

passou-se a se exigir do Ensino Médio mudanças de suas funções.  

A promulgação da LDB nº 9394/96 trouxe mudanças significativas para o Ensino 

Médio. Dentre as quais, Rodrigues (2010) destaca: o rompimento com a trajetória de 

equivalência entre os cursos acadêmicos e profissionais do secundário implantada em 

1953, caracterizando a educação profissional nos níveis básico, técnico e tecnológico e 

como alternativa ao ensino superior; a definição do ensino médio como etapa final da 

educação básica, voltado principalmente para a formação geral do estudante, sua 

preparação básica para o trabalho e para o exercício da cidadania; a articulação do Ensino 

Médio e da educação profissional técnica ao conceito de flexibilidade, apontando para a 

constituição de diferentes trajetórias formativas; a autonomia das escolas na definição dos 

currículos e na organização do ensino e a aposta numa proposta de educação tecnológica.  

No entanto, um ano após a LDB nº 9394/96 entrar em vigor é estabelecido o 

Decreto nº 2.208/97, ainda no Governo Fernando Henrique Cardoso, representando a 

negação das conquistas da LDB de 1996. Decreto este que, de acordo com Kuenzer (2006), 

“(...) teve como principal proposta a separação entre o ensino médio e a Educação Profissional, 

que a partir de então passaram a percorrer trajetórias separadas e não equivalentes”. E 

complementa que, neste período de governo, também ocorreu “(...) a criação do Programa 

Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA), como política do Ministério de 

Desenvolvimento Agrário, a partir da mobilização dos trabalhadores do campo em articulação 

com a universidade” (p.88). 

De acordo com Frigotto, Ciavatta e Ramos:  

 

O Decreto n. 2.208/97 e outros instrumentos legais (como a Portaria n.646/97) 
vêm não somente proibir a pretendida formação integrada, mas regulamentar 
formas fragmentadas e aligeiradas de educação profissional em função das 
alegadas necessidades do mercado. O que ocorreu também por iniciativa do 
Ministério do Trabalho e Emprego, por meio de sua política de formação 
profissional. (2012, p. 25) 
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No ano de 2004, foi promulgado pelo Presidente da República Luis Inácio Lula da 

Silva o Decreto n. 5.154/04, objetivando alterações na legislação referente ao Ensino 

Médio e Profissional, o qual  

 

Com todas as suas contradições é a consolidação da base unitária do ensino 
médio, que comporte a diversidade própria da realidade brasileira, inclusive 
possibilitando a ampliação de seus objetivos, como a formação específica para o 
exercício de profissões técnicas. Daqui por diante, dependendo do sentido em 
que se desenvolva a disputa política e teórica, o ‘desempate’ entre as forças 
progressistas e conservadoras poderá conduzir para a superação do dualismo na 
educação brasileira ou consolidá-lo definitivamente. (FRIGOTTO, CIAVATA e 
RAMOS, 2012, p.37-38) 

 

Como afirmam os autores, o Decreto n. 5.154/04 reestabelece a possibilidade de 

oferta conjunta, em uma mesma base, da formação geral e profissional, no chamado Ensino 

Médio integrado. Contudo, a efetivação da proposta depende da articulação no espaço de 

disputas políticas na sociedade.  

Em 2009, apenas 2,1% das matrículas do Ensino Médio correspondiam ao ensino 

médio integrado, no entanto há muitos desafios para que a integração de fato se torne 

realidade.  

Há que se ressaltar que conceitos como educação politécnica e trabalho como 

princípio educativo são trazidos para o centro do debate em torno de uma nova proposta 

para o Ensino Médio que avance na unificação entre formação geral e profissional, 

rompendo com a histórica dualidade deste nível de ensino. 

O Ensino Médio Integrado da Escola 25 de Maio parece caminhar nessa direção. É 

a partir desses sujeitos históricos que hoje lutam pela democratização da terra e de outros 

direitos como a educação, que estão nascendo e podem nascer experiências, alternativas, 

que contestem mais radicalmente a lógica social dominante, hegemônica e recolocam a 

perspectiva de construção social para “além do capital”.  

É nesse sentido que se dá a resistência política, econômica e cultural das 

populações que vivem no e do campo, na luta por outra lógica de trabalho, que não o 

assalariado e nem a vinculação à agricultura de negócio. Nesse contexto, a agroecologia 

liga-se à justiça social e à soberania alimentar, à cooperação entre os trabalhadores. 

(Caldart, 2008) 

Nessa direção o curso de Ensino Médio Integrado da Escola 25 de Maio propõe 

uma educação emancipadora, tendo como eixo principal a agroecologia, que coloca a 

discussão da sustentabilidade no patamar político e econômico, ao problematizar e 
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evidenciar as contradições existentes no modelo dominante hoje na agricultura, o 

agronegócio, e como este se coloca na totalidade das contradições do sistema capitalista.    

Em meio a tais contradições, e não sem dificuldades, a Escola 25 de Maio vem 

construindo desde 2004, um Ensino Médio avançado, que além de garantir o acesso ao 

conhecimento científico, questiona o atual modelo de agricultura e propõe outras bases 

tecnológicas para a produção agrícola.  

Como veremos mais adiante, nem sempre a proposta se desdobra na prática dos 

seus alunos egressos, por uma série de fatores que estão além da escola, como a falta de 

políticas públicas para os assentamentos e a falta de acesso à terra, embora os jovens 

egressos (participantes dessa pesquisa) queiram permanecer no campo. 

 

2.3. Educação e trabalho  

 

A Escola 25 de Maio traz em seus princípios filosóficos e pedagógicos elementos 

que constituem uma proposta que busca, através da agroecologia, a formação técnica e 

política além de garantir o acesso ao conhecimento historicamente elaborado (disciplinas 

do currículo nacional comum). Trata-se de uma proposta, fruto da construção dos 

movimentos sociais reunidos em torno da Educação do Campo, conforme exposto 

anteriormente.   

Para que possamos analisar as questões que envolvem tal proposta em relação à 

realidade dos assentamentos, buscamos o referencial teórico que se fundamenta na 

articulação entre os eixos educação para o trabalho; educação pelo trabalho; educação, 

trabalho e consciência política.   

 De acordo com o Projeto Político Pedagógico, podemos dizer que os principais 

conceitos que permeiam seus princípios se aproximam da linha marxista da relação entre 

educação e trabalho. Para tanto, abordaremos os conceitos do trabalho como princípio 

educativo; formação humana onilateral e educação politécnica ou tecnológica, de Marx e 

Engels, encontrados nas obras de autores como Manacorda, Frigotto, Saviani e Snyders.   

 Saviani (1991) no Prefácio à obra “Marx e a Pedagogia Moderna”, de Manacorda, 

afirma que, se o capitalismo continua sendo a forma social predominante, Marx, por sua 

vez, permanece sendo uma das principais referências para analisarmos a situação atual. 

Faz, pois, todo o sentido levá-lo em conta no nosso esforço de compreender a problemática 

educacional da nossa época.  
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Ainda de acordo com Saviani (1991, p.10), “a vitalidade do marxismo se expressa 

pela persistência dos problemas por ele formulados e também pela sua capacidade de 

exercer a crítica tanto externamente, em relação à sociedade burguesa, como internamente, 

em relação às diferentes formas de apropriação de Marx”.  

No que diz respeito à relação do ser humano com a natureza, “Marx nos 

Manuscritos e nos Grundrisse afirma que o trabalho é a essência da natureza histórica do 

homem. Desde os povos caçadores e coletores o trabalho constitui a atividade vital por 

meio da qual o ser humano se produz e se recria constantemente” (FRIGOTTO, 2012, p. 

267 ).  

O ser humano é o único ser da natureza capaz de criar suas próprias condições de 

existência. Assim, o trabalho é inerente ao ser humano, pois é através dele que o ser 

humano transforma a natureza e se transforma a si mesmo. O trabalho é, assim, produtor de 

satisfação de necessidades humanas, portanto, de valor de uso para os seres humanos. Por 

isso é fundamental que desde a infância as crianças tenham dimensão dessa condição 

humana. Essa construção teórica parte de teóricos como Marx e Gramsci, numa 

perspectiva socialista de sociedade.  

Numa perspectiva capitalista o valor de troca se sobrepõe ao valor de uso, o que 

torna o produto do trabalho uma mercadoria. Ao transformar-se em valor de troca, o 

trabalho adquire outra dimensão, ficando submetido ao controle de quem possui os 

instrumentos de produção. Assim, a relação do homem com a natureza e com os outros 

seres humanos é mediada por quem compra a força de trabalho, fazendo com que o 

produto não pertença a quem o produz.  

No que tange às relações sociais, conforme exposto no item sobre a questão agrária, 

há antagonismos inconciliáveis entre os interesses de empresas transnacionais e de 

latifundiários nacionais e os interesses de trabalhadores do campo e da cidade. Dessa 

forma, o desenvolvimento intelectual, a escola e a formação humana se vinculam aos 

interesses das classes dominantes. (FRIGOTTO, 2012) 

A história revela que desde o reconhecimento do ser humano como tal, as formas 

sociais trabalho e processos educativos coexistem. É por meio do trabalho que o ser 

humano garante sua sobrevivência. O trabalho é um processo entre o homem e a natureza, 

no qual, por sua ação, o ser humano põe em movimento seus corpos, braços, pernas, 

cabeça, mãos, para se apropriar daquilo que necessita para viver. O ser humano modifica a 

natureza e se modifica a si mesmo: “Em todas as sociedades, ainda que com 
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intencionalidades diferentes, as gerações passam seus valores e conhecimentos às gerações 

seguintes como forma de garantir a reprodução social. Tais processos ocorrem através de 

processos educativos difusos ou formais” (FRIGOTTO, 2012, p.749).  

A Educação do Campo, ao buscar a combinação entre o acesso universal ao 

conhecimento, a cultura, a educação e os saberes locais, coloca a importância da 

articulação de todos esses elementos na constituição do papel da escola.  

O Projeto Político Pedagógico (PPP) da Escola 25 de Maio recoloca o trabalho 

como elemento educativo no interior da escola, contrastando a tendência do início do 

século XXI, que colocou a instrução no centro do debate pedagógico. De acordo com o 

item 3.2.4 Educação para o trabalho e pelo trabalho, a Escola prima pela educação ligada 

ao mundo do trabalho, acompanhando experiências de trabalho educativo. O trabalho 

torna-se, também, um recurso pedagógico ao provocar, através, de sua prática, 

necessidades de aprendizagem. 

 De acordo com Frigotto (2012), embora a superação das relações sociais de 

dominação de uma classe sobre outra somente se dê com a superação do modo de 

produção capitalista, com o socialismo, no seio de suas contradições, Marx sinaliza três 

conceitos relativos à formação que estão intrinsecamente ligados: trabalho como princípio 

educativo; formação humana onilateral e educação politécnica ou tecnológica. Tais 

conceitos são situados como resultado de um embate histórico que teve como consequência 

a dominação de uns seres humanos sobre outros na constituição das sociedades de classes e 

de grupos sociais com interesses inconciliáveis e antagônicos.  

 Segundo Saviani 

 

[...] o “politecnicismo” sublinha o tema da “disponibilidade” para os vários 
trabalhos ou para as variações dos trabalhos, enquanto a “tecnologia” sublinha, 
com sua unidade de teoria e prática, o caráter de totalidade ou onilateralidade do 
homem. [...] O primeiro destaca a ideia da multiplicidade da atividade [...]; o 
segundo, a possibilidade de uma plena e total manifestação de si mesmo, 
independentemente das ocupações específicas da pessoa. (2003, p. 32)  
[...] do ponto de vista conceitual, o que está em causa é um mesmo conteúdo. 
Trata-se da união entre formação intelectual e trabalho produtivo que, no texto 
do Manifesto, aparece como ‘unificação da instrução com a produção material’, 
nas Instruções, como ‘instrução politécnica que transmita os fundamentos 
científicos gerais de todos os processos de produção’ e, em O Capital, enuncia-se 
como ‘instrução tecnológica, teórica e prática’. (2003, p.145) 

 
Tais conceitos aparecem no PPP da Escola 25 de Maio sistematizados no item 3.1.3 

Educação voltada para as várias dimensões da pessoa humana, a partir do qual a realidade 
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social é tomada por base nas práticas educativas da escola, levando em conta todas as 

dimensões da vida humana.  

De acordo com Frigotto (2012), outro conceito de Marx nessa perspectiva da 

formação humana é o trabalho como princípio educativo.  Desde a socialização, na 

infância, deve-se compreender o trabalho como meio de produção e reprodução da vida 

humana. Assim, pode ser evitada a naturalização da exploração de uns seres humanos 

sobre outros. É desta dimensão ontológica que Marx aponta o trabalho como um princípio 

educativo.  

Trata-se de um pressuposto ético-político de que todos os seres humanos são seres 

da natureza e, portanto, têm a necessidade de alimentar-se, proteger-se das intempéries e 

criar seus meios de vida. Socializar, desde a infância, o princípio de que a tarefa de prover 

a subsistência, pelo trabalho, é comum a todos os seres humanos é fundamental para não 

criar indivíduos, ou grupos, que exploram e vivem do trabalho de outros. “Na expressão de 

Antônio Gramsci, para não criar mamíferos de luxo”. (FRIGOTTO, 2012, p.749) 

 Educação e trabalho fazem parte de um mesmo processo. O trabalho, na perspectiva 

marxista, torna-se um princípio educativo, inerente ao processo de aprendizagem do ser 

humano desde o seu nascimento, necessário para a sua própria subsistência enquanto 

espécie.  

O trabalho é o meio pelo qual o ser humano produz as formas de vida, através da 

transformação da natureza para a sua própria sobrevivência enquanto espécie. Dessa 

forma, o trabalho apresenta um caráter formativo e através da educação o homem pode 

humanizar-se, mediante o desenvolvimento de todas as suas potencialidades, não apenas 

aquelas que interessam ao sistema produtivo, como ocorre na forma capitalista. Além dos 

aspectos materiais, o ser humano produz cultura, ou seja, conhecimento.  

A Escola 25 de Maio possui um conjunto de fatores favoráveis para a prática do 

trabalho como princípio educativo. Ao se inserir na Pedagogia da Alternância, os alunos 

passam um tempo na escola e um tempo no assentamento. Dessa forma trabalho e 

educação fazem parte de um mesmo processo, uma vez que têm a oportunidade de 

intercambiar conhecimentos práticos que envolvem o trabalho no campo e conhecimentos 

científicos aprendidos na Escola.  

Além disso, uma equipe pedagógica vai até o assentamento para conversar com as 

famílias durante o Tempo Comunidade e, posteriormente, leva o debate sobre o trabalho 

para a escola.  
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“Nessa discussão a subjetividade não advém de uma essência humana abstrata, mas 

se constrói dentro de determinadas condições históricas e sociais. Marx define a essência 

humana na sexta tese de Feuerbach, como sendo o conjunto das relações sociais”. 

(FRIGOTTO, 2012, p. 265).  

As relações dos indivíduos com outros seres humanos e com a natureza, como a 

língua falada, os valores, os sentimentos, hábitos etc. não são naturais, mas sim, produção 

histórica. Nesse sentido, o conceito de onilateralidade se apresenta como contraponto à 

perspectiva unilateral do plano material objetivo das relações sociais capitalistas fundadas 

na propriedade privada dos meios e instrumentos de produção, na divisão social do 

trabalho, e nos processos de expropriação e alienação que tais relações impõem, limitando 

o livre e solidário desenvolvimento humano.  

Ao contrário do homem onilateral o capitalismo cria o homem unilateral, situado 

em um único lado, sem a percepção do todo. Isso ocorre pela divisão do trabalho em 

intelectual e manual, tendo como consequência um trabalhador alienado e desumanizado.   

 

Frente à realidade da alienação humana, na qual todo homem, alienado por outro, 
está alienado da própria natureza e o desenvolvimento positivo está alienado a 
uma esfera restrita, está a exigência da onilateralidade, de um desenvolvimento 
total, completo, multilateral, em todos os sentidos das faculdades e das forças 
produtivas, das necessidades e da capacidade da sua satisfação. 
(MANACORDA, 1991, p. 78-79) 

 

O desenvolvimento integral de que fala Manacorda só é possível com a superação 

do modo de produção capitalista, na sociedade socialista. Contudo, no terreno das 

contradições, é possível pensarmos uma formação que leve em conta todas as dimensões 

do ser humano, para que se possa ir construindo, a partir desse modo de produção, relações 

de solidariedade. Esse conhecimento deve contribuir para que o trabalhador possa dedicar 

tempo para satisfazer também as necessidades não materiais.  

 

O homem que rompe os limites que o fecham numa experiência limitada e cria 
formas de domínio da natureza, que se recusa a ser relojoeiro, barbeiro, ourives e 
se alça a atividades mais elevadas: eis o tipo de homem que Marx tem em mente. 
(MANACORDA, 1991, p.82)  

 

Dessa forma a ideia de um homem onilateral se inscreve na disputa por um projeto 

de sociedade que liberte o trabalho, o conhecimento, a ciência, a tecnologia, a cultura e as 

relações humanas em seu conjunto, da sociedade capitalista; um sistema que submete o 
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conjunto das relações sociais, educação, saúde, cultura, lazer, amor, afeto, e, até mesmo, 

grande parte das crenças religiosas à lógica mercantil (FRIGOTTO, 2012).  

Snyders (1981) faz uma consideração que parece pertinente para a análise que aqui 

se propõe. Ao fazer a crítica às teorias da Escola Nova, funcionalistas e da reprodução, 

conclui que os teóricos que as criaram não compreenderam a luta de classes, na qual a 

escola não é apenas dominação, mas resistência também.  

Penso que a Escola 25 de Maio, ao colocar sua proposta  em perspectiva histórica e 

não como instrumento de reprodução das relações sociais, dá mostras de resistência, de 

anúncio de novas formas de produzir a terra, em harmonia com a natureza.  

O Brasil ao se colocar na divisão internacional do trabalho de forma subalterna e 

atrasada, através de um modelo neodesenvolvimentista assentado na antiga divisão 

internacional do trabalho, promove, em condições históricas novas, uma reativação da sua 

função primário-exportadora.  

Este modelo de agricultura, voltado para a exportação, tem como base a produção 

de monoculturas, em grandes extensões de terras, com o uso de agrotóxicos e voltado 

principalmente para a exportação.  

Diante desse cenário, a denominada agricultura familiar voltada para a produção de 

alimentos diversificados, em pequena escala, cuja mão de obra é essencialmente a familiar, 

praticamente não conta com apoio do Estado para se desenvolver. Além disso, a 

infraestrutura para a produção e comercialização da agricultura brasileira se dá sob a lógica 

da exportação de matéria-prima e não de produção de alimentos. Dessa forma, os próprios 

assentados acabam aderindo ao projeto do agronegócio.  

Snyders também contribui para a análise do papel dos conteúdos e da organização 

da escola. Inserido no Partido Comunista Francês, do qual se tornou o porta-voz para 

assuntos de educação, o autor propõe a Pedagogia Progressista, a qual contribuiria para a 

construção do socialismo. Sua grande contribuição foi a de pensar o movimento popular, 

sem abrir mão dos conteúdos, da cultura elaborada.  

 

Quando se toma consciência da ação conservadora da escola, reprodutora da 
escola, mau grado tantas declarações e ilusões, o primeiro movimento é 
abandoná-la à sua triste sorte – pelo menos até depois da Revolução. Contra essa 
tentação esforcei-me eu por mostrar que se a escola, pelo peso da sociedade e 
também por influência da própria carga, envereda pela opressão dos oprimidos, 
ela é ao mesmo tempo um dos locais onde o combate existe, onde ele pode, de 
forma privilegiada, evoluir de tal maneira que os oprimidos adquiram lucidez e 
força. (SNYDERS, 1981, p.405)  
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Saviani corrobora com a ideia de Snyders. Para ele a escola pode se inserir na 

construção de uma nova sociedade. Faz a crítica a Escola Nova, que privilegiou a 

pedagogia da existência em detrimento dos conteúdos. Isso não significa, segundo Saviani, 

voltarmos à Pedagogia Tradicional. Fazendo uma analogia ao pensamento de Lênin, 

significa pender a vara pra o outro lado, o lado da Pedagogia Revolucionária. “Ao ser 

criticado por assumir posições extremistas e radicais, Lênin responde o seguinte: quando a 

vara está torta, ela fica curvada de um lado e se você quiser endireitá-la, não basta colocá-

la na posição correta. É preciso curvá-la para o lado oposto”. (SAVIANI, 2009, p.34) 

 

Creio ter conseguido pender a vara para o outro lado. A minha expectativa é 
justamente que com esta inflexão a vara atinja o seu ponto correto, o qual não 
está também na Pedagogia Tradicional, mas na valorização dos conteúdos que 
apontem para uma pedagogia revolucionária. Esta identifica as propostas 
burguesas como elementos de recomposição de mecanismos hegemônicos e se 
dispõe a lutar concretamente contra a recomposição desses elementos de 
hegemonia, no sentido de abrir espaço para as forças emergentes da sociedade, 
para as forças populares, para que a escola se insira no processo mais amplo de 
construção de uma nova sociedade. (SAVIANI, 2009, p. 52) 

 

De acordo com Saviani, uma pedagogia revolucionária, para além das pedagogias 

nova e tradicional, deve valorizar conteúdos que contribuam para a compreensão das 

relações sociais capitalistas com vistas à sua superação.  

Nesse sentido, o PPP da Escola 25 de Maio traz no item 3.2.3 Conteúdos 

formativos socialmente úteis. De acordo com este princípio a escola primará pela seleção 

de conteúdos que estejam na perspectiva da distribuição igualitária dos conhecimentos 

produzidos pela humanidade.  

Na Escola 25 de Maio os alunos aprendem as disciplinas do currículo comum e do 

currículo do curso técnico em agroecologia. Além disso, compõem a organização do 

currículo os Tempos Educativos, os quais incluem: tarefas da organização interna da escola 

(tirar o lixo, lavar a louça etc.); oficinas de inclusão digital, marcenaria, artesanato entre 

outras; reflexões escritas sobre o vivido no cotidiano da escola; leitura semanal, individual 

ou coletiva de temas da conjuntura atual; atividades culturais; seminários para debates de 

interesse do coletivo da escola; práticas agroecológicas destinadas a experimentos e à 

pesquisa agroecológica, as quais também contribuem para a produção de alimentos para a 

Escola.  
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Além de buscar a distribuição dos conhecimentos produzidos pela humanidade, a 

Escola busca abordar outras dimensões do ser humano que contribuam para uma formação 

integral como veremos de forma mais detalhada no próximo capítulo.  
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CAPÍTULO 3 

Apresentação e análise dos dados 

 

Neste capítulo apresentamos as falas dos alunos egressos sobre algumas relações 

estabelecidas entre o Projeto Político Pedagógico e sua prática no cotidiano escolar.   

Posteriormente, delineamos o perfil dos alunos egressos, a partir dos dados 

coletados através da aplicação de um questionário semiestruturado. Os dados foram 

organizados numa sequência de 1 a 22, equivalendo ao número de egressos que 

responderam ao questionário.  

Após a apresentação do perfil será apresentada a análise das entrevistas 

semiestruturadas realizadas com quatro egressos, selecionados entre os 22 que 

responderam ao questionário, segundo o critério da disponibilidade e maior elaboração nas 

respostas dadas ao questionário. Assim, temos uma egressa que está cursando ensino 

superior num dos cursos do MST, em Universidade Pública; um egresso que migrou para a 

cidade e dois que vivem e trabalham como técnicos agrícolas em assentamentos rurais de 

Santa Catarina.  

 

3.1. Os princípios filosóficos e pedagógicos da Escola 25 de Maio a partir 

dos alunos egressos  

 

Neste item apresentamos os principais aspectos do Projeto Político Pedagógico da 

Escola 25 de Maio, os quais norteiam também outros cursos do MST espalhados pelo 

Brasil. Abordaremos a metodologia da alternância, a estrutura física da escola e os 

princípios filosóficos e pedagógicos.  

A pedagogia da alternância surgiu na França em 1935 numa pequena comunidade 

rural denominada Sèriganac-Péboudou, conhecida como Maison Familiale (Escola Família 

Agrícola) existente até hoje na França. O objetivo da escola era criar possibilidades de 

forma coletiva para os jovens permanecerem no meio rural e não precisarem de forma 

individual migrar para a cidade. Esta pedagogia foi expandida para vários países do 

mundo, entre eles, o Brasil. (GIMONET, 2007) 

De acordo com esta metodologia os jovens permanecem um período na escola em 

tempo integral e um período com a família. Estes distintos momentos se completam, sendo 
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cada um uma continuidade do processo de formação do outro. De acordo com Gimonet 

(2007, p. 16), significa “um processo que parte da experiência da vida quotidiana (familiar, 

profissional, social) para ir em direção à teoria, aos saberes dos programas acadêmicos, para, 

em seguida, voltar à experiência, e assim sucessivamente”. 

No início, o curso de Ensino Médio da Escola 25 de Maio era realizado em três 

anos, com duas etapas/ano de 75 dias cada, em média. Atualmente, funciona também em 

três anos, porém, com quatro etapas de Tempo Escola/ano, ampliando o tempo de 

permanência na escola a fim de garantir um período maior de estudo.  

 A estrutura física da Escola está voltada para atender às especificidades da 

Pedagogia da Alternância, as práticas de campo relacionadas à produção agroecológica, à 

pesquisa, à leitura e ao lazer. (Ver fotos em anexo 1) 

 Para tanto, a Escola conta com alojamentos para os alunos do Ensino Médio, os 

quais permanecem alojados na escola durante o Tempo Escola. Atualmente os Tempos 

Escola, contam com quatro etapas anuais, de 45 dias cada. Inicialmente, o Tempo Escola 

era menor, mas foi ampliado a fim de garantir maior tempo de dedicação aos estudos, na 

escola.  

  Para as práticas relacionadas à agroecologia a Escola possui uma área total de 34 

hectares de terra comportando: horta, pomar, espaço de criação de suínos e bovinos, 

lavouras, açudes, viveiro de mudas, agroflorestas, reservas nativas, minhocário (criação de 

minhocas para produção de adubo orgânico) e outros. Para a plantação, a Escola possui um 

trator, uma grade, uma carretinha, uma bomba de irrigação e uma plantadeira.  

  Os espaços físicos da Escola estão assim distribuídos: 

- 8 Salas de aula 

- 1 Sala de Professores 

- 1 Biblioteca 

- 1 Sala administrativa 

- 1 Cozinha e um refeitório 

- 2 Casas de madeira para oficinas 

- 1 Galpão para depósito 

- 2 Banheiros 

- 2 Alojamentos 

-     1 Campo de Futebol 
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Biblioteca, Laboratório de Informática e Videoteca  

 

 A escola dispõe de sala com acervo de vídeos e computadores com entrada para a 

Internet. 

 Este espaço é utilizado pelo pessoal administrativo, alunos, professores e demais 

membros da comunidade, conforme horário e cronograma de utilização.  

 Os alunos utilizam os computadores para realização de pesquisas na internet, 

digitação de relatórios e trabalhos de conclusão de curso, sob orientação dos professores e 

coordenadores.  

 Os alunos são estimulados a retirar livros na biblioteca, semanalmente. Compete 

aos professores a sugestão de leituras e de espaços de pesquisa vinculados aos temas 

tratados em cada disciplina e projetos de estudo.  

Em relação aos princípios filosóficos e pedagógicos norteadores da prática da 

escola, para compreendermos melhor as finalidades e metodologia da Escola 25 de Maio, 

perguntamos aos alunos egressos da turma formada em 2009, participantes da presente 

pesquisa, quais os desdobramentos de cada princípio na prática da escola e suas reflexões a 

seu respeito.  

Apresentamos inicialmente os princípios filosóficos e pedagógicos, os quais 

norteiam todas as escolas que fazem parte do projeto de Educação do Campo das escolas 

do MST, e, em seguida, apresentamos algumas relações estabelecidas pelos egressos 

durante as entrevistas, sobre a vivência de tais princípios no cotidiano da Escola 25 de 

Maio. 

 Quanto aos princípios filosóficos, estão assim definidos no Projeto Político 

Pedagógico da Escola 25 de Maio:  

Educação para a transformação social 

O processo pedagógico deve ser assumido como um processo político visando a 

transformação social e baseado fundamentalmente na justiça social, na democracia e nos 

valores humanistas. A escola primará pela defesa do direito de todos à educação, pelo 

vínculo entre educação e os movimentos sociais, procurando formar sujeitos capazes de 

intervir praticamente na realidade. 

Educação para o trabalho e a cooperação 

A escola deve estar voltada à implementação de um modelo de desenvolvimento rural 

capaz de suprir as reais necessidades e interesses do trabalhador camponês, buscando 
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estabelecer novas relações de produção no campo e na cidade, apontando a cooperação 

como estratégia de organização e viabilidade social. 

Educação voltada para as várias dimensões da pessoa humana 

Tomando por base a realidade social, que em cada prática educativa possa ser observada as 

diversas esferas da vida humana e que haja uma sintonia entre estas dimensões. 

Buscar a possibilidade de trabalhar, além dos conceitos e conteúdos científicos: a formação 

político-ideológica, a formação organizativa, a formação técnico-profissional, a formação 

do caráter (valores, comportamentos), a formação cultural e estética, a formação afetiva, a 

formação espiritual. 

Educação como um processo permanente de formação e transformação humana. 

Deve-se considerar que a possibilidade de transformação perpassa a vivência concreta do 

novo e, por isso, a necessidade de organizar as condições objetivas para que se tenha essas 

mudanças durante o processo educativo. 

 

Quanto aos princípios pedagógicos, estão assim descritos no PPP da Escola 25 de Maio: 

 

Relação entre a prática e a teoria 

A organização do currículo deverá trazer situações que exijam respostas práticas 

relacionadas com os conhecimentos já adquiridos, possibilitando a articulação do maior 

número de saberes diante dos momentos da realidade. 

A realidade como base da produção do conhecimento 

Tomar como ponto de partida a realidade mais próxima torna-se um facilitador da 

aprendizagem, mas é preciso que se avance no sentido de chegar ao conhecimento mais 

amplo, o que se reverterá na capacidade de análise e intervenção desta realidade. 

Conteúdos formativos socialmente úteis 

Como todo conhecimento sistematizado foi produzido socialmente, torna-se necessário 

perceber que a eles são incorporados interesses sociais e posições políticas. Portanto, há 

questões mais ou menos importantes a serem incluídos num currículo. É preciso selecionar 

conteúdos que venham ao encontro dos interesses da classe trabalhadora e que estejam na 

perspectiva da distribuição igualitária dos conhecimentos produzidos pela humanidade. 

Educação para o trabalho e pelo trabalho 

A educação ligada ao mundo do trabalho não pode ficar alheia às exigências complexas 

dos processos produtivos e a ação educativa deve refletir sobre estas questões selecionando 
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conteúdos vinculados ao mundo do trabalho e acompanhando experiências de trabalho 

educativo. O trabalho torna-se também um recurso pedagógico ao provocar, através, de sua 

prática, necessidades de aprendizagem, bem como pela sua condição de construtor das 

relações de classe. 

Vínculo orgânico entre processos educativos e processos políticos 

A escola não pode negar sua relação com a política, escondendo-se atrás de uma falsa 

neutralidade. 

Os processos políticos envolvem as relações de poder na organização de uma sociedade, 

assim a educação também é uma prática política, na medida em que se insere num projeto 

de manutenção ou de transformação. 

Vínculo orgânico entre processos educativos e processos econômicos. 

A escola deve possibilitar a compreensão do funcionamento do mercado e dos processos 

produtivos e a reflexão sobre a distribuição e consumo dos bens e serviços da sociedade. 

Vínculo orgânico entre educação e cultura 

A produção cultural possibilita a educação, pois se expressa na forma como as pessoas 

vivem. Assim a educação deve ser encarada como um processo de produção e socialização 

da cultura, e também como um processo de transformação cultural das pessoas e do meio. 

Gestão democrática 

Não basta o estudo da democracia, mas sim sua vivência prática. Isto deverá ser 

experimentado através da direção coletiva e pela participação de todos os envolvidos em 

cada processo pedagógico. Estudantes, professores, funcionários, pais, comunidade e 

direção. Todos devem aprender a tomar decisões, respeitar decisões tomadas em conjunto, 

executar o que foi decidido, avaliar o que está sendo feito e repartir os resultados de cada 

ação. 

Auto-organização dos educandos 

A escola deverá possibilitar momentos em que seja possível aos estudantes se encontrarem, 

discutirem suas questões próprias, tomarem decisões, incluindo aquelas necessárias para 

sua participação verdadeira no coletivo maior de gestão escolar. 

É necessária a criação de instâncias capazes de proporcionar esta prática. 

Criação de coletivos pedagógicos e formação permanente dos educadores/das educadoras 

Os coletivos pedagógicos serão espaços de auto-formação permanente, através da reflexão 

sobre a prática do estudo, das discussões e da própria preparação para outras atividades de 

formação. 
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Habilidades de pesquisa 

O processo educativo incentivará a pesquisa no sentido de investigar e analisar a realidade 

para poder executar proposições mais adequadas a uma intervenção nela. 

Combinação entre processos pedagógicos, coletivos e individuais 

Partindo da ideia que o processo educativo acontece em todas as relações humanas, 

educador x educando, educando x educando, os momentos coletivos são fundamentais. 

Porém, isto não significa deixar de lado a pessoa. A medida que o educador atua no 

coletivo, precisa conhecer cada estudante, sua peculiaridades, seus destaques, seus limites, 

sua realidade. 

Educação voltada à Agroecologia 

Estando a escola inserida no meio rural, e propondo um novo modelo de desenvolvimento 

agrícola, torna-se fundamental a defesa da proposta agroecológica, entendendo 

agroecologia não apenas como um método de produção, mas como uma forma de vida e 

manutenção da terra conquistada. Ter sempre como princípio a defesa da natureza e o 

respeito ao ser humano. Formar, através da agroecologia, sujeitos capazes de atuar junto às 

pequenas propriedades e assentamentos promovendo assistência técnica e contribuindo 

com a promoção do desenvolvimento sustentável da agricultura camponesa. 

 

A fala dos alunos egressos sobre a prática dos princípios  

 

A partir dos princípios acima mencionados, os quais norteiam todas as escolas do 

MST, cada escola é responsável por definir de que forma pode colocá-los em prática, 

levando em conta as especificidades de cada realidade.  

Nas entrevistas realizadas com os egressos buscamos estabelecer algumas relações 

entre os princípios mencionados e a sua prática na Escola 25 de Maio.  

A Pedagogia da Alternância é apontada pelos egressos como sendo um dos 

principais elementos que diferenciam a Escola 25 de Maio das demais escolas da rede 

pública que conhecem ou já vivenciaram. A facilidade para estudar, morar na própria 

escola, dedicar-se exclusivamente ao estudo, poder praticar no Tempo Comunidade o que 

se aprende na escola, exercitando a teoria e a prática, são apontados como elementos 

positivos pelos alunos egressos.  

 Para Rafael, um dos entrevistados, com a Pedagogia da Alternância a questão da 

aprendizagem é muito mais fácil, porque você não tem a preocupação de chegar da escola 
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e ter que trabalhar. Não precisa levantar às 5h da manhã, pensar que se chover o ônibus 

não vai passar e vai perder aula.  

Mas não é apenas a Pedagogia da Alternância que faz da Escola 25 de Maio uma 

escola diferenciada, mas a relação entre alunos, professores e direção e a clareza e o 

comprometimento de todos com o Projeto Político Pedagógico.  Como nos conta Rafael:  

 

Os professores não costumavam faltar por qualquer coisa. Não querer dar aula, 
isso nunca aconteceu. Aqui em São Paulo eu vejo que na escola da minha prima 
os professores falam prá não ir ninguém quando tem feriado no dia seguinte. Às 
vezes não vai a semana inteira na aula. Lá na 25 se algum professor tivesse 
algum problema familiar e faltava, tinha professores que moravam ao redor da 
escola e a gente nunca ficava sem aula. Os professores de biologia, filosofia, 
história, geografia moram lá. O diretor morava lá. A escola tinha estrutura para 
alguns professores que iam de fora e dormiam lá. Por exemplo, a gente teve aula 
de direito e o professor ficou lá. A maioria dos professores participava das 
nossas ações do MST. A maioria apoiava.  

  

Mesmo os professores mais desinteressados, ao chegarem  

à escola e ao se depararem com uma proposta séria, com princípios claros, com os alunos 

ali permanentemente, com uma organização que muitos nunca haviam vivenciado em suas 

carreiras de magistério, acabam se envolvendo, conforme nos elucida a fala de Carla.  

 

Geralmente o Estado mandava os professores que mais ‘incomodavam’ nas 
escolas da cidade, como, digamos assim, um castigo para eles. Quando 
chegavam na escola eram inseridos na nossa rotina, mas tinham autonomia para 
ministrar suas aulas. Acabavam, na maioria dos casos, se interessando e 
vivenciando a escola, atendendo também as demandas que eram solicitadas do 
curso técnico, para de alguma forma relacionar os conteúdos. Havia alguns 
poucos professores do assentamento como o M. e a N. que trabalharam algumas 
matérias do curso técnico, assim como técnicos e veterinários da assistência 
técnica do MST. Os demais professores do técnico eram da Escola Agrotécnica 
Federal de Rio do Sul e não entravam na questão política. 

 

Carla afirma que os conteúdos foram bem desenvolvidos pelos professores, 

contudo, houve falhas como acontece no ensino público de modo geral.  

 

Acredito que os conteúdos foram bem trabalhados, porém, algumas coisas 
acabavam ficando para trás e outras passadas meio por cima, assim como na 
maioria das escolas públicas. Eu acho que os professores eram qualificados para 
trabalhar na disciplina que davam aula, não me lembro de nenhum caso 
diferente. A integração entre técnico e médio sempre foi um desafio, uma das 
poucas vezes que me lembro dessa integração foi a matemática, aprendemos 
medir área na prática, e nos ajudou muito na topografia. Mas é um aspecto que a 
escola deve seguir tentando melhorar. 
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A auto-organização dos alunos é outro elemento da proposta da Escola. A 

organização da rotina voltada para o trabalho coletivo, para a não distinção entre trabalho 

intelectual e manual, para a não diferenciação de trabalhos em relação ao gênero, são 

alguns aspectos formativos do processo de auto-organização. Por exemplo, os meninos que 

muitas vezes não tinham o hábito de lavar a louça e a roupa em suas casas, passam a fazê-

lo na escola.  

  A organização se dá através de Núcleos de Base. Trata-se de um espaço destinado 

para discussão, avaliação e encaminhamentos gerais da escola. Neste espaço, os alunos 

organizados em seus referidos núcleos de base opinam sobre os diversos assuntos 

referentes ao dia a dia da escola, bem como avaliam a participação dos componentes do 

seu grupo em relação às decisões tomadas coletivamente.   

 
Os educandos se organizavam em núcleos de base (grupos menores) para discutir 
os assuntos da escola (trabalho, estudo, convivência, indisciplinas etc) depois 
esses pontos eram discutidos na CNBT (coordenação dos núcleos de base da 
turma), ou em plenária na forma de assembleia, aí os coordenadores do curso 
participavam e nos ajudavam tomar as decisões. Os professores também se 
reuniam (mas não sei bem o que tratavam). Os pais e assentados que ajudaram a 
construir a escola faziam reuniões, mas com menor frequência. (Egresso 
Cristiano) 

 
 

Rafael conta detalhadamente como se dava a organização dos Núcleos de Base 

(NBs) e como as decisões eram tomadas de forma democrática na escola, com a 

participação efetiva de todos os alunos.  

 

Toda segunda tinha reunião dos NBs onde se discutiam as questões que deviam 
ser levadas para a reunião de todos os núcleos. Todas as terças tinha reunião com 
o Coordenador de cada NB, com a direção da escola e com os professores. Por 
exemplo, a gente queria assistir futebol na quarta à noite até mais tarde, queria ir 
num torneio de futebol, num baile, se tivesse algum problema de disciplina, de 
alimentação etc. tudo era conversado e decidido no coletivo. Após a reunião de 
terça a gente se reunia novamente para saber qual tinha sido a decisão tomada.  

 
Quanto às aulas, os alunos estudam em período integral e, esporadicamente, 

estudam nos três períodos. As aulas no período da noite eventualmente ocorriam quando os 

professores das disciplinas técnicas vinham de fora e tinham que aproveitar o tempo ao 

máximo.  

 
Tínhamos de dois a três períodos de aulas, nos intervalos nos organizávamos 
para garantir as tarefas de sobrevivência, as que me lembro são: lavar louça do 
almoço e janta, fazer e servir café, limpar alojamento, tratar os porcos, coelhos e 
galinhas, molhar a horta. Essas atividades eram divididas por núcleos de base ou 



75 
 

setores de trabalho. Isso ajuda a criar responsabilidade, espírito coletivo e ser 
organizado (Egresso Carlos).  

 
A formação cultural e política se dava nos chamados Tempos Educativos. Trata-se 

de tempos destinados para a leitura de matérias produzidas pelos movimentos sociais, e 

mesmo livros sugeridos pela Coordenação do curso. Após as leituras, havia debates em 

grupos de estudo onde os temas eram problematizados.   

A mística14 era um momento de reflexão e motivação. Além desses momentos, 

assistiam a filmes, recebiam cantores populares, como por exemplo, Pedro Munhoz, um 

cantor popular mineiro. Participávamos das festas da comunidade e da feira da maçã na cidade, 

assistimos, por exemplo, o filme do Che, do golpe do Hugo Chavez, alguns documentários sobre o 

problema dos agrotóxicos e do agronegócio etc. (Egressa Carla).  

A relação com a comunidade, no caso o assentamento onde está localizada a escola, 

também faz parte da formação. Ao valorizar a cultura local, os saberes dos mais velhos, a 

solidariedade, os alunos também aprendem.  

 

As noites culturais a gente que preparava nos Núcleos de Base. Chamávamos as 
pessoas da comunidade para tocar gaita, violão, prá dançar. Às vezes a gente 
reunia um grupo de alunos e íamos à casa dos assentados ou dos professores que 
moravam no assentamento. Às vezes a gente ia à casa dos idosos limpar feijão, 
roçar. Eles tratavam bem a gente, diziam ‘vem aqui pra gente conversar, a gente 
não tem ninguém pra conversar’. Eles tratavam nós bem, davam pão, café etc. 
Tinha época que a vaca da escola não dava leite e a gente ia na casa dos 
assentados tomar leite (Egresso Rafael).  

 
 

A relação entre teoria e prática, possibilitada pela Pedagogia da Alternância, é um 

dos elementos que se repete na fala de todos os entrevistados. No Tempo comunidade a 

gente gastava algum dinheirinho, mas tentava fazer alguma coisa prática. Eu fiz 

homeopatia, remédio prá carrapato. Comprei álcool e coisa. No fim só gastei dinheiro, 

mas valeu a pena. O que eu aprendi ninguém tira. (Egresso Rafael) 

Após o Tempo Comunidade, ao retornar para a escola, os alunos apresentavam um 

relatório e discutiam sobre as dificuldades e práticas que haviam realizado durante o 

Tempo Comunidade. De acordo com Carlos: Quando voltávamos para a Escola fazíamos 

um trabalho escrito, um relatório. Aí discutíamos sobre o que tinha acontecido no Tempo 

                                                 
14 Mística é um ritual político que faz parte da construção e reconstrução da identidade política e coletiva dos 
movimentos sociais do campo. São momentos de reflexão realizados em eventos e escolas desses 
movimentos. 
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Comunidade. Em alguns momentos o coordenador do curso foi visitar o assentamento 

para conhecer melhor a nossa realidade.   

Essa relação entre teoria e prática é um dos principais elementos da proposta 

diferenciada da escola. O aluno não deixa de trabalhar quando está na escola e nem deixa 

de estudar quando está na sua localidade. O trabalho como princípio educativo é 

vivenciado na prática.  

Segundo Rafael: A gente participava das atividades do MST: Encontro Estadual, 

palestra, marcha. A gente se organizava para participar, discutia sobre o que estava 

acontecendo. Sempre tinha alguém dando uma palestra que acrescentava muito.  

A fala de Rafael se relaciona com a discussão realizada por Caldart (2000) sobre o 

elemento formativo existente na participação das ações do MST. A escola não é o único 

espaço de formação, mas é um dos espaços onde as reflexões são realizadas. Assim a 

escola é entendida como parte de um processo maior de formação, que inclui outras 

atividades. 

São reflexões importantes para o processo de leitura crítica da realidade, contudo, o 

acesso ao conhecimento produzido socialmente é o que pode possibilitar um número maior 

de relações para a compreensão das contradições existentes na sociedade e a se posicionar 

de forma mais autônoma. A escola não pode se distanciar dessa função de possibilitar o 

acesso e aprofundamento dos conhecimentos produzidos pela sociedade.  

 Carla também enfatiza a importância das atividades do MST das quais os alunos 

participaram e o seu entendimento sobre as contradições existentes na sociedade.  

 

Participávamos pouco das atividades do MST  pela intensidade do curso, mas 
fomos num fórum sobre biodiversidade em Curitiba, para o Congresso Nacional 
do MST em Brasília e promovemos um almoço no aniversário do MST- SC no 
dia 25 de Maio. Eu participava do MST mais nos tempos comunidade, orientada 
pela regional, além de entender que quando se necessita de uma coisa não 
adianta ficar em casa esperando que não vem. Participar das atividades do MST 
é um momento de formação, de entender as forças que nos reprimem, o ódio que 
a elite tem da classe trabalhadora. O quanto temos que lutar para nos transformar 
numa sociedade um pouco melhor. 

 
  

O incentivo à pesquisa é outro elemento valorizado pela escola.  Além dos 

relatórios apresentados ao final de cada Tempo Comunidade, no terceiro ano do Ensino 

Médio todos os alunos realizam um estágio e escrevem um Trabalho de Conclusão de 

Curso (TCC), que é apresentado posteriormente aos colegas, professores e em Encontros 

Estaduais do MST.  
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Rafael fez estágio na Coopercontestado, uma das cooperativas do MST, localizada 

em Fraiburgo.  Carla fez na Cooperoeste, cooperativa de industrialização de leite dos 

assentados da região Oeste de SC, Carlos e Cristiano fizeram nos seus próprios 

assentamentos. Ambos pesquisaram sobre a produção leiteira. Carla detalha como é 

realizada a pesquisa.  

 

Cada educando fez um estágio sobre um tema de seu maior interesse, e depois, 
um relatório de estágio, apontando seus aprendizados e a experiência que 
adquiriu. O meu tema foi qualidade do leite. A metodologia foi realizar visitas 
aos assentados e demais produtores da Cooperoeste, juntamente com os técnicos 
e veterinários da Cooperativa. Lá procurava junto a esses profissionais identificar 
os problemas da produção e qualidade do leite. No final escrevi o meu TCC 
tentando articular com o que tinha aprendido no curso.  

 
A agroecologia é vista pelos egressos como uma possibilidade que, apesar de 

algumas experiências que estão dando certo, precisa de investimento em políticas públicas 

por parte do Estado e menos burocratização para a certificação dos produtos orgânicos.  

 

A agroecologia é uma área que já tem muitas experiências que deram certo, 
porém, ainda faltam pesquisas e, principalmente, incentivo financeiro 
governamental para investir nisso. É difícil conseguir crédito para agricultura se 
não for no modelo do agronegócio. Ainda os profissionais que se formam nessa 
área devem ser mais qualificados, e garantir produção em escala, para 
comercialização, não só produção de subsistência. Uma das técnicas difundidas é 
o Pastoreio Racional Voisin (PRV), que vem aumentando tanto a produção de 
leite quanto de carne, usando um manejo agroecológico, ajudando para o 
desenvolvimento das famílias assentadas. (Egresso Cristiano)  

  

Como podemos perceber existe a prática dos princípios da Escola. O aprendizado 

obtido na escola não se refere apenas ao trabalho no campo, mas ao conjunto que faz dela 

uma boa escola, capaz de afetar positivamente os seus alunos.  

Ao analisarmos os princípios filosóficos e pedagógicos da Escola 25 de Maio 

podemos perceber a aproximação com uma tradição marxista de educação, voltada para a 

formação onilateral, para as várias dimensões do ser humano.  

Assim, a proposta do Ensino Médio em agroecologia vai sendo construída, antes de 

tudo, como forma de problematização apontando para a necessidade de se ampliar o 

investimento em pesquisas sobre agroecologia e investimentos do setor público nessa 

forma de produzir. Nesse sentido, a educação escolar cumpre papel fundamental para 

disseminar e construir conhecimentos que fortaleçam esse tema.  
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De acordo com Hobsbawn (2008, p. 414) “O que os pobres fazem tem importância. 

Mais do que nunca, eles precisam não só de uma estratégia de pressões efetivas, mas de 

planos de ação – e de organismos capazes de executar estes planos. Eles não estão 

martelando de fora do sistema, mas de dentro, com o potencial de transformá-lo”.  

O MST e outros movimentos sociais e organizações dos trabalhadores do campo 

perceberam que, sem luta, a realidade não muda. E é dentro de suas lutas que, de forma 

mais explícita e não sem dificuldades, se constroem os processos pedagógicos escolares, 

como a agroecologia, projeto que se traduz na ação prática da relação entre ciência, cultura 

e trabalho como princípio educativo, dimensões básicas da educação onilateral. Frigotto 

(2012) 

Saviani (2007) ao falar da reconstrução do conceito de trabalho como princípio 

educativo ressalta que o papel do Ensino Médio envolverá o recurso a oficinas nas quais os 

alunos possam manipular os processos práticos básicos da produção, o que não significa 

reproduzir a especialização que ocorre no processo produtivo. Ele deve propiciar o 

domínio dos fundamentos das técnicas diversificadas da produção e não o adestramento em 

técnicas produtivas. Não a formação de técnicos, mas de politécnicos, através do domínio 

dos fundamentos científicos das diferentes técnicas utilizadas na produção moderna. 

“Assim, o Ensino Médio se voltará para as modalidades fundamentais que dão base aos 

múltiplos processos e técnicas de produção existentes” (SAVIANI, 2007, p. 161).  

No conjunto das contradições e na complexidade em que se encontra o campo 

brasileiro, a Escola 25 de Maio vem construindo o curso técnico em agroecologia, e vem 

demonstrando a sua capacidade de construir um Ensino Médio de qualidade, chamando a 

atenção para questões ambientais atuais, que merecem atenção, inclusive dos sistemas 

públicos de ensino em geral.  

A educação escolar deve ser compreendida dentro da historicidade que a constituiu 

como tal. A divisão da sociedade em classes permitiu aos proprietários viverem sem 

trabalhar, a propriedade das terras lhes consentiu fazer uso do trabalho daqueles que nada 

possuíam. A divisão dos homens em classes gerou também uma divisão na educação, que 

antes era identificada pelo trabalho. Era em sua própria atividade que o homem que vivia 

nas comunidades primitivas aprendia as funções que lhe garantiriam sua sobrevivência 

(Saviani, 2007, p. 155).  

O escravismo marcou a divisão da educação em duas: uma para os proprietários, os 

homens livres que eram os intelectuais, voltada para a oratória e as atividades físicas ou 
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militares e a outra para a classe dos serviçais que ainda coincidia com o próprio trabalho. A 

educação dos homens livres deu origem à escola, palavra que vem do grego e significa 

“lugar do ócio”, ou seja, iam para a escola aqueles que possuíam tempo livre por não 

precisar trabalhar. Esta passou a ser denominada a educação propriamente dita, impetrando 

aí a divisão entre educação e trabalho (Saviani, 2007, p. 155-156). 

O que a Escola 25 de Maio busca é a recomposição da relação entre educação e 

trabalho. Os diferentes tempos educativos permitem que o aluno se relacione com o 

trabalho e com a educação, problematizando a realidade a partir do conhecimento 

científico, embora este mereça ser mais aprofundado.   

Além das disciplinas curriculares da base comum nacional, o curso conta com as 

seguintes disciplinas, referentes à formação técnica em agroecologia: técnicas 

agroecológicas, solo, agroecologia e agrofloresta, fruticultura, plantas medicinais e 

homeopatia, fundamentos e manejo de pastagens, agroindústria, zootecnia e criações 

alternativas, topografia, administração na agroecologia, culturas anuais e olericultura, 

estágio curricular obrigatório.  

A relação entre educação e trabalho que constitui o curso é permeada pelas 

especificidades do trabalho no campo, dos modos de trabalhar na agricultura e da 

agregação entre conhecimentos científicos, tecnológicos e tradicionais, da própria 

realidade dos sujeitos dessa educação, os trabalhadores rurais. A agroecologia é o que 

subsidia a formação técnica e também a formação política, uma vez que se insere no 

contexto em que os movimentos sociais passam a afirmar a agroecologia como contraponto 

ao agronegócio.  

No que se refere aos conteúdos, a articulação entre conhecimentos básicos e 

técnicos a partir do mundo do trabalho, contemplando os conteúdos das ciências, das 

tecnologias e das linguagens (KUENZER, 2009), ainda é um desafio. Encontramos em 

algumas ementas certa articulação, mas na prática, a articulação é muito difícil, pois 

demanda planejamento das aulas entre os professores das diversas áreas, o que nem sempre 

ocorre.  

A concretização da integração entre as áreas acaba sendo prejudicada pela falta de 

tempo dos professores, os quais enfrentam dificuldades como salários baixos, exigindo 

uma carga horário extensa de trabalho. A esse fato se agrega a falta de formação e 

compreensão sobre integração e a tradição disciplinar existente na escola de modo geral.  
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De acordo com Saes (2004), os dois principais princípios que compõe a educação 

socialista, a partir de Marx e Engels citados pelo autor, seriam a politecnia, ou seja, a 

transmissão a todos de uma formação técnica e científica capaz de lhes proporcionar o 

pleno entendimento de todos os processos produtivos de bens; e o princípio da integração 

efetiva entre escola e trabalho, capaz de articular a atividade desenvolvida na esfera 

econômica e produtiva com os conhecimentos aprendidos na escola. Para o autor tais 

princípios são possíveis apenas no socialismo, pois voltam-se para a formação do 

trabalhador consciente e não o trabalhador competente, como no capitalismo.    

Contudo, pensamos que no seio das contradições do capitalismo é possível projetar 

formas de relação entre educação e trabalho que apontem para transformações mais 

amplas, desde a resistência dos trabalhadores. A escola pensada nessa perspectiva de 

transformação terá que enfrentar o contexto adverso, permeado pelo individualismo e a 

competitividade.  

De acordo com Kuenzer (2009) para pensarmos uma educação dos trabalhadores é 

preciso “articular conhecimentos científicos e tecnológicos, conhecimentos sobre as 

diferentes formas de linguagem e comunicação e conhecimentos sócio-históricos, inclusive 

os relativos às novas formas de comunicação e gestão do trabalho” (p. 71).   

Ao olharmos para a realidade da educação pública no país, podemos afirmar que a 

Escola 25 de Maio, ainda que dentro de certos limites, vem buscando realizar um bom 

curso de Ensino Médio. De acordo com Frigotto (2013) analisando as políticas públicas 

voltadas para o Ensino Médio no Brasil afirma que “nos últimos cinquenta anos 

avançamos de forma pífia no aumento quantitativo e na qualidade dos jovens que cursam o 

ensino médio na idade adequada, e as políticas de formação profissional para a grande 

massa de jovens e adultos estão na lógica da improvisação, da precarização e do 

adestramento” (p. 3).  

Diante do cenário descrito pelo autor, a Escola 25 de Maio está na contramão da 

realidade atual. Iniciando pelo fato de possuir um Projeto Político Pedagógico próprio, 

quando a maioria das escolas públicas sequer o possui como documento, se falarmos da 

prática, a realidade é ainda mais alarmante.  

Há um conjunto de fatores no Projeto Político Pedagógico da Escola 25 de Maio, os 

quais foram apontados pelos alunos egressos, que demonstram avanços na proposta de 

Ensino Médio da Escola.  
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Entre os principais avanços que podemos inferir a partir das relações estabelecidas 

pelos alunos egressos sobre a prática do Projeto Político Pedagógico destacamos o fato de: 

ter clareza de objetivos e princípios, aliar teoria e prática; voltar-se para a problematização 

das contradições existentes na sociedade; propor a apropriação de um tema atual, que é a 

agroecologia; criar as condições necessárias para a permanência dos jovens na escola 

através da Pedagogia da Alternância; discutir com as famílias dos alunos a sua proposta; 

possuir um grupo de professores que moram no entorno da Escola e, assim, estreitam a 

relação com os alunos; possuir um currículo que aproxima a cultura, os saberes locais e o 

conhecimento científico, pautando-se pela articulação entre cultura, ciência e 

conhecimento para explicar e intervir na realidade e a grande novidade da Escola, que é a 

discussão sobre a agroecologia, pouco difundida ainda na rede pública de ensino no Brasil.  

Ainda de acordo com Frigotto (2013) “Como a escola e os processos formativos 

não são apêndices da sociedade, mas parte constituída e constituinte dela, a desigualdade 

social se reflete na desigualdade educacional. O estigma colonizador e escravocrata da 

classe dominante brasileira produziu uma burguesia que não completou, em termos 

clássicos, a revolução burguesa e, como tal, não é nacionalista, mas associada ao grande 

capital”.  

Por isso a proposta agroecológica da Escola 25 de Maio significa, além do que já 

foi exposto, um avanço histórico. Em um país que não fez nenhum tipo de Reforma 

Agrária, a agroecologia é entendida como uma forma de questionar as relações humanas e 

dos homens com a natureza que foram sendo mercantilizadas com a concentração da terra, 

da renda e dos bens culturais.  

Sabemos que a escola sozinha não é capaz de modificar a realidade social e por 

isso, as contradições entre a formação oferecida pela escola e a realidade com a qual os 

alunos terão que conviver após o Ensino Médio é permeada por contradições que ela 

precisa enfrentar.  

O discurso da educação escolar como redentora de todos os problemas do Brasil é 

antigo, e hoje se materializa no slogan “todos pela educação”, mas na realidade legitima 

propostas educacionais de interesse privado dos grupos industriais, do agronegócio e dos 

serviços, especialmente bancos e grande imprensa privada. Isso se efetiva pela adoção por 

prefeituras e estados de institutos privados para gerir os sistemas de ensino no conteúdo e 

no método  nos valores mercantis. (Frigotto, 2013) 
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Estamos diante do cenário de um país extremamente concentrador de propriedade e 

de renda, com uma das mais iníquas desigualdades sociais do mundo, que se coloca de 

forma subalterna na divisão internacional do trabalho, que extermina violentamente os seus 

povos indígenas, que impede os pequenos agricultores de produzirem alimentos saudáveis 

e baratos, atentando contra a soberania alimentar e um universo urbano caótico.  

Diante de tudo isso a Escola 25 de Maio demonstra a capacidade que os 

trabalhadores organizados têm de propor e fazer um Ensino Médio de qualidade, cobrando 

do Estado o que lhe é devido, e ao mesmo tempo construindo ativamente um projeto 

inovador. No entanto, como a escola está em processo de construção, há desafios a serem 

enfrentados como a ampliação e aprofundamento dos conhecimentos propriamente 

escolares.  

  

3.2. Perfil dos alunos egressos do Ensino Médio da Escola 25 de Maio  

 

Neste capítulo sistematizamos as informações coletadas através da aplicação do 

questionário semiestruturado aplicado aos 23 alunos formados da turma de 2009, do Curso 

de Ensino Médio da Escola 25 de Maio. 

Dos 23 alunos formados na turma de 2009, para os quais foi enviado o questionário, 

22 responderam ao mesmo, sendo 16 do sexo masculino e seis do sexo feminino, e a média 

de idade entre 22 e 21 anos respectivamente, com duas exceções, um egresso de 24 e um 

de 28.  

Os pais dos egressos possuem em média o Ensino Fundamental I completo e os 

avós maternos e paternos variam entre o Ensino Fundamental I incompleto e não 

alfabetizados.  Percebe-se que em relação aos pais e avós, há um maior acesso á escola, o 

que corrobora com o estudo de Castro (2009), de que há uma elevação dos níveis de 

escolaridade da juventude rural em relação hás gerações anteriores.  

De acordo com suas trajetórias escolares, em relação ao Ensino Fundamental, 15 

egressos realizaram o Ensino Fundamental I e II no campo e 07 na cidade. Dezessete 

sempre foram aprovados e 05 reprovaram uma vez durante a trajetória escolar.  

Em relação ao início da vida escolar, estão assim distribuídos: 

- Treze iniciaram a vida escolar aos sete anos de idade;  

- Um iniciou aos 11 anos;  

- Um iniciou aos cinco anos;  
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- Cinco iniciaram aos seis anos;  

- Dois iniciaram aos oito anos;  

A maioria iniciou a vida escolar aos sete anos, o que demonstra que não 

frequentaram a Educação Infantil, adentrando diretamente na 1ª série do Ensino 

Fundamental I.  

Quanto à opção pela realização do Ensino Médio na Escola 25 de Maio a maioria 

respondeu que foi pela possibilidade de realizar o curso técnico juntamente com a 

educação básica e um grupo respondeu que foi pela identificação com o MST, pelo fato da 

Escola pertencer aos movimentos sociais.  

Diante das dificuldades para permanecer no campo, a participação nos movimentos 

sociais e na comunidade fica comprometida, pois os jovens precisam garantir a 

sobrevivência que se dá longe do assentamento, em empregos na cidade. Contudo, tentam 

participar na medida do possível ao menos da comunidade. Dos 22 egressos, 17 atuam de 

alguma forma nas suas comunidades, participando da organização de jogos de futebol e 

outros eventos socioculturais, nas discussões das cooperativas, 04 não atuam e, para um 

dos casos, a família mudou-se para a cidade.  

Os 22 egressos explicitam que há muitas dificuldades para produzir 

agroecologicamente no contexto dos assentamentos rurais. Para os egressos a agroecologia 

não se consolida como uma prática de desenvolvimento da agricultura nos assentamentos. 

Para isso seria necessário um tempo maior para produzir e os assentados tem pressa, pois 

precisam garantir a sobrevivência. Outro fator apontado foi a falta de financiamento para a 

produção agroecológica e certificação para a venda do produto orgânico.  

Contudo, no Assentamento Contestado, localizado em Fraiburgo, os assentados 

conseguiram certificação e estão vendendo a produção em uma feira agroecologógica por 

eles organizada, na cidade.  

Viver na cidade não é uma opção para os egressos. Dos 22 egressos, 21 

responderam que gostariam de viver no campo, se as condições fossem favoráveis para 

produzir e viver da renda gerada no lote da família ou no próprio lote. Dentre os egressos 

que estão estudando e/ou trabalhando na cidade, a maioria pretende retornar para o campo, 

outros sinalizaram que gostariam de retornar, mas têm consciência de que isso é 

praticamente impossível diante do contexto atual. De acordo com as respostas, se existisse 

a possibilidade de conciliar estudo e trabalho no campo 21, entre os 22 egressos, 

permaneceriam no campo.  
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Esse dado confirma a análise de Castro (2009), que desmistifica a ideia de que a 

migração dos jovens do campo para cidade se daria pelo fato desta ser mais atrativa, o que 

para ela é uma distorção ideológica que fortalece a invisibilidade dos jovens do campo.  O 

que os jovens da pesquisa estão dizendo é que o fator determinante para a saída do 

assentamento é econômica. O fato de 21, dos 22 egressos, afirmarem que a preferência é 

pelo campo, expressa as contradições existentes no atual processo de acumulação 

capitalista existente no campo, que não permite a permanência dos jovens no campo.  

Marx e Engels (1984), afirmam que “a oposição entre campo e cidade só pode 

existir nos quadros da propriedade privada. É a expressão mais crassa da subsunção do 

indivíduo à divisão do trabalho (...) que converte uns em limitados animais urbanos e 

outros em limitados animais rurais, reproduzindo diariamente a oposição entre interesses 

de ambos”. (p. 78) 

Em relação à posse da terra, apenas uma família possui título de propriedade da 

terra, 20 famílias possuem concessão de uso da terra por parte do Estado. Todos os lotes 

possuem em média 15 hectares.  Há um caso em que a família mudou-se do assentamento 

para a cidade. 

A produção de todos os lotes é destinada principalmente à subsistência. Algumas 

famílias produzem excedente para a venda, como produção de leite, vendida para 

cooperativas do MST de industrialização do produto. Uma família cria animais que são 

vendidos para pequenos agricultores da região. Outras vendem alimentos agroecológicos 

para empresas do setor privado, contudo, sem diferenciação de preço em relação à 

produção convencional. Em outros casos, os compradores vão até a casa do assentado para 

comprar a produção excedente de alimentos.  

De acordo com os egressos, há muitos casos de inadimplência que impedem o 

assentado de adquirir novos financiamentos no banco e assim continuar produzindo no 

lote. A dificuldade está na constituição do assentamento, pois praticamente não há subsídio 

do Estado e nem assistência técnica que garanta infraestrutura para dar início à atividade 

produtiva.   

Sobre o objetivo da Escola de valorizar as culturas local e regional catarinense, 19 

egressos responderam que sim, a escola as valoriza, e três responderam que não. A fala da 

Egressa 1 estabelece alguma relação de como tal valorização se dava na prática: As aulas 

de história, geografia, artes, enfim todas ligadas mais a essas questões culturais trazem 

discussões voltadas para a realidade do povo de lá (um fato é o aprofundamento no estudo 
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da guerra do Contestado), sem contar as noites culturais temáticas que resgatam a dança 

e a alimentação do Estado. Na área profissionalizante também se discute técnicas 

regionais de produção, pois não adianta transportar uma experiência de um lugar para 

outro, deve-se melhorar e adaptar as práticas conhecidas e que condizem com as 

condições de determinado lugar.  

Os egressos reconhecem que a Escola 25 de Maio se diferencia de outras escolas 

públicas por contribuir para a ampliação da leitura de mundo, para a compreensão das 

contradições presentes no campo e na sociedade, pelas relações humanas que são 

estabelecidas na Escola, pela presença constante dos professores na Escola e pela estreita 

relação existente entre professores, alunos e direção, através da auto-organização dos 

alunos e da gestão democrática efetiva.  

Os 22 egressos responderam que o Ensino Médio influenciou sua visão de mundo, 

pela relação que existe entre teoria e prática, pela discussão sobre a agroecologia, pela 

presença do MST e por ajudar a desinibir, através da participação nas atividades que 

envolvem a auto-organização dos alunos.  

Os egressos demonstram que a experiência vivenciada no Ensino Médio teve 

relevância no que diz respeito à formação humana. À pergunta sobre as lembranças que os 

egressos têm da Escola 25 de Maio, destacam: as amizades; os professores; a 

solidariedade, poucas vezes vista com tanta intensidade no dia-a-dia; o contato com novas 

experiências; os aprendizados; a turma, que se tornou uma família muitíssimo querida; as 

cozinheiras; o companheirismo; as tardes de práticas de campo; os momentos de lazer; 

experiência de vida; conseguir superar a timidez e expressar opiniões; a saudade da 

família; o cansaço pelas muitas horas de estudo e um pouco de falta de estrutura; ter que 

estudar até madrugada muitas vezes, para fazer os trabalhos; os momentos de dificuldade 

superados juntos.  

As falas de alguns egressos expressam e resumem as falas dos demais sobre a 

capacidade que a Escola teve de afetá-los positivamente. Vejamos:   

Egresso 1: Na Escola temos o olhar mais amplo para as contradições que vivemos no dia-

a-dia, é o colocar as pessoas a pensar, a resolver problemas, não simplesmente mandando 

recado para os pais ou coisas dessa natureza, mas fazendo com que as pessoas cresçam e 

evoluam seus pensamentos; 
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Egresso 3: A escola 25 de Maio te proporciona aprender teoricamente, levar a prática 

para dentro da escola e observar seus resultados. Isso as escolas tradicionais não 

proporcionam;  

Egresso 4: As escolas tradicionais formam mão de obra,  já a 25 de Maio forma pessoas; 

Egresso 6: Na nossa escola 25 de Maio o educando cria uma relação com a escola; 

Egresso 7: Pena que não volta o tempo, mas se ele voltasse era lá que eu estaria de novo;  

Egresso 8: A convivência e a harmonia, ou melhor, a família, pois é isso que nós éramos; 

Egresso 9: A diferença é que lá eles ajudam o meio social do cara. Não tem professor e 

aluno. A gente tá lá tanto para aprender quanto para passar a experiência da gente. Na 

escola normal você só abaixa a cabeça e aprende. Você convive com as pessoas. Tem que 

aprender a conversar;  

Egresso 12: Eu acho que na 25 de Maio é mais parte prática, você aprende fazendo, 

vivenciando e na convencional é mais teórica. Você aprende mais na prática que  no papel 

não dispensando o papel que também é essencial; 

Egresso 17: Tudo, metodologia, forma de ensino dentro da nossa realidade, porque ainda 

encontramos discriminação em algumas escolas convencionais;   

Egresso 19: Se pudesse eu faria tudo de novo. Lá os alunos tem liberdade e contribuem no 

processo educativo do início ao fim da formação;  

Egresso 21: Toda a diferença, a escola 25 de Maio trabalha a igualdade social sem 

diferenças; leva você a ter uma opinião própria, trabalha junto com o aluno dando o 

apoio devido;  

 

Permanência no campo  

 

Para os egressos os principais fatores que influenciam a permanência das pessoas 

no campo são: a liberdade; poder viver sem patrão; apego à terra; sossego; consumir 

alimentos saudáveis, sem uso de agrotóxicos; ter maior tranquilidade com relação à 

segurança; viver com um custo de vida (luz, água) menor; possuir autonomia no próprio 

trabalho; ter os recursos naturais disponíveis, sem custo; possuir moradia própria; viver de 

forma agradável, sem a correria da cidade; gerar renda da lavoura, do gado, do pescado e 

muitas outras formas de sobrevivência no campo.  

De acordo com os egressos acabam permanecendo no campo as pessoas que já 

possuem certa estabilidade como é o caso dos idosos aposentados, por possuírem uma 
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renda mensal. Da mesma forma, as famílias que já possuem certa estabilidade financeira 

antes de ir para o assentamento (o que é raro) conseguem produzir e viver da renda do lote, 

mas as famílias que não tiveram suporte do Estado no início da produção (a maioria) e que 

não conseguiram pagar os financiamentos bancários encontram muitas dificuldades para 

dar continuidade à produção e acabam indo ou retornando para a cidade, na maioria das 

vezes em condições extremamente precárias.  

Outro fator apontado pelos egressos é o fato de que muitas vezes os filhos saem de 

casa e os pais acabam indo atrás de seus filhos. De acordo com o Egresso 10: Se mudasse 

alguma coisa no campo eu ficaria. Alguma coisa diferente para ganhar um lucrinho para 

fazer a faculdade.  

Quanto aos principais fatores que influenciam a saída das pessoas do campo para a 

cidade de acordo com os egressos são: ilusão de que as coisas são mais fáceis; facilidade 

para estudar; frustrações com safras (secas ou preço baixo dos produtos); dificuldade de 

acessar recursos para investir na agricultura; a busca de trabalho ou disponibilidade de 

serviços (bicos); possibilidade de ter uma renda mensal fixa com menor esforço físico; 

facilidade e proximidade de acesso à tecnologia; influência dos meios de comunicação; 

preconceito com quem é do campo; dificuldade para acessar crédito; falta de 

conhecimento; aumento das exigências em relação à produção de alimentos; 

desvalorização dos produtos alimentícios; mudanças climáticas; baixa renda familiar; falta 

de acesso a pontos comerciais; falta de infraestrutura como estradas, saúde, educação, 

fontes de lazer.  

 De acordo com Caldart (2010) em relação à educação profissional do campo a 

educação deve ser pensada para que os jovens possam contribuir na construção de um 

projeto social onde todos possam produzir suas condições materiais de existência com 

dignidade. A educação profissional não é a definidora da decisão dos jovens entre 

permanecer ou não no campo, como podemos constatar através da pesquisa. Nesse sentido, 

ficar ou sair não é algo a ser julgado em si mesmo.  

 

Produção agroecológica  

 

A partir das falas dos egressos podemos inferir que o Ensino Médio lhes 

proporcionou uma visão de mundo diferenciada, através da agroecologia e da própria 

organização da Escola. Significou a abertura para a compreensão das contradições 
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existentes na agricultura e na sociedade em geral. No entanto, as condições objetivas que 

garantem a permanência do trabalhador no campo não dependem das técnicas sustentáveis 

aprendidas na Escola, mas de condições econômicas efetivas para que possam ser 

aplicadas.  

O peso dado ao agronegócio no Brasil, o afastamento da pauta da Reforma Agrária 

por parte do Estado e da produção de alimentos também se reflete na falta de assistência 

técnica para os assentamentos e nas dificuldades encontradas pelos jovens egressos de 

exercerem sua profissão de técnico em agroecologia.  

Após a conclusão do curso, dos 22 egressos, apenas quatro exercem atividade como 

técnico agrícola, através de convênio firmado entre a Cooperativa de Trabalho e Extensão 

Rural Terra Viva (Cooptrasc) para a Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) dos 

assentamentos rurais de Santa Catarina, com a Superintendência do Instituto Nacional de 

Colonização Agrícola (Incra) do mesmo estado.   

Ainda em relação ao trabalho, os egressos se veem obrigados a migrar para a cidade 

para trabalhar e tentar fazer uma faculdade. Dos 22 egressos, 18 estão vivendo na cidade e 

quatro no campo.  De acordo com a Egressa 10: Ninguém planta ecológico no nosso 

assentamento. Eu acho que eles não conhecem o que a gente aprendeu na escola, acham 

que é uma perda de tempo e que não vai dar certo.  

Os egressos apontam como sendo as maiores dificuldades para a produção 

agroecológica nos assentamentos:  

 

a) A falta de financiamento para a produção agroecológica e a burocratização para a 

comercialização, a lógica do agronegócio presente inclusive nos assentamentos, 

conforme falas dos Egressos 6 e 9. 

Egresso 6: Há dificuldade de entendimento em relação ao sistema agroecológico, o 

rompimento do uso de venenos e outros produtos químicos utilizados atualmente 

na agricultura, isso por parte dos agricultores.  

Egresso 9: A terra já está naquele ritmo. Tem muita planta daninha. Da forma 

agroecológica leva tempo e o pessoal (assentados) não tem esse tempo, porque 

precisa ter renda. Aqui na região ninguém produz agroecologicamente e se não 

tem certificado não tem como vender. Vai ter que vender com o mesmo preço do 

normal. 
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b) A falta de investimento em assistência técnica para elevar o conhecimento dos 

assentados sobre a agroecologia.  

De acordo com o Egresso 8: Falta incentivo por parte do governo e 

conhecimento em alguns momentos, por parte dos assentados. O trabalho de 

assistência técnica é fundamental para mudar a mentalidade das pessoas. Os 

assentados dizem que demora muito para conseguir estabilizar o lote e falta de 

incentivo que possa acelerar o processo. 

 

c) A falta de pesquisas na área da agroecologia e a resistência dos assentados para esta 

forma de produzir, conforme falas dos Egressos 1 e 3.   

Egressa 1: Faltam estudos e construção - elaboração - expansão de novas técnicas, 

sem contar a rejeição dos agricultores que são muito desconfiados.  

Egresso 3: Há muita dificuldade, principalmente para conscientizar as pessoas a 

produzirem de forma agroecológica, devido a maior dedicação e o maior esforço 

que  deve ser realizado na cultura.  

 

As falas demonstram a falta de vontade política do Estado em realizar a Reforma 

Agrária, que envolveria uma série de políticas públicas no âmbito da educação, da 

produção, da comercialização, da assistência técnica, da cooperação, para que o assentado 

rural pudesse produzir alimentos orgânicos e comercializar sem atravessadores, barateando 

o valor do produto para o consumidor e garantindo o consumo de alimentos saudáveis.  

No âmbito da educação, de acordo com o Programa Agrário do MST (2013) consta 

a pauta de “(...) implementação de programas massivos de formação em agroecologia em 

todos os níveis, desde o ensino fundamental até a universidade, em todas as regiões do 

país. A implantação e organização de campos de experimentação e troca de experiências 

agroecológicas, de acordo com as especificidades de cada região do país”. (p.43) 

Práticas agroecológicas podem se consolidar como uma forma de resistência da 

agricultura familiar, pois são baseadas na força de trabalho da família, em sistemas 

produtivos complexos e diversos, adaptadas às condições locais, cuja produção e 

distribuição de alimentos se dão nas redes regionais. São práticas que estão na contramão 

do processo de exclusão dos trabalhadores rurais do campo, que se dá pelo processo de 

tecnificação e capitalização da agricultura. (GUBUR e TONÁ, 2012) 
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Contudo, é necessário garantir o acesso a um conjunto de políticas públicas 

articuladas, como educação, assistência técnica entre outras para que de fato se materialize 

como uma forma de produção e geração de renda para a pequena agricultura.  

  

Continuidade dos estudos  

 

Em relação ao acesso à universidade, dos 22 egressos, 15 continuam estudando e 

sete não estudam no momento. As faculdades escolhidas pelos egressos são: agronomia, 

educação física, administração, medicina veterinária, direito. Dos 15 alunos que estão 

estudando, apenas um faz o curso em Universidade Pública, através de uma parceria entre 

o MST, a Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e o Programa Nacional de Educação 

para a Reforma Agrária (Pronera).  

Os sete egressos que não estão estudando alegam não conseguir conciliar estudo e 

trabalho, uma vez que não podem contar com o Estado e nem com a família, precisam 

custear as despesas por conta própria, mas pretendem cursar uma faculdade assim que 

organizarem as condições objetivas para isso. Desses 07 que não estão estudando, todos 

pretendem estudar agronomia ou áreas voltadas para a agricultura.  

Os 15 egressos que estão estudando diferem quanto às expectativas em relação ao 

Ensino Superior, há os que escolheram profissões para contribuir para o fortalecimento da 

agricultura, outros para montar a própria empresa (curso de administração) ou 

simplesmente pela identificação com a área, como os egressos que optaram pelos cursos de 

educação física e direito.  

Percebe-se a importância atribuída ao Ensino Superior pelos egressos e, ao mesmo 

tempo, as dificuldades em realizá-lo. De qualquer modo a maioria está galgando um nível 

de escolarização elevado em relação aos pais, ainda que em universidades privadas.  

Todos os egressos que estão cursando o Ensino Superior afirmaram que os 

conteúdos que tiveram na Escola foram suficientes para entrar na universidade.   

Pela ausência do Estado e as poucas condições financeiras das famílias, para dar 

continuidade aos estudos, os jovens precisam trabalhar na cidade para custear as despesas 

com aluguel, alimentação, transporte, mensalidades, uma vez que a maioria estuda em 

universidades privadas. 

Na maioria dos casos, não há transporte do assentamento para a cidade e muitas 

vezes não há nem universidade no município onde vivem, obrigando os jovens a 
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deslocarem-se para outro município. Há pouca oferta de ensino superior público nas 

localidades onde residem, reflexo da realidade brasileira para esta etapa de ensino. 

Geralmente as universidades públicas estão localizadas na capital ou em polos regionais 

distantes das localidades de origem.  

De acordo com as intencionalidades referentes aos cursos escolhidos, temos:   

Egresso 1: Sempre gostei muito dessa área, amplo campo de atuação, possibilita inclusive 

pensar alternativas viáveis para a agricultura familiar. Pretendo me formar uma 

profissional competente que possa contribuir com os trabalhadores do campo. (Medicina 

Veterinária);  

Egresso 3: Aposto muito na agricultura e acho o papel do engenheiro agrônomo 

fundamental para o crescimento da agricultura no país. As minhas expectativas são 

muitas. Desejo aprender cada vez mais e me tornar uma grande profissional na minha 

área (Agronomia);  

Egresso 4: Me identifico com o curso, é uma área na qual gosto de atuar. Pretendo ter a 

minha própria empresa (Administração de Empresas);  

Egresso 5: Na verdade foi um pouco de influência de uma pessoa da minha família e eu 

não tinha bem certeza se eu me adaptaria ao curso, porém gosto muito dessa área e 

acredito ter escolhido o curso certo. Espero que o curso seja uma ótima base para a 

minha vida profissional. (Ed. Física).  

Egressa 20: Sempre quis fazer, sonho desde pequena e gosto da política. Pretendo adquirir 

conhecimento sobre o mundo em que vivemos e de alguma forma ajudar a melhorar 

(Direito).  

  

Escolhas profissionais dos egressos  

 

Em relação aos trabalhos desempenhados pelos egressos atualmente, temos as 

seguintes situações: quatro trabalham no lote da família (sendo que uma faz faculdade 

através da Pedagogia da Alternância, então trabalha no lote apenas no Tempo 

Comunidade); caixa de restaurante e doceira; atendimento e compras em restaurante; 

auxiliar na Cooperativa de Crédito com Interação Social (Cresol); auxiliar em creche, 20 

horas e 20 horas na Escola 25 de Maio, na Educação Infantil; quatro trabalham como 

técnicos agrícolas; garçom em restaurante de São Paulo; lavador e higienizador no 

frigorífico Aurora; auxiliar administrativa na Cooperativa dos Assentados da Região do 
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Contestado (Coopercontestado); vendedor de agrotóxico e adubos químicos em uma 

agropecuária.  

Nos municípios onde residem os egressos há poucas possibilidades de trabalho, 

pois o que predomina é a produção em grande escala, altamente mecanizada e que requer 

pouca mão de obra. Assim, acabam exercendo trabalhos precarizados. Além disso, a 

produção do lote da família acaba sendo destinada quase que exclusivamente para a 

subsistência da família. Na maioria das famílias dos egressos apenas os pais continuam no 

assentamento.  

O que chama a atenção é que pelo menos a metade da turma mantém algum vínculo 

com o MST, seja trabalhando nas cooperativas da organização, como técnicos agrícolas, 

fazendo o Ensino Superior (um caso) e trabalhando na Escola 25 de Maio (um caso).   

Ao responderem se o Ensino Médio influenciou nas escolhas profissionais as falas 

dos egressos revelam que as escolhas não dependem da Escola, pois não há muita 

possibilidade de escolha. No assentamento existem muitas dificuldades para garantir a 

sobrevivência, nos municípios onde residem há poucas oportunidades de emprego, pois 

prevalece o agronegócio que gera poucos empregos.  

Algumas falas dos alunos expressam as diferentes opiniões a respeito da relação 

entre a formação adquirida no Ensino Médio e o trabalho após a conclusão. De acordo com 

os egressos: 

Egresso 1: Na verdade já havia decidido antes do técnico, mas a partir daí pude perceber 

a importância de ter conhecimento científico para facilitar o trabalho e saber como e por 

que as coisas acontecem;  

Egresso 3: Influenciou, pois já fui cursar o Ensino Médio com a intenção de não parar só 

com um curso, mas seguir com uma faculdade nessa linha da agricultura. É uma área com 

a qual me identifico;  

Egresso 4: São áreas diferentes, mas graças ao aprendizado do Ensino Médio pude entrar 

na faculdade;  

Egresso 5: Na verdade não influenciou muito na minha escolha, porém foi de muita 

importância para mim. Na verdade eu não tinha clara a profissão que eu iria seguir 

quando terminei o ensino médio;  

Egresso 6: Sim, pois atuo na área como técnico;  

Egresso 7: Não influenciou, pois na profissão onde eu trabalho até analfabeto trabalha, 

mas futuramente com certeza vai influenciar, pois pretendo fazer uma faculdade e dar aula 
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na Escola 25 de Maio (este egresso trabalha como garçom atualmente e faz faculdade de 

Educação Física);  

Egresso 8: Trabalho na Aurora, porque não tem outra forma de renda. Além de formar a 

gente no estudo, a Escola 25 de Maio ajuda a lidar com a sociedade. Influencia a gente a 

seguir outro caminho, mas a gente não tem condição, porque tem que trabalhar para se 

sustentar;  

Egresso 13: Voltei para a minha casa com muitas ideias novas de trabalho, com visões 

diferentes de trabalho para o meu auto-sustento.  

  

3.3. Apresentação e análise do percurso de quatro egressos do Curso       

de Ensino Médio em Agroecologia da Escola 25 de Maio  

 

Apresentamos nesse item a trajetória de quatro egressos da Escola 25 de Maio, 

formados em 2009.  

A apresentação das trajetórias está organizada em relação às características dos 

municípios e assentamentos de origem, algumas percepções dos alunos egressos em 

relação à passagem pela Escola 25 de Maio e o percurso após a conclusão do Ensino 

Médio em relação à permanência ou não no campo, à continuidade dos estudos e ao 

trabalho.  

 

3.3.1 O percurso de Carla 

 

Contexto socioeconômico  

 

Carla é solteira, tem 21 anos, mora em um reassentamento rural, na região Oeste de 

Santa Catarina com os seus pais.  

Seus pais moravam em Aratiba, Estado do Rio Grande do Sul, quando em 1989, foi 

construída uma hidrelétrica na bacia do rio Uruguai, atingindo vários municípios dos 

estados RS e SC. Naquele momento seu pai e seu tio envolveram-se em um dos focos de 

resistência regionais, a Comissão Regional de Atingidos por Barragens (CRAB), assim 

como ocorria em outras regiões como Tucuruí e Iguaçu, os quais mais tarde dariam origem 

ao Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB). A partir da organização das famílias 



94 
 

atingidas, passa-se a lutar, além de indenizações, por permanência na atividade agrícola 

sob a bandeira “Terra por terra”.  

Assim, surgem os chamados reassentamentos rurais, para onde as famílias eram 

realocadas, como a de Carla, reassentada em SC, em 1990, ano em que ela nasceu. Conta 

com orgulho que foi a primeira criança nascida no reassentamento conquistado pela luta 

das famílias atingidas. No mesmo período ganhavam força outros movimentos sociais do 

campo, como o MST. 

Carla conhece sua história e se sente parte dela. O envolvimento dos pais e do tio 

na luta pela terra é um fator importante em sua vida e influenciaram no seu próprio 

envolvimento com a luta pela Reforma Agrária, através do engajamento no MST.  

Castro (2009) fala da importância da participação política da juventude rural nos 

movimentos sociais, como uma forma de sair da invisibilidade para construir suas 

identidades e consequentemente demandas sociais.  

Carla conta que após 20 anos, os reassentados receberam o título de propriedade da 

terra. É o único caso entre os egressos entrevistados em que a família possui a posse da 

terra. Esse fato resultou na redução do assentamento que inicialmente contava com 50 

famílias, para apenas 17. O assédio dos latifundiários foi grande e as famílias acabaram 

vendendo seus lotes.  

As principais atividades econômicas do pequeno lote da família de Carla, de 13 

hectares, são a produção de leite e a criação de pequenos animais de corte para venda, além 

da produção de alimentos para a subsistência da família. A produção de leite é vendida 

para uma Cooperativa do MST, localizada em São Miguel do Oeste/SC e os animais para 

pequenos agricultores locais. Contudo, o objetivo principal da propriedade é a subsistência. 

A pouca renda adquirida com a venda dos animais e do leite é utilizada como 

complemento dessa subsistência.  

Assim como no caso de Rafael e da maioria dos jovens participantes da pesquisa, 

atualmente, apenas os pais de Carla vivem no lote. A irmã mais velha é professora e o 

irmão faz um curso de tecnólogo em gestão administrativa, à distância, e mora na cidade 

do mesmo município, onde trabalha como instrutor de uma autoescola.   

   Carla está cursando Medicina Veterinária na Universidade Federal de Pelotas 

(Ufpel), juntamente com um grupo de militantes do MST, de vários Estados do Brasil, pelo 

Programa Nacional de Educação em áreas de Reforma Agrária (PRONERA). Assim como 

no curso de Ensino Médio que realizou, o curso de Medicina Veterinária acontece através 
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da metodologia da alternância, em que os alunos permanecem por um período aproximado 

de dois meses na universidade e dois meses na localidade de origem. Ela conta que durante 

o período em que fica em casa, ajuda os pais na pequena propriedade,  também contribui 

nas atividades da sua comunidade e da Cooperativa do MST para a qual a família vende o 

leite.   

Em relação à vida social, Carla nunca foi muito caseira. Sempre gostou de praticar 

esportes. Recebeu várias medalhas em campeonatos locais e regionais de futsal, inclusive 

agora que está na faculdade, seu time, composto pelas colegas da turma do MST, foi 

campeão nos jogos da Universidade. Esse fato ajudou na afirmação da turma, que sofre 

preconceito na Universidade, por ser composta pelos “sem terra” como são chamados 

pelos alunos regulares do curso de Medicina Veterinária, um curso historicamente 

destinado às elites.  

Sempre gostou muito de ir aos bailes, uma das principais atividades dos jovens da 

região. São bailes onde se toca músicas regionais. Outra atividade muito praticada entre os 

jovens é a ida a cachoeiras aos finais de semana, uma das suas atividades preferidas.  

Em sua casa nunca houve o hábito da leitura, mas os seus pais, principalmente a 

mãe, sempre a incentivou para a dedicação nos estudos.  

 Sua irmã mais velha também exerceu influência. Quase dez anos mais velha, saiu 

de casa cedo para estudar e se formou professora. A irmã a levou ao cinema, a museus 

entre outras atividades, as quais Carla não tinha acesso em sua localidade. Em sua cidade, 

além dos bailes e das cachoeiras, a única atração é o circo temporário.  

Hoje em dia, ela tem seu próprio computador e gosta muito de navegar nas redes 

sociais. Além disso, juntamente com o seu grupo de colegas da faculdade, frequenta  

cinemas, salas de concerto, atividades culturais realizadas pelo MST, como a ocasião em 

que conheceu o cantor Uruguaio Daniel Viglietti15. Também costumam ler livros de 

literatura, incentivados pela Coordenação do Curso.  

 Carla conta emocionada sobre sua experiência na Escola 25 de Maio, onde fez 

grandes amigos, pois, de acordo com ela, havia um espírito de solidariedade muito forte 

que os unia.   

                                                 
15 Sua obra adquire um caráter radical de forte conteúdo social e de esquerda, com letras associadas às lutas 
populares no Uruguay e na América Latina. No marco de repressão dos movimentos de esquerda que 
precederam ao golpe de estado cívico-militar de 1973, Viglietti é preso em 1972. A campanha pela sua 
libertação desde o exterior foi encabeçada por nomes como Jean Paul Sartre, François Mitterrand, Julio 
Cortázar e Oscar Niemeyer. 
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 Atualmente na Universidade, faz parte da Coordenação do curso. Conta que não há 

televisão no alojamento, onde permanecem no período das aulas, para que possam se 

disciplinar para a leitura e estudo das disciplinas do curso de veterinária.  

 Carla iniciou sua trajetória escolar aos seis anos de idade, na pré-escola. Cursou o 

Ensino Fundamental I e II na cidade, pois a escola que funcionava no assentamento fechou 

na mesma época em que ela iniciaria a pré-escola. Em relação aos pais e avós, possui um 

nível elevado de escolaridade. Os avós paternos, não chegaram a concluir o Ensino 

Fundamental I e os avós maternos, não concluíram o Ensino Fundamental II. O pai 

concluiu o Ensino Fundamental I e a mãe chegou a iniciar o Ensino Médio, mas não 

concluiu.   

Carla decidiu fazer o Ensino Médio na Escola 25 de Maio, pela ligação que possui 

com a agricultura e pela possibilidade de fazer um curso técnico. Sempre tive um forte 

contato com a agricultura e animais, quis aprofundar os conhecimentos nessa área, e além 

de fazer o ensino médio normal, possibilitava fazer um curso técnico profissionalizante. 

A escolha pelo curso de Veterinária também está relacionada à ligação que possui 

com a agricultura e agropecuária. Como diz Carla: Sempre gostei muito dessa área, amplo 

campo de atuação, possibilita inclusive pensar alternativas viáveis para a agricultura 

familiar.  

Ela pretende continuar contribuindo para o fortalecimento da agricultura familiar. 

Quando perguntada sobre as suas expectativas em relação ao curso, a mesma respondeu: 

Quero me formar uma profissional competente que possa contribuir com os trabalhadores 

do campo.  

Carla considera que os conteúdos que teve no Ensino Médio foram suficientes para 

entrar na faculdade e que o Ensino Médio contribuiu para a sua escolha profissional. Na 

verdade já havia decidido antes do técnico, mas a partir daí pude perceber a importância 

de ter conhecimento científico para facilitar o trabalho e saber como e porque as coisas 

acontecem.    

Sobre os conteúdos que teve na Escola, perguntei se foram suficientes para atender 

às suas expectativas.  

 

Geralmente nas escolas públicas de Ensino Médio têm-se algumas deficiências, e 
isso é sentido depois, num curso superior, mas há um grande esforço por parte 
dos professores da Escola 25 de Maio em trabalhar os temas que são usados com 
mais frequência tanto no dia-a-dia, quanto os profissionais e acadêmicos. 
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As deficiências que fala Carla são as do ensino público em geral, que conta com 

professores muitas vezes com formação insuficiente sobre o conteúdo a ser transmitido, a 

extensa carga horária que precisam cumprir para satisfazer suas necessidades, dados os 

baixos salários.  

Nesse sentido vale a pena retomar a discussão sobre a especificidade da educação 

escolar na sociedade capitalista, que é buscar a democratização do conhecimento 

produzido pela humanidade que foi apropriado historicamente pela burguesia. Se tal 

conhecimento é utilizado para o aprofundamento da divisão das classes sociais, também 

pode servir para que “os oprimidos adquiram lucidez e força”, como afirma Snyders (1981, 

p. 405). 

 Essa é uma das pautas da Educação do Campo e do MST. De acordo com o 

Programa Agrário do MST (2013) que será apresentado à presidenta do Brasil no mês de 

julho de 2013, os movimentos sociais do campo reivindicam “a universalização do ensino, 

garantindo a construção de escolas no meio rural e em todas as áreas de assentamentos. 

Garantir o acesso à educação escolar, em todos os níveis e modalidades, com qualidade, 

através de escolas públicas e gratuitas”. (p. 42) 

A socialização dos conhecimentos deve ser o horizonte dos que lutam por 

transformações sociais. Através do acesso ao conhecimento de forma efetiva para que os 

jovens possam ampliar suas visões de mundo. (SAVIANI, 2009) 

 

Continuidade dos estudos  

 

Quando concluiu o Ensino Médio, Carla quis fazer a faculdade de Medicina 

Veterinária. Para viabilizar o curso, precisaria passar no vestibular de uma Universidade 

Pública, distante do município onde vive, ou então trabalhar para pagar o curso, uma vez 

que o lote da família não produz renda suficiente para custear um curso de nível superior 

privado.  

 Assim, passou a trabalhar na Cooperativa Terra Viva, do MST. Iniciou exercendo 

uma atividade manual, que era tirar as caixinhas de leite envasado da esteira e colocar em 

caixas de papelão para irem para o depósito. Trabalhava da meia-noite às 06h da manhã. 

Com o dinheiro que recebia podia pagar as despesas de moradia e alimentação. Contudo, 

uma parte da alimentação era fornecida pela produção do lote da família. Após alguns 
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meses, passou a trabalhar no escritório da Cooperativa como responsável por atividades 

burocráticas nos períodos da manhã e da tarde.  

Passou no vestibular em uma universidade privada da região, mas não tinha como 

custear as mensalidades. Sua irmã mais velha pagou a matrícula e a convenceu a iniciar o 

curso, pois posteriormente, tentariam uma bolsa de estudos ou um financiamento através 

do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES).  

Um mês após a matrícula, abriram as inscrições para o vestibular do curso de 

Veterinária, da Universidade Federal de Pelotas (Ufpel) em parceria com o MST. Ela conta 

que ficou muito feliz com a possibilidade de realizar o seu sonho. Prestou o vestibular e 

ingressou no curso. Hoje, conta orgulhosa que tira boas notas e já fez monitoria em uma 

das disciplinas do curso.  

O curso de veterinária está inserido no PRONERA, um programa do governo 

federal que prevê cursos de nível superior para os filhos de assentados rurais. O 

PRONERA é responsável pelas despesas com alojamento, alimentação e transporte dos 

alunos. Ficando a cargo da família, custear algumas despesas pessoais.  

 Percebe-se na trajetória de Carla a presença, desde a infância, da formação política, 

desencadeada pelo envolvimento dos pais no Movimento dos Atingidos por Barragens 

(MAB). Embora não tenha tido acesso a muitos meios culturais, foi influenciada pelos pais 

a se envolver no MST. No seu percurso, o encontro com o MST, lhe possibilitou a 

participação política e uma boa formação acadêmica.  

Carla atribui importância à continuidade dos estudos, incentivada pelos pais e pela 

irmã mais velha, que proporcionou algum contato com livros, cinema, museu etc.  

 Carla sentiu falta do aprofundamento dos conteúdos disciplinares, quando ingressou 

na Universidade. Apesar de afirmar que os professores do Ensino Médio “eram 

esforçados”.  

 Aqui está outra dificuldade enfrentada pelo MST, pois as escolas dos assentamentos 

são antes de tudo escolas públicas que enfrentam os mesmos problemas das demais 

escolas, como lacunas na formação dos professores e rotatividade entre outros. Não basta 

apenas garantir as condições concretas para o acesso à educação, é preciso avançar para 

que se efetive como espaço de socialização dos conhecimentos produzidos historicamente, 

uma vez que estes foram apropriados por uma minoria ao longo da história, o que sempre 

lhes conferiu poder.  
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Percurso profissional  

 

 Nesse momento da entrevista o pai de Carla, que estava na cozinha da casa, se 

aproxima e diz: 

 

Para segurar a juventude no campo deveria ter empresas no campo (cooperativa, 
indústrias etc). Deveria ter renda extra para os funcionários. Já existem 
experiências desse modo. O grande negócio está afastado do interior e as 
pequenas agroindústrias quebram.  

 

A fala do pai de Carla evidencia o papel social da escola atribuído pelos pais, de 

inserção dos filhos no mercado de trabalho. Há, portanto, um conflito entre as necessidades 

impostas pela divisão social do trabalho aos egressos e a experiência vivenciada na Escola.   

Após a fala, Carla adverte o pai, dizendo que a entrevista era com ela e prossegue. 

O problema é o agronegócio. Quem financia pesquisas no país não financia pesquisa 

sobre o desenvolvimento de práticas agroecológicas. A Escola 25 de Maio contribui mais 

na formação ideológica que na técnica.  

Essa é uma questão que a escola precisa levar em consideração. A presença do 

movimento social é importante para a proposição de novidades como a agroecologia, 

contudo, há que se tomar cuidado para não ideologizar a proposta, para não perder de vista 

a articulação entre educação técnica, política e geral em que a socialização dos 

conhecimentos produzidos historicamente possui um papel central. O acesso ao  

conhecimento é pregorrativa para os que veem na escola uma ferramenta de resistência, 

caso contrário, ela continuará exercendo o seu papel de reproduzir a sociedade atual, 

marcada pela desigualdade.  

Os conflitos também se evidenciam na discussão de Carla com o pai, relacionados 

ao que é aprendido na Escola e à expectativa de empregabilidade após a conclusão do 

Ensino Médio. O pai de Carla diz produtos agroecológicos são mais caros, o meio de 

distribuição é muito ruim e o povo não compra. 

 A relação entre escolarização e garantia de emprego revela-se inconsistente haja 

vista a grande maioria de profissionais qualificados que estão desempregados. Estudos de 

Frigotto (2009) revelam que o que se apresenta no momento atual reflete uma agudização 

da crise do trabalho.   
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Os países e as populações pobres não têm na educação básica e profissional a 

determinação da sua pobreza, embora educação e desenvolvimento estejam 

correlacionados.  

 

Pelo contrário, sua pobreza está vinculada aos processos históricos de 
colonização e de reiterada subordinação aos centros hegemônicos do capitalismo 
que até hoje impedem que se desenvolvam autonomamente e possam ter a 
universalização da educação básica e uma educação profissional de qualidade. 
Ou seja, a correlação positiva entre educação, educação profissional e 
desenvolvimento não autoriza a conclusão de que as primeiras sejam condição 
fundamental para o segundo, como a vulgata do cientificismo economicista tem 
insistido nos últimos 50 anos. (FRIGOTTO, CIAVATA e RAMOS, 2009, p. 1) 

 

 Portanto, a tese dominante desde os anos 50 de que a baixa escolaridade seria 

responsável pelo subdesenvolvimento dos países periféricos e dos grupos socialmente 

excluídos, além de ser inversa, mascara as relações assimétricas de poder entre as nações e 

entre grupos sociais e classes sociais na divisão internacional do trabalho. (idem, 2009) 

 

3.3.2. O percurso de Rafael  

 

Contexto socioeconômico  

 

Rafael é solteiro, tem 22 anos e mora em São Paulo com os tios. Trabalha como 

garçom numa churrascaria e faz faculdade de Educação Física em uma universidade 

privada.  

Antes de entrar para a luta do MST, os pais de Rafael trabalhavam como agregados 

em uma fazenda localizada em São Miguel do Oeste, região Oeste de Santa Catarina. Na 

década de 1990 a família de Rafael juntou-se à outras famílias e ocuparam uma fazenda em 

Timbó Grande/SC, uma história vivida por ele na infância.   

Rafael e seu pai também realizaram trabalhos temporários por algum tempo. 

Passamos 10 anos trabalhando em carvoaria. O meu pai estragou a coluna. Ele está com 

47 anos e está todo torto, acabou de se aposentar. Eu tenho 22 anos e já tenho problema 

de coluna. Na marreta rachando lenha, descarregando caminhão, era muito difícil.  

Observa-se que em relação à condição anterior, de trabalho extremamente 

precarizado, o assentado aciona um novo status que lhe possibilita, ainda que em condições 

adversas, uma melhoria das suas condições de existência.  
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Rafael conta indignado sobre a dificuldade enfrentada pelo pai para conseguir se 

aposentar. O sindicato não passou ele, foi atrás do advogado. Isso é o mínimo que o 

governo tem que fazer, nunca tiveram acesso a nada, educação, cultura etc. É um direito, 

não devia nem ter que pagar advogado. Tem que se humilhar pra conseguir uma coisa que 

é um direito.  

A indignação de Rafael revela que historicamente os direitos à população rural 

foram negados e que esta ainda carece de maior visibilidade para a garantia de direitos 

como a aposentadoria, por exemplo.  

Hoje, o assentamento conquistado é composto por 35 famílias. Há mais outros dois 

assentamentos no mesmo município.   

Apesar do nome, Timbó Grande possui apenas 7.165 habitantes. Grande parte do 

seu território é coberto pela plantação de pinus e eucalipto. Sendo a maior parte da área 

propriedade de duas grandes empresas, Compensados e Laminados Lavrasul S/A e Bonet 

Madeiras e Papéis Ltda.  

Além disso, há grandes plantações de soja e feijão e a dificuldade de organização 

dos assentados. Tem grandes produtores, eles levam prá fora. Aí só quem pode ter um 

caminhão ou pode pagar um frete que consegue comercializar o milho e o feijão. As vezes 

a gente colhe 30 sacos de feijão, aí não tem como vender, porque vai gastar muito de frete. 

Os assentados são muito desunidos, porque com as Cooperativas seria possível melhorar. 

Falta comunicação.  

A cooperação é uma das principais formas de enfrentamento do contexto atual, mas  

a lógica de produção individual dominante é o que predomina também nos assentamentos, 

dificultando iniciativas de organização entre as famílias assentadas para melhorar as 

condições para a produção e comercialização dos produtos.  

 Contudo, as dificuldades não se restringem ao fator econômico e não afetam apenas 

a juventude do campo. Rafael relata as dificuldades enfrentadas pelos jovens no município 

de Timbó Grande.  

 

Na cidade é só comércio. Lazer é pouco. Tem a cachoeira, mas a prefeitura não 
limpa. Não é um lugar para ir e ficar um dia inteiro, um lugar bonito para se ficar 
olhando. A única coisa que tem é o futebol, mas era difícil porque não tinha 
incentivo para organizar os torneios. Não tem universidade. Quem quer estudar 
tem que ir pra Caçador. Todo dia tem um ônibus que leva o pessoal. Para quem 
mora no assentamento não dá, porque o ônibus sai às 16h e, além disso, não tem 
como pagar a faculdade.   
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Observa-se que, embora, o fator econômico possui um peso maior nas decisões da 

juventude, há fatores de ordem sociocultural que também acabam influenciando as 

decisões dos jovens, tanto os do campo como os da cidade, uma vez que os bens culturais 

acabam centralizando-se em cidades maiores ou nas capitais.  

Em relação às diferenças entre os jovens do campo e da cidade, Rafael diz que a 

única diferença dos jovens da roça e da cidade é financeira, porque o filho do assentado 

trabalha prá no fim do mês comer e o da cidade tem um salário todo mês ou faz bico. 

Consegue emprego mais fácil. Há casos e casos, às vezes não dá nem prá comer.  

A fala revela que a falta de renda mensal é um dos fatores que diferenciam o 

trabalhador urbano do rural, mas reconhece que existem dificuldades de empregabilidade 

que excluí grande parte da população tanto do campo como da cidade.  

 

Percurso educacional  

 

Ao iniciarmos a parte da entrevista sobre a Escola 25 de Maio a expressão de 

Rafael mudou completamente, ao dizer que sua vida mudou para melhor depois que foi 

estudar na referida escola.   

 

Fiz até a 8ª série daquele jeito, acordando às 05h da manhã. Aí quando fui para a 
25 de Maio tudo mudou. Estudando do lado da Escola. Levantava e tava do lado 
da escola. E o tempo que se fica na escola é só para o estudo. E quando estava 
em casa, no Tempo Comunidade, acompanhava o técnico para aprender. Só que 
nos assentamentos do meu município não tinha técnico, aí eu ia para o município 
vizinho. Só de passagem era R$10,00 prá ir e R$10,00 prá voltar. No fim das 
contas era R$50,00, mas valeu a pena tudo que aprendi lá.  
Se eu pudesse daria aula na Escola 25 de Maio. A melhor fase da minha vida foi 
lá. As melhores coisas aconteceram lá. Se eu pudesse voltar o tempo eu queria 
estar lá. Lá se aprende para a vida.  

   

Se pudesse Rafael ficaria no assentamento. Pela escola e pelo que aprendi eu 

queria morar no campo e colocar em prática tudo aquilo, mas os 15 hectares lá do pai 

estão parados. Daria para fazer muita coisa. Lá nem o caminhão do leite passa, porque a 

estrada é muito ruim. Se eu ganhasse R$1.000,00 no assentamento estava bom, porque lá 

não paga água, luz. Aqui em São Paulo se você coloca o pé fora de casa tá gastando. Lá 

se falta um pacote de arroz não precisa ir no mercado, é só ir no vizinho.  

Observa-se que as relações sociais estabelecidas no contexto do assentamento, 

marcadas por valores como a solidariedade, são fatores importantes que fazem Rafael 
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querer retornar ao campo, mas para tanto, as condições socioeconômicas precisam ser 

garantidas.  

Em 2011, Rafael prestou vestibular para Educação Física em uma universidade 

privada, mas não conseguiu conciliar com o trabalho e acabou desistindo. No início de 

2013, prestou um novo vestibular, novamente para Educação Física, em outra universidade 

privada. Para poder cursar a faculdade teve que parar de trabalhar na churrascaria, mas está 

realizando trabalhos esporádicos aos finais de semana e feriados e recebe seguro 

desemprego. Assim, está dando conta de custear a faculdade, que custa R$300,00 por mês 

e as despesas na casa da tia, em torno de R$300,00. Ele nunca tentou prestar vestibular na 

Universidade Pública, pois não sabia os caminhos para se inscrever no vestibular.  

Assim que se formar pretende voltar para o Sul para ficar mais perto da família. Um 

lugar menos agitado, mais tranquilo. Aqui eu só fico por causa do salário. E se tudo der 

certo, vou dar aula de Educação Física na Escola 25 de Maio. Fato que demonstra que a 

Escola foi capaz de envolvê-lo e influenciar sua trajetória de vida, apesar das condições 

adversas que o fizeram migrar para a cidade e de todas as dificuldades enfrentadas diante 

desse contexto.  

 

Percurso profissional e permanência no campo  

 

 Tantas dificuldades acabaram influenciando Rafael na sua decisão de migrar para a 

cidade. Mudou-se para São Paulo em setembro de 2009, cinco meses após concluir o 

Ensino Médio. Como não conseguia emprego em sua cidade e no assentamento as 

condições de produção e comercialização eram muito precárias, decidiu vir para São Paulo 

e trabalhar como garçom na mesma churrascaria em que os tios trabalham há 20 anos.  

Começou como copeiro, recebendo um salário equivalente a R$900,00 e após seis 

meses, foi promovido a churrasqueiro, passando a receber R$1.400,00 por mês. Após um 

ano morando em São Paulo foi chamado pelo MST para trabalhar como técnico em Santa 

Catarina, mas ao retornar para o Estado soube que teria que se mudar de cidade para 

trabalhar e o salário seria em torno de R$900,00. Então decidiu retornar para São Paulo. 

Pensei: se for prá ficar longe do pai e da mãe, então eu fico lá, que recebo um pouco mais.  

Assim que conseguiu economizar algum dinheiro enviou R$1.000,00 para o pai 

plantar feijão. Pagou o adubo, a semente, a grade e as horas de trator. Quando o pai foi 
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tentar vender, teve que vender por um preço abaixo da tabela. Ainda assim sobrou 

R$3.0000,00. Falei para o pai: não precisa me devolver nada. É tudo para o senhor.  

Essa situação de pobreza gerada no campo tem suas razões históricas. Sem a terra, 

os meios de produção e subsistência, os homens são obrigados a vender sua força de 

trabalho como proletários, base da acumulação capitalista, baseada na expropriação da 

base fundiária do trabalhador rural. (Marx, 1996)   

Rafael lamenta não poder morar no assentamento e trabalhar no campo.  O lote de 

15 hectares da família está sem atividade agrícola. Em 2013 seu pai aposentou-se, aos 47 

anos de idade, por problemas gravíssimos na coluna. A mãe trabalha como merendeira na 

escola de Ensino Fundamental I que funciona no assentamento, como funcionária da 

prefeitura e a irmã teve que se mudar para a cidade para poder estudar, como relata Rafael.  

    

A minha irmã teve que ir morar na cidade na casa de uma amiga porque não 
tinha transporte para a cidade. Ela saia de manhã, as 05h00, para pegar o ônibus 
as 07h00. Imagina no frio, toda manhã é gelo de dois dedos de altura. Chega em 
casa 13h30 da tarde. Eu fiz isso durante quatro anos, acordando as 05h00 da 
manhã e a tarde trabalhava na roça. Até a sétima série não tinha energia, os 
trabalhos eu fazia a noite com luz de vela. A energia foi chegar lá no começo de 
2005.  

 

Rafael gostaria de trabalhar no lote da família, se as condições fossem outras.  

 

Se eu pudesse voltaria a morar na roça. Se tivesse condições melhores do que 
hoje tem lá. Fazer um investimento e viver daquilo. O problema é você ter a terra 
e ter que trabalhar para os outros, fora. Onde eu moro lá, é feijão e milho. E a 
cidade não consome isso. Tem outros produtores grandes, esses conseguem 
vender. Para os pequenos até prá vender é difícil, prá você pagar um frete. Esse 
ano meu pai plantou feijão. Foi o primeiro ano que a gente plantou um 
pouquinho a mais. Aí venderam a R$120,00 a saca. O preço tava baixando, 
foram atrás. Se a Prefeitura fizesse estrada, se tivesse transporte para vender o 
produto.  
 

Rafael continua relatando as dificuldades de garantir a sobrevivência no seu 

assentamento. Se quando o assentamento tivesse começado tivesse sido feita uma pesquisa 

sobre o que vende na cidade, teria dado certo. Falta orientação, assistência técnica, 

investimento. No começo todo mundo plantou milho, mas faltou pensar como ia vender 

esse milho. Depois todo mundo plantou abóbora, mas tiveram que vender a sete centavos 

para São Paulo, aí nem o custo de produção conseguiram tirar. Fizeram PROCERA 

(Programa Especial de Crédito para Reforma Agrária) e não tiraram nada. Faziam aquilo 

com a emoção não com a razão.  
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 Rafael conta que: hoje nos assentamentos estão ficando só os velhinhos, porque 

não tem futuro. Eu queria muito estar lá. O meu pai está com 47 anos de idade, hoje ele 

está um pouco melhor porque eu saí e a minha irmã saiu e estamos ajudando. Mas eu não 

quero ter 40 anos de idade e estar do mesmo jeito.  

A falta de políticas públicas que envolvem uma efetiva Reforma Agrária acaba 

empurrando os jovens para a cidade, embora o desejo seja o de permanecer no 

assentamento, fato que se repetiu em todas as falas dos jovens. Também se repete o fato de 

que apenas os idosos estão permanecendo no campo.   

A Educação do Campo, ao pensar a educação a partir da tríade Campo-Políticas 

Públicas-Educação, traz a necessidade de se pensar o conjunto desses três elementos, uma 

vez que a escola sozinha não é capaz de criar as condições necessárias para a permanência 

dos jovens no campo. (CALDART, 2008) 

     

3.3.3. O percurso de Cristiano  

 

Contexto socioeconômico 

 

Cristiano é solteiro, tem 24 anos, vive com os pais no município de Passos Maia, 

estado de Santa Catarina, no Assentamento 13 de junho. Ele tem 17 irmãos, alguns vivem 

no campo e outros na cidade.  

O nome do assentamento é uma homenagem ao dia em que as famílias realizaram a 

ocupação da área onde hoje é o assentamento, composto por 92 famílias.  

Em relação à infraestrutura do assentamento, há apenas um centro comunitário 

pequeno que, de acordo com Cristiano, não suporta o número de famílias assentadas. Em 

relação à cultura e ao lazer há poucas opções, o que se sobressai são as atividades 

esportivas, principalmente o futebol.   

As atividades sociais desenvolvidas por Cristiano são o jogo de futebol, tocar 

violão, cantar, ir à festas e bailes regionais. Ele também participa de reuniões e outras 

atividades na comunidade. Gosta de ler livros políticos, históricos e da sua área de atuação. 

Para Cristiano há muitas diferenças entre os jovens do campo e os da cidade, pois o 

preconceito ainda existe em relação aos primeiros. Os jovens do campo ainda sofrem com 

a discriminação, e os jovens da cidade sempre são priorizados na questão do lazer, da 

cultura, etc. 



106 
 

Se confirma a existência de uma invisibilidade da juventude rural que acaba 

refletindo nas poucas políticas públicas destinadas à essa população. (CASTRO, 2009) 

O que caracteriza o município de Passos Maia é a forte presença das indústrias 

madeireiras e o plantio de grandes extensões de pinus.  

Ele conta que antes de fazer parte do MST seus pais trabalhavam como 

arrendatários numa fazenda. Sua família ficou acampada debaixo de uma lona preta 

durante três anos, período em que Cristiano realizou parte do Ensino Fundamental no 

próprio acampamento.  

Para ele a experiência no acampamento foi importante para a sua formação. Foi 

uma experiência muito importante para a minha vida, um período de vivência marcado 

pelas dificuldades, mas, principalmente, pela união coletiva, solidariedade e a persistência 

das famílias, em prol de um mesmo objetivo, a conquista da terra. 

 Cristiano destaca que o início do assentamento foi igualmente difícil, pois faltava 

infraestrutura social e econômica para dar início à nova vida dos assentados.  

 
Como no acampamento, no início do assentamento não foi diferente, muitos 
desafios enfrentados. As principais dificuldades foram a baixa fertilidade do solo 
e a falta de crédito imediato, para que as famílias pudessem fazer a recuperação 
das áreas e iniciar o desenvolvimento da produção no assentamento. Outro fator 
dificultoso foi a demora na abertura das estradas e a falta de energia elétrica, isso 
também refletiu em dificuldade e num atraso para o desenvolvimento das 
famílias.    

 
 Aí se comprova a pouca visibilidade econômica dos assentamentos rurais, que são 

formas de atender demandas pontuais, mas que há questões históricas, como a 

concentração fundiária e o poder exercido pelos donos da terra que impedem que se realize 

a Reforma Agrária, capaz de resolver problemas que englobam o campo e a cidade. 

(STEDILE, 2010) 

Em alguns lotes do assentamento, predomina a produção da monocultura, o uso do 

veneno e de produtos químicos. As famílias são manipuladas e usadas pelo sistema 

convencional do agronegócio, ainda resistem muito quando se discute práticas 

alternativas de produção.  

Os assentados não estão apartados da racionalidade mercadológica presente do 

campo. Para que possam produzir agroecologicamente é necessário mais investimento na 

pequena produção.  

A comercialização da produção orgânica também é um desafio, pois não há um 

sistema consolidado, salvo a atividade leiteira em pleno desenvolvimento na região. 
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Porém, na maioria das vezes, as famílias são vítimas dos atravessadores, empresas e 

cooperativas externas que disputam a produção de leite do assentamento.   

Conforme Manacorda (1991), a alienação humana, onde um ser humano é alienado 

por outro, leva a alienação da sua própria natureza. Assim, ao contrário do homem 

onilateral, o capitalismo cria o homem unilateral, sem a percepção do todo.  

O investimento em práticas agroecológicas depende muito da sabedoria de cada 

agricultor desenvolvida a partir de suas experiências e observações locais. (Primavesi, 

2010).  

Ocorre que no sistema capitalista ao se falar de desenvolvimento sustentável  “está 

se falando em sustentabilidade dentro de um quadro institucional de mercado.” (Stahel, 

1994, p. 61) 

Os assentados estão dentro da lógica de mercado que predomina na agricultura, os 

seus saberes dos quais fala Primavesi (2010) são desprezados, suas experiências 

desconsideradas, pois o poder das empresas transnacionais e dos latifundiários brasileiros 

acaba impondo um modelo de agricultura que desconsidera tais saberes.   

Hoje em dia a principal atividade do lote da família de Cristiano é agrícola, 

produção para a subsistência e de grãos para venda, quando sobra. Conta que há muitas 

famílias que recebem auxílio bolsa-família para a subsistência. De acordo com Cristiano: 

Há inadimplência das famílias no banco impossibilitando acesso a novos créditos, 

dificuldades na comercialização dos produtos e falta de estrutura para lazer, entre outros. 

É nesse sentido que Caldart (2000) chama a atenção para a necessidade de 

compreender a Educação do Campo a partir do contexto mais amplo que envolve a 

denúncia da não realização da Reforma Agrária. Num país agrário, concentrador e violento 

como o nosso, realizar a Reforma Agrária tem um significado de mudanças sociais mais 

profundas. Por isso a escola do campo não pode ser analisada em si mesma.   

 

Se materializarmos estes processos em uma questão bem específica como a da 
Reforma (ou Revolução) Agrária, fica fácil perceber como seria ingênuo 
acreditar na escola como sendo o lugar da libertação dos sem-terra da exploração 
do latifúndio, ou mesmo da solução dos problemas da agricultura brasileira que 
impedem a viabilização econômica dos assentamentos. Ao mesmo tempo em que 
seria pouco realista considerar que a escola simplesmente não tem nada a ver 
com isto, ou então que somente pode trabalhar contra esta luta, dados os seus 
vínculos institucionais com a ordem social que é contrária à realização da 
Reforma Agrária no Brasil. (CALDART, 2000, p.240) 

 
 



108 
 

Percurso educacional  

 

Como nos conta Cristiano, quando estudou no acampamento, não havia professores 

dispostos a darem aulas para as crianças acampadas.  

 

Na época foi difícil, poucos professores queriam vir pro acampamento dar aula e 
os que vinham nem sempre ficavam. Acredito que pela própria discriminação 
que o MST sofria na época. No meu caso, estudei com três educadores no 
acampamento, inclusive a educadora com a qual concluí o primário, com 
formação acadêmica, veio pro acampamento, ficou acampada, foi assentada e 
reside até hoje no assentamento dando aula. (Egresso Cristiano) 

 

É comum vermos professores que inicialmente apresentavam resistência em relação 

ao MST e que acabam se envolvendo e, inclusive, dando outra representação para o seu 

trabalho docente, para além das tarefas prescritas que aprenderam na sua formação.  

Uma realidade bem conhecida por Cristiano, que iniciou sua trajetória escolar aos 

11 anos de idade, quando foi para o acampamento do MST. Ele sempre estudou no campo 

e foi reprovado uma vez. A mesma escola em que realizou o Ensino Fundamental I, no 

acampamento, continuou no assentamento. Porém, com a distância física entre lotes, fez-se 

necessário dividir a escola em duas unidades de ensino, uma em cada comunidade, criadas 

para melhor organização das famílias.  A conclusão do ensino fundamental se deu em outra 

escola localizada em outro assentamento ali próximo.    

O que levou Cristiano a realizar o Ensino Médio na Escola 25 de Maio foi: 

primeiramente por ser uma escola do campo e proporcionar além da formação do Ensino 

Médio, o curso técnico também, e segundo, por se tratar de uma escola conquistada 

através da luta do MST e das famílias que residem naquele assentamento.  

 

Percurso profissional e permanência no campo  

 

Cristiano trabalha como técnico agrícola, na Cooperativa dos Trabalhadores da 

Reforma Agrária de Santa Catarina (Cooptrasc), cooperativa que presta assistência técnica 

às famílias assentadas da região, recebe por esse trabalho o equivalente a três salários 

mínimos por mês.  

Assim que conseguir organizar as condições objetivas, Cristiano pretende fazer um 

curso de nível superior na área agrícola.  
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Cristiano demonstra grande interesse pelas questões relacionadas ao MST. O 

desenvolvimento profissional está relacionado com o que aprendeu no Ensino Médio. Sua 

atuação profissional não está dissociada da atuação política, pois considera importante o 

desenvolvimento dos assentamentos através da assistência técnica, profissão que exerce 

agora que se formou técnico.  

Contudo, não está satisfeito apenas com a formação técnica, quer aperfeiçoar os 

conhecimentos na área de atuação através do Ensino Superior, o que ainda não é possível 

pelas  dificuldades em conciliar trabalho e estudo.  

 

3.3.4 O percurso de Carlos  

 

O contexto socioeconômico 

 

Carlos tem 28 anos, mora no Assentamento Índio Galdino, localizado em 

Curitibanos, região Oeste de Santa Catarina. O nome faz referência ao índio Galdino, 

morto por jovens de classe média que atearam fogo enquanto ele dormia em um ponto de 

ônibus de Brasília. Episódio ocorrido na madrugada do dia 20 de abril de 1997. Nas 

palavras de Carlos é uma homenagem ao índio que foi queimado em Brasília por uns play 

boy.  

Do assentamento até a cidade são 22 Km de distância, sendo 4 km de estrada de 

chão e 18Km de asfalto. Geralmente os moradores se deslocam a pé até o asfalto e de lá 

tomam um ônibus para chegar à cidade. Há outros quatro assentamentos no município de 

Curitibanos.  

Em relação à infraestrutura o assentamento Índio Galdino conta com um pavilhão e 

um campo de futebol.  

Em relação às características econômicas, Curitibanos não é diferente dos demais 

municípios da região, onde há o predomínio do agronegócio, conforme conta Carlos.  

 

Aqui, quando chegamos, era a produção de gado e pinus, hoje se instalou uma 
empresa multinacional, a Berneck, que possui uma enorme área de pinus e tem 
também uma empresa de suínos, na qual alguns jovens do assentamento 
trabalham. O agronegócio investiu forte em nossa região de uns dois anos prá cá 
em função de vários fatores como a centralização do município no Estado, 
condições climáticas e o grande potencial em água. No Oeste de Santa Catarina 
já poluíram tudo, agora investiram aqui em nossa região, tem frigoríficos, 
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chiqueiros de porcos, madeireiras. Ah, uma coisa também preocupante é que 
grande parte de nossas famílias estão entrando na produção de fumo.  

 

Carlos vive com sua esposa e um filho de 02 anos de idade num dos lotes do 

Assentamento, onde produz alimentos para a subsistência e leite para venda na 

Cooperativa do MST da região.  

Além de cuidar do lote, Carlos também trabalha como técnico agrícola nos 

assentamentos da região, ensinando um pouco do que aprendeu na Escola 25 de Maio 

sobre a agroecologia. Dessa forma também garante uma renda maior, pois recebe um 

salário de aproximadamente R$1.000,00 pelo trabalho.  

 O Assentamento conquistado em 11 de novembro de 2005 é formado por 51 

famílias que tentam sobreviver da produção dos lotes, os quais possuem em média 15 

hectares. As famílias produzem para a subsistência e o pouco que sobra é comercializado 

localmente. Produzem hortaliças, grãos, cereais de verão, temperos verdes, aipim, chuchu, 

batata doce, alface, beterraba, rabanete, couve-flor, radichio, almeirão, feijão, milho verde 

e abóboras. 

 É justamente esse o tipo de produção que mereceria a atenção do investimento 

público, tanto para a produção como para a comercialização, pois é a pequena agricultura, 

responsável por 70% da produção da alimentação consumida internamente no Brasil, que 

conta com o menor volume de subsídios do Estado e com a menor proporção da terra.  

 

Percurso educacional  

Carlos conta como foi sua trajetória no MST desde o acampamento. Nós 

começamos acampados em Iraí, depois fomos para Ponte Serrada, para Frei Rogério e, 

finalmente, Curitibanos. Eu tinha 14 anos quando fui para o acampamento, me formei na 

8ª série quando ainda estava no acampamento. O ônibus nos levava todos os dias para a 

escola na cidade. Carlos foi reprovado uma vez, na 5ª série.  

Carlos parou de estudar quando concluiu a 8ª série e retornou aos 20 anos, pois não 

havia transporte para o deslocamento até a escola, que ficava na cidade, e as condições 

financeiras eram precárias.  

Foi então que Carlos decidiu estudar na Escola 25 de Maio com o objetivo de  

aprender conhecimentos relacionados com a agricultura.  

Para Carlos a Escola 25 de Maio superou suas expectativas iniciais, pois foi além 

da formação profissional. Na verdade a Escola 25 de Maio te fornece um campo de 
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conhecimento muito amplo. Ela abre caminhos e portas para você seguir.  O Ensino 

Médio influenciou sim, não só na escolha profissional, mas de vida também. Depois do 

curso de técnico eu fiz um curso de Homeopatia que me ajudou ainda mais na 

compreensão da agroecologia.   

 Um fato que marcou sua trajetória após a conclusão do Ensino Médio foi um 

intercâmbio que realizou na Noruega. Como relata Carlos:  

 
Depois que terminei o curso técnico tive a oportunidade de fazer um intercâmbio 
na Noruega através do MST. Profissionalmente e até pessoalmente foi um 
aprendizado muito bom.  Foram 03 meses. Do Brasil fui eu de SC e uma guria de 
Minas Gerais, no ano de 2007. Nosso objetivo era conhecer a realidade de um 
país, no caso a Noruega, e mostrar a realidade do MST através de nossas 
experiências nos acampamentos e o processo de luta pela terra no Brasil. 
Visitamos  vários lugares dando palestras para estudantes e jornais. É uma 
experiência que você leva para o resto da vida. Às vezes o mundo se torna tão 
pequeno ao nosso redor que não conseguimos visualizar o horizonte.  

 
Concordamos com Castro (2009) que afirma que a juventude rural se diferencia 

pela participação em processos de lutas. No caso de Carlos, sua inserção no MST lhe 

proporcionou intercambiar experiências com pessoas de outros países. Uma experiência 

que jamais seria possível não fosse seu engajamento no movimento social.  

 Carlos é um exemplo de que no processo de ocupação e participação nas ações do 

MST, o próprio movimento social se torna um elemento pedagógico, conforme tese 

defendida por Caldart (2000). 

 

Percurso profissional  e permanência no campo 

 

Depois que se formou técnico em agroecologia, Carlos se incorporou à equipe 

técnica através de um convênio com o Incra, que presta assistência técnica aos assentados 

da região onde reside. Além da atividade como técnico, Carlos ajuda na organização do 

Assentamento e no Setor de Frente de Massa do MST, responsável pela mobilização de 

trabalhadores para as ocupações de terra.  

 Contudo, ele reconhece que é exceção entre a juventude do assentamento. Tem 

alguns jovens que estão na agricultura, além de mim, mas a maioria está fora, 

trabalhando.  

 Em relação à implantação da agroecologia nos assentamentos, Carlos relata as 

dificuldades frente ao agronegócio.   
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Nem todos tem um entendimento, em função do próprio modelo imposto, o 
tradicional pacotão tecnológico. Mas hoje, os assentados estão tendo uma visão 
mais ampla. Para o consumo a maioria já está produzindo orgânico.  
A agroecologia vai muito além de se produzir, mas nas relações sociais das 
famílias também, do bem estar social e ambiental nas diferentes áreas. Nada 
adianta eu produzir orgânico, se eu deixo o animal passar sede ou estou de mal 
com meus vizinhos ou não participo da comunidade. 
 

Carlos demonstra que a agroecologia é uma projeção de relações humanas e com a 

natureza para além das relações sociais capitalistas.  

 No entanto, “o desenvolvimento que se expressa em cada ser humano não advém de 

uma essência humana abstrata, mas é um processo no qual o ser se constitui socialmente, 

por meio do trabalho”. (FRIGOTTO, 2012, p. 265) 

 Para Marx na perspectiva capitalista o trabalho humano adquire a forma de 

mercadoria, o valor de troca se sobrepõe ao valor de uso. Dessa forma a relação do homem 

com a natureza e com os outros seres humanos é mediada por quem compra a força de 

trabalho.  

O que confere unidade aos trabalhadores do campo, independentemente do tipo de 

trabalho que exerçam (meeiros, arrendatários, camponeses, assentados rurais etc), é o fato 

de estarem todos submetidos ao controle e à exploração do capital. (ALENTEJANO, 2012)  

 Ainda de acordo com Alentejano (2012, p. 758) “Os trabalhadores estão sujeitos à 

expropriação pelo avanço da concentração fundiária resultante da expansão da dominação 

capitalista, e estão em confronto aberto ou latente com as classes dominantes do campo”.  

 As colocações de Frigotto (2012) e Alentejano (2012) nos ajudam a compreender a 

pouca visibilidade econômica dos assentamentos rurais e a dificuldade de resistência dos 

trabalhadores do campo. Como uma das consequências desse contexto, observamos a 

contínua migração campo-cidade.  

 

Olha, a situação geral das famílias está mais ou menos igual. Na verdade os 
assentamentos estão envelhecendo, a maioria da juventude está saindo do campo 
para morar na cidade em função de vários fatores. Então hoje nos assentamentos 
tem um grande número de pessoas aposentadas e encostadas16, ou seja, famílias 
que tem uma renda mensal garantida que não venha da agricultura, e o nosso 
assentamento não deixa de ser igual. (Egresso Carlos) 

 

                                                 
16 A expressão “pessoas encostadas” refere-se aos trabalhadores rurais que pelo trabalho pesado estão com 
problemas de saúde, os quais os impossibilitam de continuar trabalhando. Em função disso, acabam se 
aposentando antes da idade prevista por lei. Há inúmeros casos de pessoas com problemas de coluna no 
campo, os quais iniciam, muitas vezes, antes mesmo dos 40 anos de idade.  
 



113 
 

Apesar de o Estado atender algumas demandas pontuais como assinar convênios 

temporários para a prestação de assistência técnica, não há uma política de Reforma 

Agrária efetiva. Sem as condições necessárias, como: estradas, instrumentos de trabalho 

que amenizem o esforço físico despendido na profissão, investimento na produção e na 

comercialização, maior quantidade de terra, a população do campo não tem como resistir e 

acaba sendo expulsa para a cidade, onde vive precariamente.  

A insustentabilidade está no próprio capitalismo e nos desequilíbrios sociais e 

econômicos causados pela sobreposição do mercado às necessidades humanas.  

  

Os desequilíbrios sociais e econômicos se refletem em níveis crescentes de 
desemprego e de marginalização social, nas disputas violentas entre diferentes 
grupos étnicos e raciais, na desagregação e no desenraizamento social, na 
concentração do poder econômico, enfim: nos resultados de um sistema 
orientado pelas necessidades da produção em detrimento das necessidades do 
produtor cidadão. (STAHEL, 1994, p. 70)  
 

Nesse sentido, a Escola 25 de Maio ao propor o Ensino Médio em agroecologia está 

problematizando e evidenciando tais desequilíbrios sociais e econômicos e apontando a 

importância da agroecologia para controle e o manejo sustentável do solo.  

A insustentabilidade do modelo de agricultura industrial tende a ficar mais evidente 

diante da crise atual da produção e distribuição de alimentos, aliada à crise climática. É 

preciso atentar-se para as brechas que se abrem para a construção de um projeto 

alternativo, constituído desde outro polo, que é o do trabalho. (CALDART, 2010) 

Certamente a Escola 25 de Maio não se configura como instituição reprodutora das 

desigualdades sociais, mas, ao contrário, reveladora da iníqua e vergonhosa concentração 

de renda e fundiária do nosso país.  
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4. Considerações finais  

 

Diante do problema posto inicialmente, de compreendermos as influências do 

contexto atual da agricultura nos percursos dos jovens egressos do Ensino Médio em 

agroecologia da Escola 25 de Maio, esta pesquisa nos forneceu muitas pistas sobre as 

complexas questões que envolvem a questão agrária, entre elas a educação da população 

que vive no campo.   

A pesquisa nos deu a oportunidade de conhecer melhor a Escola 25 de Maio e sua 

proposta de Ensino Médio em Agroecologia. O que nos permite afirmar que a Escola 

possui um conjunto de fatores favoráveis que fazem dela uma boa escola, sobretudo, se 

observarmos a realidade do Ensino Médio brasileiro.  

Os dados apontados por Frigotto (2013), em relação ao Ensino Médio brasileiro 

apontam que dos 85,9% de jovens que estão nas escolas estaduais, mais de um terço o 

fazem à noite, com professores trabalhando em três turnos, em escolas diferentes e com 

salários vexatórios. O custo médio por aluno é de aproximadamente R$ 2 mil por ano, um 

quarto do custo federal. “Uma mensalidade numa escola privada de elite corresponde ao 

que a sociedade brasileira está disposta a gastar com a maioria absoluta dos jovens que 

estão no Ensino Médio”.  

De acordo com Frigotto (2013) ainda mais alarmante é o que revela a última 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad, 2011) sobre a negação do direito ao 

Ensino Médio aos jovens brasileiros. Dezoito milhões de pessoas entre 15 e 24 anos estão 

fora da escola e 1,8 milhão, em idade de estar no Ensino Médio, não o estão frequentando. 

Na faixa de entrar na universidade (18 a 24 anos), 16,5 milhões de jovens, ou seja, 69,1% 

não estudam. “ Pode-se concluir que o Brasil não tem de verdade Ensino Médio”. Ainda de 

acordo com os dados da Pnad apenas 9% dos jovens entre 18 e 24 anos entram no curso 

superior.   

Não podemos generalizar conclusões para todas as experiências escolares que 

contam com a presença do MST, mas a partir do presente estudo de caso se confirma a 

nossa hipótese inicial de que o Ensino Médio da Escola 25 de Maio possui uma proposta 

avançada, tanto em relação ao que é ofertado para o segmento pelo Estado brasileiro, como 

em relação ao próprio contexto do campo, hoje dominado pela hegemonia do agronegócio.  

É no interior das contradições capitalistas que o MST busca, através de suas lutas, 

construir “processos pedagógicos escolares centrados no projeto da Educação do Campo, 
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projeto que se traduz na ação prática da relação entre ciência, cultura e trabalho como 

princípio educativo, dimensões básicas da educação onilateral”. (Frigotto, 2012, p. 271) 

Inserido no projeto da Educação do Campo, o Ensino Médio da Escola 25 de Maio 

é entendida como formação para o trabalho que busca romper as dicotomias entre geral e 

específico, político e técnico. A politecnia é retomada como categoria chave para o debate 

entre formação geral e específica. O conceito de politecnia pressupõe a possibilidade de 

que o processo de trabalho se realize sem dissociar ou sobrepor atividades manuais e 

intelectuais. (CALDART, 2010)  

Dentro dos seus limites, a Escola 25 de Maio dá mostras de que é possível propor e 

executar um bom Ensino Médio na direção da politecnia, a partir dos elementos que 

discorremos a seguir.  

A relação teoria e prática é favorecida pela Pedagogia da Alternância, uma vez que 

esta metodologia, além de aproximar a escola do contexto dos alunos e das dificuldades 

vivenciadas nos assentamentos rurais, permite a auto-organização dos alunos, a 

constituição da gestão democrática, a permanência de professores no entorno da escola, o 

que os aproxima dos alunos e evita a falta de aulas, contribuindo para o baixo índice de 

evasão escolar.  

Além do exposto, a Pedagogia da Alternância é apontada pelos alunos como um 

fator que falicita a aprendizagem, pois evitam percorrer longos caminhos de ônibus ou a pé 

e acordar cedo em dias de baixa temperatura para chegar à escola, no meio urbano. 

O fato de ter uma equipe de professores coesa, politizada e atuante contribui para a 

resolução de problemas coletivamente, a partir das questões apresentadas pelos Núcleos de 

Base formados pelos alunos. Assim, professores, alunos, funcionários, diretor resolvem as 

questões da escola de forma coletiva, constituindo uma gestão democrática.   

A participação do MST é fundamental para o êxito da escola, inclusive, assumindo 

compromissos pertinentes ao Estado, como arcar com despesas de viagem dos alunos, 

complementação alimentar, despesas com viagens dos Coordenadores e professores às 

famílias dos alunos, nos assentamentos rurais.  

A participação dos alunos em marchas, mobilizações, encontros, palestras, 

seminários etc. se dá de forma organizada. Os alunos se organizam para participar, 

discutem na escola coletivamente após a participação, tornando tais atividades, elementos 

formativos.  
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A Escola 25 de Maio ao formar jovens numa perspectiva integral, se distancia da 

instrumentalização acelerada, voltada para o mercado de trabalho. Evidencia inclusive as 

contradições internas do modelo de desenvolvimento adotado pelo Brasil, pois todos os 

alunos entrevistados afirmam que gostariam de permanecer no campo e produzir 

agroecologicamente, mas que a imposição do modelo agronegócio os impede de construir 

seus projetos de vida no campo.   

Concordando com Dussel (2009), nesse sentido a escola é vista como um lugar 

onde se pode repousar no outro, sem medo de errar e voltar atrás, construindo relações 

humanas, para  além do mercado de trabalho.  

Do ponto de vista da formação profissional técnica, diante dos desequilíbrios 

causados pelo capitalismo apontados por Stahel (1994), os alunos egressos encontram 

dificuldades para colocar em prática tudo que aprenderam sobre a agroecologia.  Há 

técnicos formados que estão impedidos de atuar profissionalmente pela falta de políticas 

públicas voltadas para a produção de alimentos. 

Nos municípios onde residem os alunos egressos há poucas possibilidades de 

trabalho, pois o que predomina é a produção em grande escala, altamente mecanizada e 

que requer pouca mão de obra. Assim, acabam exercendo trabalhos precarizados, inclusive 

para ajudar a compor a renda familiar, uma vez o processo de acumulação do capital se dá 

pela exclusão histórica dos pobres do campo.  

Uma fala recorrente entre os egressos entrevistados é o fato de que os 

assentamentos estão envelhecendo, pois acaba permanecendo no campo quem possui renda 

que não provenha da agricultura, como é o caso dos aposentados.  

As experiências de produção agroecológica são tímidas, contudo, demonstram que 

o agronegócio não é a única, muito menos a melhor forma de se produzir no campo. De 

acordo com dados do Sindicado Nacional da Indústria de Produtos para a Defesa Agrícola 

(Sindag)  entre 2001 e 2008 a venda de venenos agrícolas no país saltou de pouco mais de 

US$ 2 bilhões para mais US$ 7 bilhões, quando alcançamos a triste posição de maior 

consumidor mundial de venenos. Foram 986,5 mil toneladas de agrotóxicos aplicados. Em 

2009 ampliamos ainda mais o consumo e ultrapassamos a marca de 1 milhão de toneladas 

– o que representa nada menos que 5,2 kg de veneno por habitante. (Londres, 2011) 

A falta de uma Reforma Agrária efetiva e a consequente falta de um conjunto de 

políticas públicas que favoreçam a permanência das pessoas no campo levam os jovens a 

percorrerem caminhos bem diferentes dos esperados pela escola e pelos próprios jovens. 
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Os jovens gostariam de participar do MST, produzir agroecologicamente e permanecer no 

campo, desejo que coincide com o da Escola, no entanto, o contexto adverso dificulta tais 

expectativas.  

Os egressos que continuam participando do MST são os que conseguem conciliar a 

garantia da sobrevivência dentro da própria organização, como no caso dos que trabalham 

como técnicos agrícolas, os que trabalham nas cooperativas do MST e os que fazem curso 

superior pelo MST (um caso).  

A assistência técnica para a produção em pequena escala é pífia, por isso não há 

regularidade nos convênios voltados para esse tipo de produção. Assim, só há trabalho para 

os técnicos quando há convênio.   

É nesse sentido que a  tríade Campo-Políticas Públicas-Educação, que compõe o 

conceito de Educação do Campo (Caldart, 2007), contribui para explicar a relação entre a 

educação da população rural e a questão agrária, que envolve a luta pela Reforma Agrária. 

Não basta fazer uma escola diferenciada, avançada, é preciso lutar por melhores condições 

de vida no campo, denunciar a histórica concentração fundiária, lutar por um conjunto de 

políticas públicas que fortaleçam as áreas conquistadas. 

O desejo de acesso ao conhecimento que historicamente foi apropriado por uma 

minoria privilegiada como forma de sua manutenção no poder, está presente nas famílias 

assentadas e nos jovens egressos. Essa ideia é reforçada pelo MST, através do slogan 

“nenhum Sem Terra fora da escola”. Apesar dos esforços do MST para melhorar a 

educação nos assentamentos e acampamentos, os problemas da escola pública em geral, 

também precisam ser enfrentados pelo movimento, como a elevação da formação dos 

professores, a melhoria da infraestrutura das escolas entre outros.  

De acordo com Snyders, Saviani e Frigotto, a plenitude da socialização dos 

conhecimentos historicamente construídos só se dá no socialismo, mas no interior das 

contradições da sociedade capitalista, há que se lutar para democratizá-los ao máximo. É 

através do acesso com qualidade desse conhecimento, que os trabalhadores poderão 

participar de forma plena em processos de transformação social, pois terão mais autonomia 

para pensar e intervir criticamente.  

Deve-se lutar cada vez mais por uma escola pública de qualidade, capaz de 

democratizar os conhecimentos historicamente produzidos pela humanidade e que foram 

apropriados privilegiadamente pela elite, como já denunciara Anísio Teixeira, na década de 

1930.  
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Conforme Saviani: 

 

Do ponto de vista prático, trata-se de retomar vigorosamente a luta contra a 
seletividade, a discriminação e o rebaixamento do ensino das camadas populares. 
Lutar contra a marginalidade através da escola significa engajar-se no esforço 
para garantir aos trabalhadores um ensino da melhor qualidade possível nas 
condições históricas atuais. O papel de uma teoria crítica da educação é dar 
substância concreta a essa bandeira de luta de modo a evitar que ela seja 
apropriada e articulada com interesses dominantes (2009, p.36) 

 
Articular essa bandeira de luta aos interesses dos trabalhadores significa que “a 

escola deve ser o lugar de transmissão de uma cultura que leve em conta as injustiças e 

privilégios do passado e que ao mesmo tempo proponha algumas outras inclusões que não 

venham da cultura de mercado. A escola deve ajudar aliviar o peso do individualismo.” 

Dussel (2009, p. 356) 

Além de garantir os conteúdos, a escola do campo que atua na perspectiva 

agroecológica não pode deixar de lado os saberes locais, dos mais velhos, pois apropriar-se 

desses saberes, resgatar e valorizar culturas e conhecimentos expropriados historicamente 

pelo capital no processo de acumulação são fundamentais para a sistematização de 

conhecimentos de manejo do solo em harmonia com a natureza.   

Face ao exposto, a Escola 25 de Maio está se configurando nesse caminho e aponta 

que há questões que estão além das possibilidades de resolução pela via escolar, mas das 

quais a escola tampouco pode se eximir.  
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Anexos 
 

ANEXO 1 

FOTOS DA ESCOLA 25 DE MAIO 

 

 

    
 
FOTO 1: Alunos da Escola 25 de Maio construindo o mural Terra é Vida 
FONTE:  Naira Estela Roesler Mohr, 2002 
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FOTO 2: Alunos da Escola 25 de Maio participam de mobilização do MST  
FONTE:  Naira Estela Roesler Mohr, 2002 

 

 
FOTO 3: Alojamento masculino da Escola 25 de Maio  
FONTE:  Naira Estela Roesler Mohr, 2002 
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FOTO 4: Aula prática na Escola 25 de Maio  
FONTE:  Naira Estela Roesler Mohr, 2002 

 

 
FOTO 5: Milho crioulo colhido na Escola 25 de Maio  
FONTE:  Matheus Fernando Mohr, 2002 
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FOTO 6: Fachadas dos prédios onde funcionam as salas de aula, com murais 
construídos pelos alunos.  
FONTE:  Naira Estela Roesler Mohr, 2002 

 

 

 

 

FOTO 7: Mural Educação uma arma para a liberdade 
FONTE:  Matheus Fernando Mohr, 2002 
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FOTO 8: Geada em dia de inverno na horta da Escola 25 de Maio 
FONTE:  Matheus Fernando Mohr, 2002 
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                            ANEXO 2 

        

Questionário referente à pesquisa 

Educação do Campo e Ensino Médio em Agroecologia: 
 estudo de caso da Escola 25 de Maio, Fraiburgo/SC 

   

1) Idade  ___        

2) Sexo:        

  Masculino       

  Feminino        

 

3) Grau de escolaridade da mãe:      

         

  Não alfabetizado        

  Ensino Fundamental I (1ª a 4ª série) Incompleto    

 Ensino Fundamental I (1ª a 4ª série) Completo    

 Ensino Fundamental II (5ª a 8ª série) Incompleto    

  Ensino Fundamental II (5ª a 8ª série) Completo    

  Ensino Médio (2º grau) Incompleto    

  Ensino Médio (2º grau) Completo    

  Ensino Superior Incompleto     

  Ensino Superior Completo     

  Outros ______________________        

         

4) Grau de escolaridade do pai:     

        

  Não alfabetizado      

  Ensino Fundamental I (1ª a 4ª série) Incompleto   

  Ensino Fundamental I (1ª a 4ª série) Completo   

  Ensino Fundamental II (5ª a 8ª série) Incompleto   

  Ensino Fundamental II (5ª a 8ª série) Completo   

  Ensino Médio (2º grau) Incompleto    
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  Ensino Médio (2º grau) Completo    

  Ensino Superior Incompleto     

  Ensino Superior Completo      

 Outros ____________________       

        

5) Grau de escolaridade dos avós paternos:    

        

  Não alfabetizado      

  Ensino Fundamental I (1ª a 4ª série) Incompleto   

  Ensino Fundamental I (1ª a 4ª série) Completo   

  Ensino Fundamental II (5ª a 8ª série) Incompleto   

  Ensino Fundamental II (5ª a 8ª série) Completo   

  Ensino Médio (2º grau) Incompleto    

  Ensino Médio (2º grau) Completo    

  Ensino Superior Incompleto     

  Ensino Superior Completo      

  Outros _________________       

        

6) Grau de escolaridade dos avós maternos:    

        

  Não alfabetizado      

  Ensino Fundamental I (1ª a 4ª série) Incompleto   

  Ensino Fundamental I (1ª a 4ª série) Completo   

  Ensino Fundamental II (5ª a 8ª série) Incompleto   

  Ensino Fundamental II (5ª a 8ª série) Completo   

  Ensino Médio (2º grau) Incompleto    

  Ensino Médio (2º grau) Completo    

  Ensino Superior Incompleto     

  Ensino Superior Completo      

  Outros _________________       

 

7) Sua família trabalha de forma:    
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  Coletiva      

  Individual   

Outros: _____________________________________ 

 

8) Sua família possui:       

           

  Título da terra         

  Concessão de uso da terra       

Outros: _____________________________________ 

 

9) Qual a principal produção do lote da sua família? 

________________________________________ 

 

10) Quantos membros da sua família trabalham na produção do lote? _______________ 

Quantos membros da família têm outras atividades? _____________ 

Quais? 

_______________________________________________________________________________ 

 

11) Você fez o Ensino Fundamental I e II no campo ou na cidade?  

 

Ensino Fundamental I: 

  

  Campo 

 

Cidade 

 

 

 

Ensino Fundamental II:  

  Campo 

  Cidade 

 

12) Como foi sua trajetória no Ensino Fundamental: 

Iniciou o Ensino Fundamental com quantos anos? ______ 

   

  Sempre foi aprovado 
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  Foi reprovado uma vez 

  Foi reprovado mais de uma vez 

  Parou de estudar em algum momento. Quando e por quê? _______________________ 

 

13) Por que você decidiu estudar na Escola 25 de Maio? 

 

 

14) 

Depois do Ensino Médio você continua  

estudando atualmente?       

           

  Sim          

  Não       

 

15) Se não estuda, quais os motivos?  

 

Se estiver estudando, responda as questões 16, 17, 18 e 19.  

 

16) Qual o curso/faculdade? _________________________ 

           

  Presencial         

  À distância      

 

17) O curso está relacionado à agricultura? 

           

  Sim         

  Não       

 

18) Por que você optou por este curso? 

 

19) Quais as suas expectativas futuras em relação ao curso? 

 

20) Os conteúdos que você teve na escola foram suficientes para entrar na faculdade? 

           

  Sim         

  Não       
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Em caso negativo, o que faltou? _____________________________________________________  

 

21) Você exerce atividade profissional ligada à agricultura? 

           

  Sim         

  Não       

 

Qual? _____________________________ 

 

22) Onde e em que você trabalha atualmente?  

 

23) Você atua ou já atuou como técnico em agroecologia?  

           

  Sim         

  Não       

 

Onde? _____________________________ 

 

24) Você já trabalhou ou trabalha no agronegócio? 

           

  Sim         

  Não       

 

Quando e onde?  

 

25) Você considera que o Ensino Médio influenciou na sua escolha profissional?  

           

  Sim         

  Não       

 

Comente:  

 

26) Você considera que o Ensino Médio proporcionou formação escolar integral? 

 



134 
 

  Sim         

  Não       

  

Por quê?  

 

27)Você considera que o Ensino Médio influenciou na sua visão de mundo/sociedade?  

           

  Sim         

  Não       

 

Comente:  

28) Você participa ou já participou de algum movimento social? 

           

  Sim         

  Não       

 

Em caso positivo, comente qual foi/é o movimento social, quando e qual a sua função/atuação:  

 

29) Você considera que o Ensino Médio incentiva as culturas locais e regionais de Santa Catarina?  

 

  Sim    

  Não  

 

Por quê?  

 

30) Você considera que o conteúdo das disciplinas oferecidas no Ensino Médio foi suficiente para 

atender as suas expectativas: 

 

  Profissionais         

  Acadêmicas       

  Do dia-a-dia         

  Outras      

 

Comente:  
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31) Você mora com a sua família, no campo? 

  Sim         

  Não       

 

32)Você atua na sua comunidade ou cooperativa? 

           

  Sim         

  Não       

 

Em caso positivo, comente de que forma?  

 

33) No lote da sua família ou do coletivo, a produção é agroecológica? 

           

  Sim         

  Não       

 

Comente como é a produção:  

 

34) De que forma a produção é comercializada?  

 

35) Você já morou ou mora na cidade? 

           

  Sim         

  Não       

 

Em que momento e quais os motivos:  

 

36) Cite ao menos 05 fatores que  influenciam as pessoas à permanecerem no campo. 

 

37) Cite ao menos 05 fatores que  influenciam a saída das pessoas do  campo para viverem na 

cidade. 

 

38) Você e sua família tem acesso aos serviços públicos. Quais? 
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  Saúde         

  Lazer      

  Transporte para cidade         

  Esporte      

  Escola         

  Cultura (teatro, cinema etc)      

 

O que falta? ________________________________________________________ 

 

39) Em sua opinião, o que mais influencia os jovens na escolha entre viver no campo ou na cidade?  

 

40)Você pretende ficar no campo ou na cidade agora que concluiu o Ensino Médio? 

   

  Campo 

  Cidade 

 

Comente:  

 

41) Você considera que há dificuldades para produzir de forma agroecológica?  

 

  Sim         

  Não       

 

Em caso positivo, quais são as principais dificuldades?  

 

42) Fale quais são os aprendizados/conhecimentos obtidos na Escola 25 de Maio que você utiliza 

no seu dia a dia:   

 

43) Em sua opinião quais as diferenças entre uma escola da cidade (tradicional) e a Escola 

25 de Maio? 

44) Quais as melhores lembranças que você tem da Escola 25 de Maio? 
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ANEXO 3 
 

Roteiro para entrevista  
 

1.Como eram os professores no primário? Eram de dentro do assentamento/acampamento? 
Qual era a formação desses professores?  
 
2.Você já enfrentou preconceito por sem Sem Terra? Como foi? 
 
3. Em qual município está localizado o seu assentamento? Qual é o nome do seu 
assentamento e por que as famílias decidiram dar esse nome? Há infraestrutura no 
assentamento (escola, estrada, lazer, esporte, saúde etc)? Como é a produção, 
agroecológica ou convencional (com uso de veneno, monocultura etc)? Como é a 
comercializada da produção?  
 
4. Características gerais do município  
O que há no seu município em relação ao comércio, indústria, serviços, agricultura, 
cultura, universidade, lazer etc. A juventude do seu município costuma ir para outros 
municípios? Se sim, quais as principais causas? Há diferença entre a juventude do meio 
rural e do meio urbano? 
 
 
5. Sobre a Escola 25 de Maio, a partir do PPP.  
 
5.1.  Como era a relação entre os professores e os alunos? Eles tinham formação 
específica para trabalhar os conteúdos? Costumavam faltar? Eles concordavam com o 
MST? Participavam das místicas (atividades do MST)? Havia professores do MST dando 
aula ou eram todos de fora? Os professores conheciam cada aluno, sua realidade?  
 
5.2.  Como eram tomadas as decisões na escola? Os alunos, pais, professores, diretor, 

MST participavam? Todos participavam das decisões? Havia assembleia ou encontros para 

isso? Como era organizada essa gestão? 

 

5.3. Como era abordada a dimensão política na escola? Quais as atividades que levavam 

os alunos a uma reflexão mais crítica? Quais eram os símbolos e atividades nesse sentido? 

 
5.4. O que a CEPRA, Cooperativa dos Estudantes? De que forma os alunos participam 
dela? Havia discussão sobre cooperação em torno da Cooperativa? 

 
5.5. Como era a rotina de estudo, práticas agroecológicas (de campo) e atividades do 
MST? Vocês estudavam de manhã, à tarde e à noite. Conte como era essa rotina? Era 
cansativo estudar os três períodos? Vocês estudavam os conteúdos e faziam os trabalhos de 
forma coletiva ou individual?  
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5.6. No Tempo Comunidade, vocês procuravam aplicar o que tinham aprendido na 
Escola? Como os seus pais/vizinhos reagiam a isso? Eram/são favoráveis à produção 
agroecológica? Os professores da escola iam até a sua casa? O que eles faziam nessas 
visitas? Quando vocês retornavam para a Escola, vocês discutiam o que tinha acontecido 
no Tempo Comunidade?  
 
5.7. Vocês participavam de atividades do MST (marchas, mobilizações etc)? O que essas 
atividades te ensinaram/ensinam? 
 
5.8. Os conteúdos que você teve na escola foram bem trabalhados? Os professores 
possuíam formação adequada a cada disciplina (ou tinha professor de história dando 
geografia, por exemplo)? Havia integração entre as matérias da agroecologia e das demais 
matérias (português, matemática etc)? Os professores das duas áreas preparavam aulas 
juntos? 
 
5.9. Vocês realizavam noites culturais na Escola. Como eram organizadas e de que 
tratavam essas noites? Além das noites culturais, de que outros eventos culturais vocês 
participaram? Vocês assistiam filmes na escola e debatiam? Que filmes?  
 
5.10. Como era feita a auto-organização entre vocês alunos? Quais as tarefas que cada um 
desempenhava? De que forma se organizavam? Isso te ensinou algo? 
 
5.11. Ao final do curso, cada aluno fez uma pesquisa, um TCC. Qual foi o tema abordado 
por você e como foi o processo de pesquisa? Durante o curso vocês realizaram outras 
pesquisas também?  
5.12.  Você acha que o curso contribui para a permanência dos jovens no campo? A 
agroecologia contribui para o desenvolvimento das famílias assentadas? O que é preciso 
para implementar esse modelo de produção nos assentamentos? 

 
 
 
 
 
 
 


