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RESUMO

O presente estudo tem como objetivo primeiro compreender como o Programa Nacional de
Educação na Reforma Agrária (PRONERA) e as políticas públicas de educação têm
contribuído para garantia do direito e a acesso a educação dos jovens e adultos do campo, bem
como analisar as contribuições deste programa na superação do analfabetismo no Bahia.
Visando também compreender quais as contribuições do Movimento dos Trabalhadores,
Acampados, Assentados e quilombolas da Bahia – CETA na conformação de políticas de
educação de jovens e adultos do campo. Sob este prisma aborda-se á trajetória histórica social
e educacional desta política destinada aos povos do campo. Neste contexto abordaremos
algumas categorias teóricas fundante na compreensão da temática estudada, sendo elas: Sobre
Movimentos Sociais Gohn (2011), Sader (2006), Freire (1979); Teodoro & Jezine (2011);
Políticas Públicas Souza (2003); Educação do Campo Caldart (2013), Molina & Jesus (2004),
Arroyo (1999), Mançano (2008) e Batista (2011); Educação de Jovens e Adultos Freire (1981,
2095), Soares (2002) e Paiva (1995) Metodologia da Pesquisa: Ludke e André (1986), Minayo
( 1994) e Brandão (2006). Tais categorias são base para tessitura da discussão sobre a
construção de políticas educacionais estando intimamente ligadas, apresentando-se neste
trabalho de forma indissociável. Quanto ao método de pesquisa como parte fundamental na
elaboração e/ou produção do conhecimento trouxe para esta dissertação uma abordagem
qualitativa, e na forma de Pesquisa Participante. Os resultados evidenciam que o Projeto no
Pé na Estrada contribuiu de forma elucidativa para a formação e escolarização de jovens e
adultos do campo alfabetizando assim, centenas de jovens e adultos, garantindo a eles direito
de acessar outros níveis de escolarização. Fica evidente também a perspectiva crítica
trabalhada no projeto, quando traz de forma contextualizada os conteúdos, metodologias e a
relação educando – educador sob os princípios freirianos.
Palavras–Chave: Educação de Jovens e Adultos (EJA); Educação do Campo; Movimentos
Sociais e Políticas Públicas;

RESUMEN

Este estudio tiene como objetivo primordial para entender cómo el Programa Nacional de
Educación en la Reforma Agraria (PRONERA) y las políticas de educación pública han
contribuido a garantizar los derechos y el acceso a la educación de jóvenes y adultos del campo
y analizar las aportaciones de este programa para superar el analfabetismo en Bahía. El
objetivo es comprender también lo que las contribuciones del Movimiento de los
Trabajadores, acampado, los colonos y los cimarrones de Bahía - CETA en la formación de
las políticas de educación de jóvenes y adultos de campo. En esta luz que se acerca a la
trayectoria histórica social y educativa de esta política para los pueblos del campo. En este
contexto cubrimos algunas categorías teóricas fundamentales en la comprensión de la materia
estudiada, de la siguiente manera: Acerca de Movimientos Sociales Gohn (2011), Sader
(2006), Freire (1979); Theodore y Jezine (2011); Las políticas públicas Souza (2003);
Educación campo Caldart (2013), Molina y Jesús (2004), Arroyo (1999), Mançano (2008) y
Batista (2011); EPJA Freire (1981,2005), Smith (2002) y Paiva (1995) Metodología de la
Investigación: Ludke y Andrew (1986), Minayo (1994) y Brandao (2006). Estas categorías
son la base para la tesitura de la discusión sobre la construcción de políticas educativas se
vincula estrechamente, la realización de este trabajo inseparablemente. En cuanto al método
de investigación como una parte clave en el desarrollo y / o producción de conocimiento traído
a esta tesis un enfoque cualitativo, y en la forma de la investigación participativa. Los
resultados muestran que el proyecto en On the Road contribuyó a dilucidar a la formación y
la educación de los jóvenes y de campo estudiante de alfabetización de adultos, así, cientos de
jóvenes y adultos, la concesión del derecho de acceso a otros niveles de la enseñanza. Es
evidente también perspectiva crítica trabajó en el proyecto cuando trae el contenido
contextualizado, metodologías y el estudiante de parentesco - educador Paulo Freire en los
principios.
Palabras clave: Jóvenes y adultos (EJA); Educación rural; Los movimientos sociales y las
políticas públicas.
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INTRODUÇÃO

É a tomada de consciência política –
das populações primitivas – que
tornou nosso século XX o mais
revolucionário da história.
Eric Hobsbawn (2002).

A história do Brasil se confunde com a história da questão agrária e suas inúmeras
transformações ocorrida ao longo do tempo. Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios (PNAD) mostra na sua base de dados que até o ano de 2011 a população rural do
Brasil era de 29,37 milhões de pessoas. Esse levantamento mostra que a principal atividade
dessas pessoas são a agricultura familiar e o trabalho autônomo estes que na sua maioria estão
assentados em projetos de Reforma Agrária.
Levando em conta esse contingente populacional do campo e, fazendo um comparativo
com as políticas sociais destinadas ao povo campesino é possível percebo que as políticas
adotadas pelos governos são insuficientes para atender as demandas de distribuição da terra,
da saúde e principalmente da educação. No campo da educação do campo, esta distorção
também está presente âmbito das políticas educacionais, sendo este uma das razões e
motivação em pesquisar esta temática.
Desse modo, o presente texto dissertativo: O PRONERA e as lutas sociais na
conformação de políticas de EJA no Projeto Agroextrativista São Francisco em Serra do
Ramalho Bahia, tem como objetivo principal compreender como esta política pública tem
garantido aos jovens e adultos do campo o direito e o acesso à educação, bem como analisar
as suas contribuições na superação do analfabetismo nos municípios da Bahia. Sob este prisma
traremos à luz deste trabalho a trajetória histórica e educacional desta política de educação
destinada aos povos do campo1. Vale ressaltar que esta pesquisa conta com o apoio financeiro
da Fundação de Amparo à pesquisa no Estado da Bahia – FAPESB.

1 A compreensão de Povos campesinos neste trabalho está ancorado em Cruz (2012) quando diz que nesta
categoria está os povos indígenas, quilombolas, populações agroextrativistas, (seringueiros, castanheiros,
quebradeiras de coco de babaçu) grupos vinculados aos rios ou ao mar (ribeirinhos, pescadores artesanais,
caiçaras, jangadeiros marisqueiros), grupos associados a ecossistemas específicos, (pantaneiros, catingueiros,
vazanteiros, geraizeios, chapadeiros) e grupos associados á agricultura ou pecuária.
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Para melhor compreender a temática em questão parto da seguinte pergunta: A) Como
o PRONERA se configura no interior do Projeto Agroextrativista São Francisco em Serra do
Ramalho – Bahia?; B) Que questões sociais e educativas tem conseguido resolver no
assentamento?; C) Como essa população percebe as ações do EJA no âmbito do projeto Pé na
Estrada? De maneira, responder as indagações parte do objeto de escolarização, segmento de
1º a 4º série do ensino fundamental I - Pé na Estrada - ofertado ao Projeto Agroextrativista
São Francisco através do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária convenio
CRT/BA 0021/2004. Como recorte empírico de análise o estudo pretende explicar este
fenômeno educacional dirigido aos povos do campo, bem como ressaltar sua relevância
política e social para esta população dentro de perspectiva histórica e ontológica.
Particularmente, me sinto provocado com por questões pelos seguintes motivos:
primeiro, por ser sujeito coletivo advindo das lutas sociais pelo direito a terra/território e pela
educação do campo através do Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras, Acampados e
Acampadas, Assentados e Assentadas e Quilombolas da Bahia – CETA, principalmente pela
minha condição de assentado da reforma agrária especificamente no Projeto Agroextrativista
São Francisco – Serra do Ramalho – Bahia. Assim, concebemos o PROENRA como uma
conquista histórica dos movimentos sociais que vê na educação e nos seus processos
formativos uma das mais importantes ferramentas frente ao Estado-hegemônico que tende a
cada vez mais expropriar a classe trabalhadora, tendo em vista que a classe dominante sempre
utilizou da educação para se manter na condição de opressor.
Segundo motivo, por ser egresso da turma de Pedagogia da Terra curso piloto na Bahia
ofertado pela Universidade do Estado Bahia – UNEB, campus XVII em Bom Jesus da Lapa
através da parceria de vários movimentos sociais, sendo eles: Movimento dos Trabalhadores
e Trabalhadoras Acampado/as Assentado/as e Quilombolas da Bahia CETA, Movimento dos
Sem – terras MST, Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar –FETAG,
Movimento de Luta pela Terra - MLT e Fundação de Apoio aos Trabalhadores Rurais da
Região do Sisal - FATRES.
Falar da importância de Pedagogia da Terra é reafirmar que seus princípios articulados
entre a teoria como construção do conhecimento e a práxis dos movimentos sociais, neste caso
do CETA nos possibilitou compreender a educação para além do mercado ou do capital,
enquanto eixo estruturantes a partir dos seus princípios éticos políticos e sociais e humanos
nos oportunizando enquanto sujeitos coletivos, camponeses e camponesas o direito a
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educação, direito este que historicamente foram negado aos povos do campo, conforme
afirmação de autores.
O terceiro motivo é que como camponês-pesquisador me sinto suficientemente
provocado ao problematizar a temática para melhor compreender a importância deste estudo
tanto para a academia quanto para os movimentos sociais, enquanto referencial e instrumento
político para construção de novas políticas públicas e/ou sociais para o campo brasileiro.
E o quarto e último motivo o interesse se deu também devido a minha primeira
experiência como educador de alfabetizador que aconteceu exatamente em turma de
alfabetização de jovens e adultos de alfabetização da Pastoral da Criança (Pastoral da Igreja
Católica) e depois em turmas de escolarização “Pé na Estrada” do PRONERA que aconteceu
no assentamento em que moro – P.A Agroextrativista São Francisco – Serra do Ramalho –
Bahia.
Esses motivos tiveram ligação direta com a minha trajetória de vida e militância no
movimento CETA, que nasce exatamente no período em que concluir o ensino médio em
2000, e logo em seguida fui morar na Comunidade de Barra da Ipueira no Projeto
Agroextrativista São Francisco juntamente com minha família.
Neste mesmo período a associação local e Movimento CETA davam seus primeiros
passos, momento que estava implantando os primeiros projetos de assentamento com a
construção de habitações (casa), estradas e escolas, tudo isso fruto da luta e das reivindicações
do movimento e assessoria da Comissão Pastoral da Terra2.
Nesse contexto, eu dava meus primeiros passos nas organizações como animador de
encontros, assembleias e celebrações realizadas pela comunidade ou por parceiros e
convidados. E assim, logo compreendo a dinâmica e organização do Assentamento, passando
a ganhar visibilidade perante todos devido a minha articulação e intervenção junto às

2. A Comissão Pastoral da Terra (CPT) nasceu em junho de 1975, durante o Encontro de Bispos e Prelados da
Amazônia, convocado pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), realizado em Goiânia (GO).
Foi fundada em plena ditadura militar, como resposta à grave situação vivida pelos trabalhadores rurais, posseiros
e peões, sobretudo na Amazônia, explorados em seu trabalho, submetidos a condições análogas ao trabalho
escravo e expulsos das terras que ocupavam. Disponível: http://www.cptnacional.org.br/index.php/bibliotecavirtual.
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demandas da comunidade. A minha inserção e participação nas atividades do movimento, em
2004 resultou na indicação para realizar o processo seletivo do Curso de Pedagogia da Terra.
Iniciado o curso, passo a fazer parte do coletivo de Educação do CETA, período
também que se dava início as primeiras discussões do Projeto Político Pedagógico do CETA
e da formação de educadores e educadoras populares nos assentamentos assistidos pelo
movimento.
Nessa linha de raciocínio, realizamos vários encontros, reuniões, assembleias e
conferências nacionais que mais tarde culminaria no Movimento Por Uma Educação do
Campo do qual deu origem ao Programa Nacional de Educação na Reforma AgráriaPRONERA.
Com a conquista do PRONERA através das lutas dos movimentos sociais de luta pela
terra/território, universidades, educadores e educadoras e intelectuais oportunizou-se aos
assentados e acampados da reforma agrária o direito e o acesso à educação através dos cursos
de alfabetização/escolarização, ensino fundamental, médio integrado, cursos de nível técnico
em agropecuária sustentável, e de nível superior em Pedagogia da Terra, Letras /Vernáculas,
Engenharia Agronômica e Direitos da Terra.
Após estas conquistas e também após realização do curso de Pedagogia da Terra,
coordenei o coletivo regional de Educação do CETA e também coordenei por 4 (quatro) anos
a Associação de Pequenos Produtores de Barra da Ipueira – BA.
Diante de tudo, e percebendo a necessidade de aprofundar estudos de forma mais
especifica no campo da Educação e para contribuir com a discussão teórica e metodológica
da educação dentro no CETA, busquei formação em vários espaços, e especialmente no campo
acadêmico de modo a alcançar meus objetivos iniciais que foram de buscar de qualificação
para atuar no movimento, bem como garantir minha formação acadêmica necessária para
atuação na educação superior. Então realizei o Curso de Pós-graduação em Direitos Sociais
do Campo pela Universidade Federal de Goiás UFG e atualmente, mestrando do Programa de
Mestrado Profissional em Educação de Jovens e Adultos pela Universidade do Estado da
Bahia – UNEB.
Assim, a filosofia da práxis tem sido o fio condutor de nossas práticas sociais
acreditando que a classe operaria e camponesa que só a partir de nossas ações de
enfrentamento que conquistaremos e alcançaremos a emancipação de homens e mulheres do
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campo. Desse modo, temos também assumido a postura de um verdadeiro intelectual orgânico
conforme destacado por Semeraro (2006) “intelectuais orgânicos são aqueles que estão
entrelaçados nas relações sociais pertencentes a uma classe” (p. 1513). Segundo esse autor,
os intelectuais orgânicos fazem parte de um organismo vivo e em expansão, e por isso, estão
conectados ao mundo do trabalho, ás organizações políticas e culturais mais avançadas que o
seu grupo social desenvolve para dirigir a sociedade.
Todo grupo, ao nascer do terreno originário de uma função essencial
no mundo da produção econômica, cria também, organicamente, uma
ou mais camadas de intelectuais que conferem homogeneidade e
consciência da própria função não apenas no campo econômico como
também no social e político (GRAMSCI, 1975, p. 1513).

Para Gramsci (1979 apud Farias 2014), a filosofia da práxis tenta ultrapassar a filosofia
primitiva do senso comum, conduzindo as massas a uma mais elevada concepção de vida ,
num processo de esclarecimento levado a cabo por participantes autoconscientes.
Práxis nestes termos é um conceito da filosofia marxista, que nos remete para a
transformação material da realidade. Segundo Marx (1984) a práxis é o fundamento da teoria
e nesta deve está incluída na práxis. Ou seja, a práxis pensada a partir de Marx nos remete
para os instrumentos em ação que determinam as transformação das estruturas sociais.
Diante exposição de motivos e quanto ao meu interesse pela temática em questão
objetivo também fomentar a instrumentalização da comunidade através da produção de um
documentário sócio histórico do assentamento dentro de seus aspectos territorial, social,
ambiental e educacional, produção esta que aqui se configura como elemento obrigatório a ser
entregue ao curso de Mestrado Profissional em Educação de jovens e adultos – MPEJA como
requisito final para obtenção do título de mestre em educação.
Neste contexto abordo algumas categorias teóricas fundantes na compreensão da
temática estudada, sendo ela: Políticas Públicas, Movimentos Sociais, Educação de Jovens e
adultos na perspectiva da educação do campo do PRONERA. Elegemos estas categorias por
entender que elas são base para tessitura da discussão sobre a construção de políticas
educacionais e por entender que estão intimamente ligadas, apresentando-se neste trabalho de
forma indissociável.
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Sob este prisma falando ainda do direito a educação, e aqui especificamente da Educação
no/do Campo nos remete pensar no contexto histórico e social desses sujeitos pela garantia do
direito e acesso a terra/território e a educação. Haja vista que historicamente o campo sempre
foi visto e associado ao subdesenvolvimento, ao atraso e à pobreza, tendo em vista que os
ideais capitalistas elegeram o modelo urbano-industrial como padrão de vida ideal para as
sociedades modernas. Por conta disso, o mundo rural tornou-se esquecido no âmbito dos
projetos políticos da maioria dos gestores públicos, resultando na negação do campo enquanto
espaço de produção cultural, social e econômica e, consequentemente, no abandono de
milhares de famílias camponesas.
Do ponto de vista metodológico este trabalho tem uma abordagem qualitativa por
entender que se aproxima da nossa discussão enquanto construção teórico - prática do
conhecimento, pois segundo Minayo (1994, p. 21) “ela trabalha com um universo de
significado, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes o que corresponde a um espaço
das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização
de variáveis”.
O método descritivo analítico é o elemento adotado na pesquisa por ser capaz de dar
reais condições de pesquisar de modo a permitir a compreensão acerca do objeto de pesquisa,
portanto utilizaremos neste trabalho o método descritivo – explicativo, por ser de fundamental
importância compreender de forma analítica e explicativa os fenômenos da educação de
jovens e adultos do campo. Para realizar as necessárias análises de modo a compreender como
o PRONERA enquanto política pública tem garantido aos jovens e adultos do campo o direito
e acesso a educação e, em conformidade com a referida opção metodológica adotada será
adoção da pesquisa participante por entender que conseguiremos alcançar os objetivos deste
estudo, bem com compreender o objeto de estudo que se configura de forma complexa.
Do ponto de vista de sua estrutura organizacional, o trabalho foi dividido em 6 (sete)
capítulos que dialogam entre si, de modo que possa tornar mais compreensivo a leitura e o
entendimento daqueles e daquelas que por ventura venham ler este trabalho.
No primeiro capítulo apresento o lócus da pesquisa no seu contexto sociocultural,
na sua dinâmica dialética, fazendo o movimento de dentro para fora, ou do local para o global
ressaltando assim, todos seus aspectos geográficos, culturais, ambientais e educacional de
forma que possamos nos localizar o universo da comunidade de Barra da Ipueira dentro do
Projeto Agroextrativista São Francisco.
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O segundo capítulo versou sobre o método de pesquisa como parte fundamental na
elaboração e/ou produção do conhecimento, utilizando assim, a pesquisa de cunho qualitativo,
na perspectiva da Pesquisa Participante.
No terceiro capítulo abordou-se a temática dos movimentos sociais (MS) enquanto
ações coletivas advinda das classes populares, tendo como objetivo traçar um breve históricoteórico das lutas sociais, ressaltando o surgimento e/ou aparecimentos nos seus diversos
contextos históricos na América Latina, e principalmente no Brasil, buscando assim,
compreender a pluralidade, bem como as concepções nos aspectos históricos e sociais e
conceitualmente sobre MS.
No quarto capítulo tivemos o objetivo é trazer para o debate a configuração das
Políticas Públicas aqui no Brasil frente às demandas dos Movimentos Sociais enquanto mola
mestre e fomentador da busca pela implementação e/ou efetivação de políticas públicas
voltadas á educação de jovens e adultos do campo (EJA) onde se fez um recorte sobre o século
XX, enquanto espaço e tempo, mais sem a pretensão de datar todos os períodos em ordem
cronológica, e ao mesmo tempo destacar os acontecimentos e fato educacionais incluindo o
surgimento do PRONERA como uma política pública de educação para os povos do campo,
tratado como um fenômeno educacional da realidade brasileira atualmente, tendo os
trabalhadores e trabalhadores do campo seus verdadeiros protagonistas.
Quanto ao quinto capítulo apresentou-se informações com destaque para

os

“achados” da pesquisa de campo, ressaltando e analisando de maneira clara e objetiva seus
pontos de maior relevância também para os sujeitos participantes da pesquisa.
No sexto e último capítulo apresentou-se as considerações finais acerca de todo
processo de produção deste trabalho, tecendo a importância dos seus aspectos teóricos –
metodológicos, as contribuições dos sujeitos participantes da pesquisa, e de forma conclusiva
apresentar os resultados e considerações que a pesquisa nos permitir fazer.
Por fim, e atendendo os critérios estabelecidos pelo Programa de Mestrado
Profissional de Educação de Jovens e Adultos – MPJA realizamos a partir desta pesquisa um
produto final sendo este um documentário de cunho histórico cultural da Comunidade de Barra
da Ipueira, retratando por meio dessa produção sua geografia, cultura, principais atividades
desenvolvidas e também sua forma de organização frentes ás suas demandas sociais.
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CAPÍTULO I
1.1 CONHECENDO O PROJETO DE ASSENTAMENTO AGROEXTRATIVSTA SÃO
FRANCISCO – PAE
Observei e olhei, buscando entender
a história de meu próprio tempo......
Não nos desarmemos, mesmo em tempos insatisfeito.
A injustiça social ainda precisa ser denunciada e combatida.
O mundo não vai melhorar sozinho.
Eric Hobswm – Tempos interessantes (2002)

Neste capítulo, apresenta-se de forma sucinta o contexto do Projeto de Assentamento
Agroextrativista São Francisco nas dimensões social, territorial econômica, cultural e
ambiental de modo que possamos identificar suas as principais características.
O Projeto de Assentamento Agroextrativista - PAE São Francisco está situado na
região Oeste do Estado da Bahia às margens do Rio São Francisco. Localizado nos municípios
de Serra do Ramalho e Carinhanha Bahia, distante, aproximadamente 600 km da Capital
Federal e 900 km da Capital do Estado - Salvador. O Projeto ocupa uma área de 20.820 ha e
é composto por onze (11) Comunidades que tem capacidade para 600 famílias.
A história do Projeto Agroextrativista tem como principal marca a luta e a resistência
dos povos ribeirinhos pelo território onde se encontram as 11 (onze) comunidades que o
compõe, sendo elas: Pambu, Caldeirão e região, Boa Vista, Vila Boa Esperança, Palma e
Passos, Agua Fria, Barreiro Grande, Estreito e Barra da Ipueira, sendo esta última à
comunidade ser pesquisada.
Atualmente Barra de Ipueira é composta por 101 famílias assentadas. A origem dessa
população ribeirinha pode ser remetida à ocupação das áreas situadas às margens do Rio São
Francisco, tendo parte dessas famílias (pais e filhos) trabalhado como diaristas nas fazendas
da região. Com o passar dos anos, estes trabalhadores foram expulsos pelos fazendeiros, o que
obrigou estas famílias fixarem residência em ilhas e às margens do rio.
Conforme estabelecido no Plano de Utilização do Projeto Agroextrativista São
Francisco, o referido projeto foi criado com o objetivo principal de regularizar a situação
fundiária das populações tradicionais, que estão organizados de forma coletiva na Central das
Associações dos Moradores, responsável pela gestão de todo o projeto.
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Em pesquisa realizada por Sodré (2006) ressalta que este assentamento de Reforma
Agrária tem características e especificidades que o diferenciam dos demais Projetos de
Assentamento implantados no Estado da Bahia:
[....] A comunidade assentada possui características que descrevem aspectos
importantes do modo da vida camponesa, como: noção de território, que não permite
a dissociação entre o lugar de moradia e trabalho; a reprodução social econômica
diferente da de outros grupos (2006, p. 6).

Tendo como base o plano de utilização do Projeto Agroextrativista São Francisco
que objetiva regularizar a vidas daquelas famílias, conforme já mencionado anteriormente
compreendemos que já existia o domínio deste território, mas que por muito tempo tiveram
que travar um embate com fazendeiros, políticos e comerciantes pelo domínio desse território
(Contrato de Concessão Real de Uso CCRU – INCRA – CAPAESF, 1995, p. 7).
Após diversas lutas e embates, em 1995 a regularização fundiária foi realizada no
território através da modalidade de Assentamento Agroextrativista, através da Portaria
específica SR-05/ nº 62, de 27 de novembro de 1995. A regularização ocorreu quando foi
concedida pelo INCRA o Contrato de Concessão Real de Uso (CCRU) tendo como
corresponsável a Central das Associações do Projeto Agroextrativista São Francisco –
CAPAESF, uma que a área é de uso coletivo conforme apresentado no seu plano de utilização.
Assim, se faz necessário buscar na história do modo vida e produção construída
tradicionalmente, ou seja, os modos de vida do P.A agroextrativista foram constituídos através
da intima relação entre homem e a natureza, construção se baseia nas tradições culturais desse
povo. Quando falamos aqui do termo tradição isto significa dizer que esta construção se deu
pelos princípios e valores humanos, sociais, políticos e culturais, nos quais a relação com a
terra e rio e o território são seus elementos principais (SODRÉ, 2006).
Dessa maneira, a história desse povo e desse território foi e é marcada pela luta,
resistência e conquista do território, este espaço é um campo de disputa entre as famílias que
tradicionalmente ocupam esta área e os ocupantes irregulares das terras/territórios que
pertencem às famílias ali residentes.
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1.2

A COMUNIDADE DE BARRA DA IPUEIRA

MAPA 1 – MAPA ESPACIAL DACOMUNIDADE DE BARRA DA IPUEIRA

MAPA 1: Localização territorial do Projeto Agroextrativista São Francisco.
Fonte: Mapa Satélite: http://www.cidade-brasil.com.br/vista-satelite-bom-jesus-da-lapa.html

De modo de que possamos conhecer e contextualizar nosso lócus da pesquisa descrevemos
a organização do assentamento, ressaltando suas principais características de ordem social,
econômica, organizativa e fundiária, destacando sua origem, criação, história e seus modos de
vida.
A comunidade de Barra da Ipueira conhecida também como Fechadinha é um das 11
(onzes) comunidade que integram o Projeto de Assentamento Agroextrativista São Francisco,
anteriormente evidenciado, atualmente assenta mais de 100 (cem) famílias regularmente
cadastrada no INCRA onde estão divididas em 3 (três) vilas, quais sejas: Barra da Ipueira,
Fechadinha e Povoado Baraúna.
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FIGURA N. 1. Momentos (cotidianos) dos Assentados de Barra da Ipueira. Arquivo de pesquisa

FIGURA N. 2: Oficina de DRP3 realizada na Comunidade de Barra da Ipueira
Fonte: Arquivo pessoal do autor.

A origem desse nome segundo assentados é dado devido ao número de lagoas existente
na comunidade, sendo Barra da Ipueira a mais importante entre elas em razão de sua extensão

3 Diagnostico Rural Participativo – DRP, ver em VERDEJO, 2006.
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e seu elevado nível de água, e que durante o período de seca sustenta a comunidade com suas
águas e peixes. Segundo moradores, apontam que desde a década de 1980 já haviam alguns
moradores nesta localidade, mais com o apoio e assessoria da CPT e do CETA a comunidade
foi oficialmente instituída como Projeto de Assentamento da Reforma Agrária.
Segundo dados do Projeto Político Pedagógico - PPP4 (2008) da escola do
assentamento “foi a partir do trabalho iniciado pela CPT em 1991 que a comunidade obteve
grandes avanços dentro do território através das intervenções do movimento CETA e do
INCRA”. Mais foi no ano de 1995 que Barra da Ipueira institui a Associação de Pequenos
Produtores de Barra da Ipueira passando esta organização ser a principal ferramenta de lutas
da comunidade.
Atualmente, a comunidade pesquisada conta com uma infraestrutura de prédios e
serviços públicos como: escola (oferta educação infantil, ensino fundamental I e II e Educação
de Jovens e Adultos); posto de saúde, quadra poliesportiva, Centro de Formação dos
Trabalhadores e das Trabalhadoras Marilene Matos5 (in memória), Igrejas Católica,
Evangélica e Candomblé, casa de farinha, dois sistemas de água que funcionam
precariamente. Contudo, é inevitável não perceber as mudanças e transformações ocorridas
no assentamento, entre elas está o período de plantio e colheita, que foi alterado drasticamente
isso devido às graves mudanças climáticas que vem ocorrendo com seus longos períodos de
seca na região.
Diante exposto, mais ainda falando do contexto histórico de Barra da Ipueira, iremos
abordar a seguir um pouco sobre o Movimento CETA, e a filiação da comunidade.

1.3 O CETA NA REGIONAL DE BOM JESUS DA LAPA -BAHIA
Desde o ano de 1995 as famílias assentadas deste território estão filiados ao Movimento
CETA, compondo dessa maneira a regional de Bom Jesus da Lapa no Território Velho Chico6.

4 Projeto Político Pedagógico do CETA foi elaborado com parceria da Universidade Estadual de Feira de
Santana.
5 Membro – militante da Comissão Pastoral da Terra, regional de Bom Jesus da Lapa –Bahia.
6 BRASIL. Decreto de 25 de Fevereiro de 2008, institui o Programa Territórios da Cidadania e dá outras
providências.
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A origem do movimento na Bahia se deu a partir de um cenário de concentração fundiária
e intensos conflitos agrários quando ainda na década de 1990, quando as políticas neoliberais
adotadas pelo então governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC) agravaram de forma decisiva
para manutenção de uma conjuntura ainda mais excludente quando tratamos das questões
fundiárias no Brasil.
O movimento CETA surge no estado da Bahia nas mesmas ramificações dos demais
movimentos sociais de luta pela terra, como é o caso do MST, que durante sua trajetória ganha
espaço na luta contra do latifúndio e o agronegócio no estado. As principais práticas e estratégias
de lutas são realizadas através das reuniões, assembleias, marchas, mobilizações e ocupações e
negociações de terras devolutas. Através dessas ações o grande marco do CETA aconteceu no
ano de 2003 quando realizou sua primeira Marcha pela Terra sem a participação do MST, como
ocorrera no ano de 1998 quando de forma articulada o CETA, o MST e outras organizações a
realizarem uma grande marcha na luta pela terra.

Foto 01: Macha do Movimentos CETA – Salvador, 1998

Fonte: Arquivo do Movimento CETA
Este movimento foi criado muito recentemente cronologicamente falando, oriundo das
áreas de bases acompanhadas pela CPT, pela Comissão de Justiça e Paz (CJP), Centro de Estudos
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e Ação Social (CEAS), Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), dentre outras
entidades. Seu primeiro ato aconteceu com a realização do Seminário da Agricultura Familiar
realizado em 1995 na cidade de Salvador, Bahia, evento este que foi organizado pela CPT com
o desejo de criar um espaço e um momento de trocas de saberes e experiências das áreas, bem
como na busca de ações resolutivas para os sérios problemas levantados pelos participantes do
evento com uma comissão de trabalhadores e trabalhadoras composta por representantes de cada
assentamento. Momento que ficou marcado o início do CETA, quando se batizou de
Coordenação dos Trabalhadores e Trabalhadoras Assentado/as e Acampado/as da Bahia.
A definição conceitual do movimento, segundo o seu Projeto Político Pedagógico7 (PPP)
(2003, p 1) estabelecer que:

Nossa identidade no CETA é de trabalhadores rurais organizados, acampados,
assentados e quilombolas que estamos no mesmo barco, com a mesma fé e objetivos,
através da luta pela terra, da valorização cultural e de uma educação de qualidade a
partir da realidade e a serviço do homem, mulher e do jovem do campo, transformar a
sociedade capitalista e conquistar autonomia, direitos sociais, igualdade política, gênero
e qualidade de vida.

Seguindo estes princípios em 1996 o CETA realizou seu segundo Encontro Estadual com
objetivo de avaliar todo o processo de luta iniciado no ano anterior. A partir desse encontro surgiu
a necessidade de criação de comissões ou coordenação nas regionais como base de sustentação
da coordenação estadual. Assim, criou as coordenações nas regionais de Chapada,
Sertão/Bonfim, Médio São Francisco e Bom Jesus da Lapa. E que mais tarde amplia para outras
novas regionais. Em pesquisada realizada por Santos (2010) ele apresenta de maneira ampla a
formação e territorialização do CETA. Conforme mapas:

7 O Projeto Política Pedagógico – PPP do Movimento CETA foi construído juntamente com a Universidade
Estadual de Feira de Santa – BA, com objetivo de alinhar e garantir a identidade dos trabalhadorxs que dele
atuam.
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MAPA 2: LOCALIZAÇÃO DAS REGIÕES DO MOVIMENTO CETA.

Fonte: Dissertação de Mestrado de Santos (2010)

Mapa 3: ACAMPAMENTO E PROJETOS DE REFORMA AGRÁRIA ACOMPANHADOS PELO CETA

Fonte: Tese de Doutorado de Santos (2010)
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Nesta configuração organizacional o CETA buscou no ano de 1999 intensos debates sobre
a identidade do próprio movimento quando criou a símbolo de forma que bem representa-se a
identidade do CETA no estado.

Figura 2: Símbolo do Movimento CETA
Fonte: Arquivo pessoal do autor, 2015.

A estrutura organizacional das regionais filiadas ao movimento tem forma livre na sua
organização local, cumprindo sempre o Regimento Interno do Movimento. Todas as regionais
tem dois representais legais na coordenação estadual da organização, eles compõe a direito
Executiva quando fazem sua Plenária Estadual a cada dois anos, onde se faz eleição para nova
diretoria executiva estadual.
Na realização da segunda Plenária Estadual do CETA, na Cidade de Bom Jesus da
Lapa, foi o momento de rediscutir sobre a organização da coordenação. A organicidade de
cada regional se estabelece através das comissões instituídas, sendo elas: Educação,
Ocupação, Produção e Comercialização, Assistência técnica, Gênero, Jovens, Formação
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Política e meio ambiente, essas comissões seguem o princípio da divisão das tarefas dentro da
organização, ficando elas incumbidas de propor e elaborar propostas em todas as áreas acima
descritas, levando em conta as especificidades do movimento (FREITAS, 2013), momento
que em que a Coordenação Regional Quilombola (CRQ) como organização filiada ao CETA
solicitou a inclusão do termo “quilombola” na sigla e símbolo do movimento. A seguir o
fluxograma organizacional do movimento CETA.

Fluxograma organizacional do Movimento CETA8

COORDENAÇÃO ESTADUAL
14 Representantes das 7 Regionais
Representantes Eleitos em Assembléia Estadual a partir dos Coordenadores regionais;

Coordenação Regional
Escolhidos pelas Assembléias Regionais.

Assembléias Regionais
Assentados, Acampados e Quilombolas de todas às áreas orientadas pelo Movimento
CETA Direito à Voz, a Voto e a ser eleito
Fonte: Cartinha do CETA.
Os objetivos que orienta o Movimento é a reforma agrária baseada na distribuição de
terra, no respeito ao meio ambiente, e que pudesse dar condições para que as pessoas
pudessem viver na terra com dignidade. Nestes termos as regionais com desejo de participar
8 Estrutura organizativa do Movimento dos trabalhadores e trabalhadoras Acampados, Acampadas, Assentados,
Assentados e Quilombola da Bahia – CETA criada desde a sua primeira Plenária realizada em 20002, Salvador
– Bahia.
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das lutas do movimento precisar cumprir os princípios que rege o CETA são o protagonismo
dos trabalhadores; participação democrática; respeito ao meio ambiente; solidariedade;
relações equitativas de gênero; visão integrada e autonomia. Isso na luta pela promoção da
vida digna dos trabalhadores e trabalhadoras do campo. Além de participar do CETA teria que
estar associados ou organizados em assentamento ou acampamentos; concordar com seus
princípios; ter um compromisso orgânico e ativo de participação nas lutas e mobilizações e
que a ocupação ou assentamento fosse dirigido pelo CETA.
Destarte, as lutas dos Movimentos Sociais foram marcadas historicamente a partir da
conquista por direitos e por espaços, seja a terra/território, por teto ou pela a escola. Para
Gadotti (2014) espaços de que foram segregados porque foram apropriado e cercado feito
latifúndio. Nesse entendimento, as reivindicações do movimento CETA no interior de suas
demandas educacionais partem do processo de democratização destes espaços como forma de
assegurar os direitos sociais tão imprescindíveis na conformação das políticas educacionais
para a população campesina.
Corroborando com Freitas (2013, p. 69) compreendo que os princípios adotados e
seguidos pelo movimento incluem o fortalecimento e valorização do campesinato como
organização de base, através de uma educação de qualidade que considere as diversas
realidades, sendo assim, a luta pela terra e contra o latifúndio da educação uma dimensão do
movimento CETA, conforme afirma: “a luta dos movimentos sociais do campo deixou de ser
apenas pela terra é também contra o latifúndio de qualquer espécie”.
A dimensão do direito a educação como ferramenta de estratégia de luta para dar
sequência às ações coletivas do movimento, foi uma de suas principais marcas desde a sua
origem. A propósito, existia dentre outros motivos a preocupação de buscar a formação escolar
para os sujeitos do campo com vista à superação do analfabetismo arraigado nos
assentamentos de sua base organizacional. Dados estatísticos oficiais do MEC e INEP e outros
órgãos educacionais brasileiro denunciam através de números o tratamento dado à oferta de
escolarização das pessoas jovens e adultas do campo ao longo de sua história.
Os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) do censo do ano
de 2010 nos traz os índices de analfabetismo no Brasil, fazendo uma combinação de fatores
que evidencia ainda mais o problema da falta de escolarização para jovens e adultos do campo.
Assim, O IBGE destaca que o número de pessoas não alfabetizadas entre a população de 15
ou mais que reside na zona rural chega a 23,3%, sendo este número três vezes maior que na
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cidade que chega a 7,6%. Assim, podemos afirmamos que a escolaridade média de pessoas
que moram no campo é de 4,5 anos, e de 7,8 na zona urbana, e que vai se alargando quando
avaliamos a partir de outros aspectos como regionalidade, por sexo, por gênero, por etnia ou
mesmo por idade. O quadro abaixo nos mostra a realidade dos números dos não alfabetizados
no estado da Bahia no ano de 2008.

TABELA Nº 1: PERCENTUAL DE ANALFABETISMO POR IDADE, SEXO E
SITUAÇÃO POR DOMICILIO.

É nesse contexto que nasce o Projeto de escolarização de jovens e adultos do campo –
“Pé na Estrada”, se constituindo como um desafio a partir da demanda apresentada pelos
movimentos sociais e sindicais para escolarizar 2400 jovens e adultos, acampados e
assentados da Reforma Agrária espalhados nas diferentes localidades do Estado da Bahia com
a intencionalidade de dar continuidade aos processos educativos iniciados com a alfabetização
de homens e mulheres das áreas de reforma agrária.
A intenção até aqui foi de trazer alguns elementos importantes no que tange a afinidade
entre o movimento dos Trabalhadores Acampados, Assentados e Quilombola –CETA e a
educação do campo. No entanto, esta discussão ganhará corpo e profundidade no capítulo
quando traremos as informações do Projeto Pé na Estrada na Bahia, em especialmente na
Comunidade de Barra da Ipueira – Serra do Ramalho – Bahia.
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CAPÍTULO II
2.1 O CAMINHO SE FAZ AO CAMINHAR: ASPECTOS METODOLÓGICOS

Nos caminhos metodológicos buscamos estudar o objeto em apreço de maneira crítica
e contextualizada optando assim pela pesquisa qualitativa uma vez que a mesma (...)
“responde as questões muito particulares, se preocupando com o nível da realidade que não
pode ser quantificados” (MINAYO, 2001, p.21). Para Bogdan e Biklen (apud Ludke; André
2005) esta abordagem tem o ambiente natural a sua fonte principal de dados e o pesquisador
como o seu instrumento, supondo o contato direto e prolongado do pesquisador com o
ambiente e a situação que está sendo investigada. Assim, entendemos a necessidade do contato
direto do pesquisador com situação onde o fenômeno esteja sendo pesquisado uma vez que as
pessoas, os gestos, as situações, as palavras estudadas devem ser referenciadas pelo contexto
onde aparecem.
Sabemos que o método é um importante elemento de uma pesquisa e deve ser
considerado durante o transcorrer do processo, pois ele é capaz de dar reais condições de
pesquisa nos modos de nos permitir melhor compreender o objeto em estudo. E como etapa
essencial neste trabalho será realizada a pesquisa de campo, por entender que ela se apresenta
como uma possiblidade de conseguirmos não somente uma aproximação com aquilo que
desejamos conhecer, pesquisar, estudar, mas também de criar um conhecimento, partindo da
realidade presente nesse campo torna-se um palco de manifestação de intersubjetividade e
interações entre pesquisador e grupos estudados, propiciando a criação de novos
conhecimentos.

2.2 PESQUISA PARTICIPANTE: um jeito popular de fazer pesquisa
A abordagem de pesquisa aplicada a esta dissertação se dará através da Pesquisa
Participante. A escolha dessa abordagem de pesquisa não se deu de forma aleatória, mais, por
entender que educação é feita por gente nos espaços formais de ensino, nos espaços não
formais e nos movimentos sociais, desse modo à condução e metodologias tem íntimos laços
com o lócus e sujeitos da pesquisa.
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Dessa maneira compreendemos aqui a pesquisa participante não simplesmente a
relação física juntos ao campo e aos sujeitos da pesquisa, mais sua íntima e compromissada
relação com ambos. Ainda justificando a opção pela pesquisa participante acreditamos que
ela não de seu de forma descontextualizada, ela se deu pelo envolvimento pessoal e coletivo
do pesquisador junto ao Projeto Agroextrativista São Francisco, e por conta deste
envolvimento que já venho realizando estudos e pesquisa que iniciou em 2010 quando a
realização na graduação sobre as questões ambientais no contexto da educação formal,
especial na escola da comunidade, e mais recentemente através da especialização em Direitos
Sociais do Campo pela Universidade Federal de Goiás – UFG quando abordamos o papel da
educação do campo no fortalecimento do desenvolvimento territorial do referido projeto.
Assim, acredito que a escolha por esta abordagem ganha importante significado profissional
ao (re) lembrar as minhas primeiras experiências profissionais com a educação de jovens e
adultos nos programas de alfabetização através da Pastoral da Criança e o projeto de
escolarização denominado de Pé na Estrada do PRONERA, coordenado pela Universidade do
Estado da Bahia – UNEB. Acreditamos que a opção por esta abordagem tem intima relação
com as experiências e lugar de fala do pesquisador enquanto sujeito advindo das lutas sociais.
Desse modo a pesquisa participante segundo Gabarrón e Hernandez Landa in Brandão
e Streck (2006) é uma opção metodológica emergente da crise nas Ciências Sociais, que se
desenvolve durante a década de 1960 na América Latina e, com aspectos semelhantes, também
na Europa. Porém, tanta esta discussão sobre a origem quanto seus autores fundadores são
discussões sem consenso. Assim, e numa dimensão inteiramente social sobre o papel dos
sujeitos enquanto participante desta pesquisa trará para o interior desta pesquisa visões,
conceitos, aspirações e compreensão do mundo, da sociedade e realidade concreta a partir do
olhar dos seus sujeitos, num movimento de dentro para fora, ou seja, do local para o global
superando assim os modelos convencionais de pesquisa que privilegia apenas o pesquisador,
a partir do movimento de fora para dentro, este que nem sempre consegue contextualizar a
vida e o cotidiano das pessoas envolvidas na pesquisa.
Neste contexto Brandão (1984) ressalta que a pesquisa participante apresenta um
enfoque de observação do meio social no qual se procura uma plena participação da
comunidade na análise de sua própria realidade, com objetivo de promover a participação
social para a melhoria da realidade dos seus participantes. Geralmente estes participantes são
pessoas de baixo poder aquisitivo, que são enquadradas como os marginalizados e os
explorados da sociedade. Trata-se, portanto, de uma ação educativa de investigação e ação
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social. E é com este pressuposto assegurado por Brandão (2006) que trabalharemos nesta
pesquisa, tendo em vista que os seus princípios teórico-metodológicos são os que melhor
traduzem o sentido e significado desta pesquisa. Dessa forma, destacamos a seguir as
principais ferramentas e técnicas para coleta de informações.

2.3 PROCEDIMENTOS E INSTRUMENTOS DE COLETA DE INFORMAÇÕES
A escolha de procedimentos e instrumentos para coleta de informações em uma
determinada pesquisa se configura tão complexa como realizá-la, tendo em vista que ela exige
cuidados específicos durante o realizar da pesquisa. Assim, a nossa escolha nesta dissertação,
optamos pela abordagem qualitativa pelo fato dela nos oferecer uma gama de possibilidades
de instrumentos a ser utilizados. Para Minayo (2004) a pesquisa qualitativa responde a
questões muito particulares. Ela se preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade
que não pode ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo de significados, motivos,
aspirações, crenças, valores e atitudes, o que responde a um espaço mais profundo das
relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos a operacionalização de
variáveis.
Dessa forma, as principais técnicas de coleta de informações utilizadas neste trabalho
de pesquisa serão a análise documental, a entrevista e o grupo focal, estas que se configura
como importante instrumento na realização em pesquisas qualitativas. Destacamos esta última
de extrema importância para este trabalho, tendo em vista que o grupo focal como instrumento
de coleta de informações assume o caráter não-diretivo, favorecendo os característicos
individuais e coletivos dos sujeitos pesquisados, além de promover a inter-relação de todos os
grupos.

2.4 Entrevistas
No tocante a entrevista, temos vivenciado ultimamente uma banalização deste
instrumento ou técnica de coleta de dados e informações sobre determinado assunto. Nesta
perspectiva alguns autores a concebem apenas como ato de fazer perguntas e repostas entre o
pesquisador e o entrevistado. Segundo Bogdan e Biklen (1994) a entrevista é uma conversa
intencional entre duas ou mais pessoas com objetivo de obter informações sobre um
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determinado assunto ou fenômeno. Desse modo, Bogdan e Biklen (1994) diz que “a entrevista
qualitativa fornece os dados básicos para o desenvolvimento e a compreensão das relações
entre os sujeitos sociais e a sua situação”, concebendo assim, estas pessoas como de fato atores
sociais, e não os tratando como “idiota cultural9”.
Nesse formato, percebemos que a entrevista ao longo da evolução das ciências sociais
tem se tornado um dos mais importantes aparatos enquanto técnica nas pesquisas qualitativas.
De acordo Ribeiro (2008, p 141):
Compreende a entrevista a técnica mais pertinente quando o pesquisador quer obter
informações a respeito do seu objeto, que permitam conhecer sobre atitudes,
sentimentos e valores subjacentes ao comportamento, o que significa que se pode ir
além das descrições das ações, incorporando novas fontes para interpretação dos
resultados pelos próprios entrevistados.

Nesta linha de raciocínio e corroborando com Buaer e Gaskell (2013) também
compreendemos a entrevista como ponto de partida com pressuposto de que o mundo social
não é um dado natural, sem problema, mas ele é ativamente construído por pessoas em suas
vidas cotidianas. Assim, por dizer observamos que a noção de entrevista aplicada a este
trabalho tem dois viés, sendo a entrevista individual no formato semiestruturada e a entrevista
coletiva, aqui compreendida dentro da perspectiva do grupo focal.
As entrevistas foram realizadas no período de 20 de setembro a 10 de outubro de 2016,
onde foram entrevistados cinco pessoas, sendo elas, educandos do projeto Pé na Estrada,
coordenadores do projeto pelo movimento CETA, acompanhantes de turmas pela
Universidade do Estado da Bahia – UNEB, coordenadora local da Associação dos Pequenos
Produtores de Barra da Ipueira – APPBI e militante do movimento CETA.

2.5 Grupo Focal
É sabido que dentro das pesquisas qualitativas existe uma diversidade de técnicas de
coleta de dados e de informações. De tal modo, que já algum tempo temos visto o uso da
técnica do grupo focal (GF) como uma das técnicas mais utilizadas nas mais variadas áreas

9 Expressão utilizada por Macedo (2004) em seu livro: A etnopesquisa crítica e multirrefencial nas ciências
humanas e na educação.
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do conhecimento. Isso tem sido possível em virtude de sua grande potencialidade e
possibilidade de sucesso na aplicabilidade dessa técnica que tem cunho eminentemente social.
A nossa justificativa no uso do GF se faz devido sua importância e significado social
que consegue abarcar. Nesse caráter, a definição de grupo focal aqui empregado é a mesma
destacado por Borges e Santos (2005) quando afirma que esta “é uma forma de coletar de
dados diretamente por meio da fala de um grupo, que relata suas experiências e percepções
em torno de um tema”. Ao grosso modo, ainda podemos considerar que esta técnica favorece
o processo de coleta de dados ou de um tema pouco conhecido, mais visando o delineamento
de novas e futuras pesquisas. Nisto, a justificativa e aplicabilidade do grupo focal neste
trabalho se vale por compreender que ela favorece um cordão de informações, além de trazer
outros benefícios como baixo custo, formato flexível, resultados rápidos e objetivos
contribuindo de maneira favorável aos participantes um ambiente agradável, onde todos se
sentem livres e a vontade para colaborar diretamente na construção daquilo que está se
discutindo.
Desse modo, pensando na eficiência do uso da técnica do GF nos propomos em realizar
de entre ume dois encontros com duração de uma a duas horas de discussão e debate, contudo
só foi possível realizar apenas um devido a indisponibilidade das pessoas convidadas, onde
participarão seis pessoas. Vale observar que a utilização desta técnica não terá apenas fim em
si mesma, mais será o momento e possibilidade na coleta de dados e informações sobre nosso
objeto de estudo, este que terá seu trato durante a análise de conteúdo. Neste caso, adotaremos
o conceito de Bogdan e Biklen (1994, p 205):
Análise de dados é o processo de busca e de organização sistemático de transcrição
de entrevistas, de notas de campo e de outros materiais que foram sendo
acumulados, com objetivo de aumentar a sua própria compreensão desses mesmos
materiais e de lhe permitir apresentar aos outros aquilo que aconteceu.

Neste processo o trato a ser realizado nesta análise seguirá as três etapas sugerida por
Bardin (2009) A) pré – análise: esta que é a primeira fase onde se organiza e sistematiza todo
o material coletado durante o processo de entrevistas, B) análise documental e grupo focal, a
segunda etapa utilizaremos do material com vista a analisar de forma crítica os textos,
informes, tabelas, gráficos e principalmente as informações coletas durante as entrevistas e
grupo focal, e na terceira e última fase C) trataremos dos resultados e interpretação através
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das categorias previamente organizadas durante de todo o processo de trabalho de campo da
pesquisa.
Logo, entendendo que os procedimentos metodológicos assumem importante papel em
uma pesquisa, devendo ela está intrinsecamente ligada às questões de pesquisa e com seus
objetivos a que norteiam, apresentamos aqui um quadro síntese da relação entre as questões
específicas ou norteadoras, os objetivos específicos e os procedimentos que nortearam esta
pesquisa.
TABELA Nº 2 – QUADRO – SÍNTESE DA RELAÇÃO ENTRE OS OBJETIVOS ESPECÍFICOS E
PROCEDIMENTOS DA PESQUISA.

Objetivos específicos
O que é o PRONERA no Projeto

Procedimentos
Análise documental

Agroextrativista São Francisco em Serra do
Ramalho – Bahia?

Entrevista

Que questões sociais e educativas têm
conseguido resolver no assentamento?
Analisar as contribuições dos Movimentos
Sociais na construção de políticas públicas de
educação para os jovens e adultos do campo.

Grupo focal

Analisar as contribuições do PRONERA na
superação do analfabetismo especificamente

Análise documental

na Bahia.
Fonte: Elaboração do autor, a partir de leituras realizadas em autores utilizados na discussão teórica deste
capítulo.

Diante quadro de objetivos, ainda acrescentamos que enquanto critério do Programa de
Mestrado Profissional em Educação de jovens e adultos – MPEJA apresentamos como parte
integrante desta dissertação e/ou também como produto final um documentário sócio histórico
e cultural do assentamento pesquisado objetivando atender tanto os critérios do programa,
bem como forma de instrumentalizar a comunidade através desses elementos em seus
processos de lutas e resistência.
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2.6 Sujeitos da pesquisa
Numa abordagem qualitativa em educação, e especialmente na pesquisa participante
os sujeitos assumem fundamental e importante papel na construção e realização dos
trabalhos, não como simples fonte de coletas das informações, de forma estática ou mesmo
descontextualizada, mais como sujeitos históricos que no âmbito das lutas sociais tem se
constituídos enquanto sujeitos coletivos, e não os considerando como “idiota cultura”, e
que através de suas ações populares tem fomentado importantes políticas para a sociedade
brasileira.
Desta forma, os sujeitos que constituirão como parte integrante desta pesquisa foram
jovens e adultos regularmente matriculados na turma programa de escolarização
denominado de “Pé na Estrada” PRONERA, militante do movimento CETA, e
coordenadores do projeto. Entendo dessa forma, que só com a efetiva participação desses
sujeitos que alcançaremos os objetivos proposto neste trabalho, de modo a garantir a sua
organização, sistematização e a conclusão deste.
Neste contexto da efetiva participação dos sujeitos que abordamos na seção que
seguinte a temática dos movimentos sociais enquanto ação coletiva das organizações sociais,
ressaltando assim, seus aspectos históricos, políticos e estruturais.
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CAPÍTULO III
3.1 MOVIMENTOS SOCIAIS: DAS CONCPEÇÕES AS LUTAS HISTÓRICAS

O embuzeiro já tá “florane”
“Sina” que a chuva já vem se aproximando,
Hora de regar e cultivar a terra.
Rodrigo Guedes

Neste capítulo abordamos a temática dos movimentos sociais (MS) enquanto ações
coletivas advinda das classes populares, tendo como objetivo traçar breve histórico das lutas
sociais, ressaltando seu surgimento e/ou aparecimentos nos seus diversos contextos históricos
na América Latina, e principalmente no Brasil. E de forma que possamos compreender a
pluralidade de concepções nos aspectos históricos, sociais e conceitual sobre MS traremos
para nossa discussão autores que se destacam nesta leitura e análise, dentre eles: GOHN (1995,
2008, 2011), SADER (2006), TOURAINE (2007), TEODORO & JEZINE (2011),
SCHERER-WARREN (2005), STEDILE (2011).
Dentre os vários autores que abordaram sobre os Movimentos Sociais descobrimos
em Gohn (2008, 2011) que os primeiros estudos aparecem paralelamente com estudos da
sociologia enquanto campo de análise da ação social no campo da ciência política. Segundo a
autora os primeiros estudos que tratavam das ações sociais coletivas surgiram de forma
extremamente conservadoras, pois viam as ações coletivas como distúrbios populares,
comportamentos de instinto selvagem da natureza humana e mesmo comportamento irracional
das massas.
Dessa maneira, a autora ressalta que a temática dos movimentos sociais é uma área
clássica de estudo da Sociologia e das Ciências Sociais e não apenas um momento da produção
sociológica como pensam alguns, reduzindo as manifestações empíricas, com seus fluxos e
refluxos, e confundindo a produção acadêmica destes ciclos, com a própria existência concreta
do fenômeno.
Notoriamente, o conceito tem sofrido, historicamente, uma série de alterações, até
dentro de uma mesma corrente teórica. Nos anos 50 e partir dos 60, os manuais de Ciências
Sociais, e parte dos estudos específicos, abordavam movimentos no contexto das mudanças
sociais, sendo usualmente vistos como fontes de conflitos e tensões, fomentadores de
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revoluções, revoltas e atos considerados anômalos no contexto dos comportamentos coletivos
vigentes. Ao definir movimentos sociais Gohn (1995, p. 44) defende este:

São ações coletivas de caráter sociopolítico, construídas por atores sociais
pertencentes a diferentes classes e camadas sociais. Eles politizam suas
demandas e criam um campo político de força social na sociedade civil. Suas
ações estruturam-se a partir de repertórios criados sobre temas e problemas
em situações de: conflitos, litígios e disputas. As ações desenvolvem um
processo social e político – cultural que cria uma identidade coletiva ao
movimento, a partir de interesse em comum.

Nesse entendimento, percebemos que existe um consenso teórico quanto ao conceito
de Movimentos Sociais enquanto ação coletiva na teoria social. Conforme define Gohn (2007,
p. 51) “os movimentos surgem quando se estrutura oportunidades políticas para ações
coletivas, assim como quando facilidades e líderes estão em disponibilidade”. Entretanto, por
muito tempo, movimentos sociais e revoluções eram termos utilizados muitas vezes como
sinônimos e sempre que se falava em movimento a categoria "trabalhador" era destacada.
Alguns manuais da Sociologia norte-americana passaram a incluir os movimentos como um
item específico de estudo no rol dos comportamentos coletivos. Cumpre destacar também que
nos anos 50 o conceito de movimento era utilizado em acepções amplas, envolvendo períodos
históricos grandes. Assim, denominavam-se movimentos sociais as guerras, os movimentos
nacionalistas, as ideologias radicais: nazismo, fascismo etc.; assim como as ideologias
libertárias e religiosas (Russel, 1960). Segundo Touraine (2007) “a noção de movimento
social foi tantas vezes violada, e ela mesma tantas se prostituiu, desfilando diante das tropas
ou pandegando nos esconderijos dos serviços secretos, que parece impossível fixar-lhe um
uso preciso” (p. 140).
Por conseguinte ao tentar historicizar os conceitos sobre os movimentos sociais Gohn
(2011) chega as seguintes correntes teóricas: a histórico- estrutural, a culturalista identitário e
a institucional/organizacional-comportamentalista. Com destaque especial para Marx que
durante o século XX construiu umas das principais teorias de analise principalmente sobre o
movimento social dos trabalhadores como sujeitos históricos. Conforme a autora ele não se
dedicou a teorizar sobre as ações coletivas, mas sim delineou o perfil de um movimento social
concreto - do - proletariado, dizendo que ele deveria ser compreendido para que se
transformasse o mundo das relações sociais existentes.
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Assim, podemos afirmar que as mobilizações coletivas basearam-se na lógica de uma
perspectiva econômica, onde os fatores tidos como objetivos seriam a organização, os
interesses, os recursos, as oportunidades e as estratégias, ou mesmo numa perspectiva
sociopsicológica a partir das análises estrutural funcionalista. Neste entendimento GOHN
(1995, p. 44) ressalta que:
Movimentos sociais têm caráter sociopolítico, constituído por atores sociais
pertencentes a diferentes classes e camadas sociais, onde politizam suas demandas
e criam um campo político de força social na sociedade civil. Suas ações estruturamse a partir de repertórios criados sobre temas e problemas em situações de: conflitos,
litígios, e disputas. As ações desenvolvem em processo social e politico – cultural
que cria uma identidade coletiva ao movimento, a partir de interesses em comum.

No Brasil a partir da década de 70, os movimentos sociais adquiriam status de “novos”
movimentos sociais como o movimento de mulheres, ecológicos, dentre outros, ganhando
assim, certo distanciamento dos “velhos” e tradicionais movimentos sociais até então
constituído. Esta nova configuração dos Movimentos Sociais será abordado na seção que
segue, com destaque para as ações coletivas como práticas de luta e resistência destes
movimentos.
Conforme apontado, no Brasil nas décadas de 70 os movimentos sociais enquanto
ações coletivas ganharam força a partir das lutas que até então era invisível à sociedade e que
foram silenciadas pelo regime de repressão – a ditatura militar.
Os movimentos apresentados no mundo empírico mostra uma numerosa diversidade
de acepções sobre ele, com destaque para: categoria sindical dos trabalhadores, comunidade
de base ou conjunto de comunidades, favelados de uma determinada vila, loteamento
clandestino, movimento popular dentre outros. Neste contexto a relação de agrupamento e
classes sociais descortinaram formas fiéis de práticas coletivas.
Com objetivo de reparar estes “equívocos” ou imprecisão, GOHN (2008) afirma:
“classe social temos uma forma de manifestações das contradições sociais e elas expressam
através de diferentes formas de lutas que irão caracterizar movimentos sociais distintos”.
Nesta perspectiva, Sader (2006) ressalta que os movimentos sociais são derivados de
diferentes classes sociais previamente configurados que significa uma condição que é comum
a um conjunto de indivíduos, mais que se altera de acordo com o modo como é vivida. Assim,
perceber o movimento social distanciado de uma concepção classista e de um projeto de
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sociedade voltado para subjetividade, em si, poderia expressar uma preocupação com a
condição do individuo.
Por conseguintes, a noção de sujeito apresentado por Sader (2006) é aquele que tem
o sentido de coletividade onde se elabora uma identidade e se organiza em práticas através
das quais seus membros pretendem defender seus interesses e expressa suas vontades,
constituindo-se nessas lutas. Neste entendimento Touraine (2007):

O sujeito se forma na vontade de escapar ás forças. Ás regras, aos poderes que
nos impedem de sermos nós mesmo que procuram reduzir-nos ao estado de
componente de seu sistema e de seu controle sobre a atividade, as intenções de
todos. Estas lutas contra o que nos rouba o sentido de nossa existência são
sempre lutas desiguais contra um poder, contra uma ordem. Não há sujeito senão
rebelde, dividido entre a raiva e a esperança (p. 119).

E como elemento constituinte do sujeito o discurso é um dos principais aspectos da
existência da identidade dos sujeitos, pois afirma o autor citado “o discurso que revela a ação
revela também o seu sujeito”. Por esse viés, percebemos que o movimento social guarda uma
ação coletiva desencadeada pelo sujeito e sua formação depende do grau de integração entre três
aspectos: a definição do ator, seu adversário e do campo de conflito ou negociação entre atores
(TOURAINE, 1991). Vale lembrar que a visibilidade do sujeito, sem nenhuma conotação
funcionalista, é dada pela sua relação com outros sujeitos. E desta forma atores e conflitos passam
a definir o sujeito, como um modo de construção de experiência social. Assim, o conflito não se
dá entre as classes, mas entre os atores/ sujeitos enquanto tais.
Desse modo compreendemos que é no discurso que as demandas são nomeadas e
objetivadas de formas especificas, sendo que é no discurso que as carências virtuais de bens
materiais se atualizam na reivindicação de carência, por exemplo, de uma casa própria, ou de
um sapato. Assim, quando nos referimos a um discurso, ressalta-se que estamos pensando no
uso ordenado da linguagem ou num texto em que um sujeito se dirige a um público.
Contudo e a partir do novo sujeito político que constitui nova matriz discursiva que
é capaz de reordenar os enunciados dos novos atores sociais, com novas configurações e
identidades dos trabalhadores no cenário público, elementos estes que compõe as condições
existenciais desses organismos sociais.
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É neste território em constante mudanças que situamos os “sujeitos” do campo
buscando cooptar suas diferentes nuances.

3.2 Movimentos Sociais no Campo brasileiro
Quando abordamos sobre os MS do campo no Brasil percebemos que estes surgiram
num contexto histórico social de luta pelo direito e acesso a terra. Neste caso, podemos
identificar a resistência dos índios contra seus exploradores - a Coroa Portuguesa – e as fugas
e a criação dos Quilombos foram sendo as primeiras claras manifestações de lutas desses
povos seus exploradores. Daí por diante podemos perceber mais uma série de outros
movimentos que travam lutas por direitos a terra, educação e cidadania. Scherer - Warren
afirma que (2005, p. 96) “as lutas sociais no campo estiverem presentes no cenário brasileiro
desde os primeiros séculos da formação da sociedade pelos colonizadores europeus”.
Dentre os movimentos sociais que “apareceram” e que ganharam destaque durante
as décadas de 1970 e 1980 no Brasil os movimentos populares, assim denominados por Gohn
(2011) constituindo dessa maneira uma novidade na sociologia brasileira. Estes novos
movimentos demarcaram na sua história grande e significativas contribuições nas lutas
populares e sociais principalmente contra o regime militar. Para Gohn, (2011) o fato inegável
é que os movimentos sociais dos anos 1970/1980 contribuíram decisivamente, via demandas
e pressões organizadas para a conquista de direitos sociais novos. Mais, o que nos interessa
neste trabalho é identificar os movimentos sociais do campo que surgiram ou apareceram
nestas últimas décadas destacando assim suas contribuições na sociedade brasileira. Desse
modo, utilizaremos das contribuições de Ilse Scherer-Warren quando ainda no ano de 1990
escreveu em seu livro Redes de Movimentos Sociais quando abordou sobre as teorias dos
movimentos sociais na América Latina, e de forma acentua aqui no Brasil.
Ainda segundo Scherer-Warren (2005, p. 66) “não há dúvida de que, nos casos
empíricos particulares, há traços dos velhos movimentos sociais que ressurgem com maior ou
menor intensidade nos movimentos sociais organizados mais recentemente”. Ela destaca
ainda o “surgimento” e as formas de organização destes movimentos, especialmente quando
ressalta os Movimentos das Barragens (MAB), o Movimento de Mulheres Agricultoras
(MMA), Movimento de Bóias-Fria (MBF) e o Movimentos dos Sem-terra (MST). Para a
autora, esses movimentos fazem parte da retomada das manifestações e das novas formas de
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organização e mobilização que surgiram a partir da segunda metade da década de 1970, e por
isso ela os denomina “novos movimentos sociais”. Para Scherer-Warren (2005, p.68) estas
novas formas de organização e de lutas no campo incorporam algumas características de um
movimento cultural mais amplo que vem ocorrendo em escala internacional, cujos atores
coletivos passaram a ser denominados de “Novos Movimentos Sociais”.
Por este viés discursivo destacamos dentre os vários MS do campo o Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) que durante sua trajetória histórica foi o movimento
com maior expressividade no que tange o surgimento e organicidade na luta pela
redistribuição da terra ou das questões agrárias.
Segundo Fernando (2012) o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST)
surge no Brasil entre as décadas de 70 e 80 num contexto de desigualdade marcada pela
exclusão dos trabalhadores e trabalhadoras do direito e acesso a terra. Assim, compreende-se
o MST um movimento socioterritorial que reúne em sua base diferentes categorias de
camponeses pobres – como parceiros, meeiros, posseiros, mini fundiários e trabalhadores
assalariados chamados de sem-terra – e também diversos lutadores sociais para desenvolver
as lutas pela terra, pela Reforma Agrária e por mudanças na agricultura brasileira.
O surgimento do MST se deu durante a segunda metade da década de 1970, mais foi
em 1984, no município de Cascavel–PR quando o dia 21 ficou “oficialmente” estabelecida a
data de fundação do MST, ocasião que esta em que foi realizada o I Encontro Nacional dos
Trabalhadores Sem – Terra. Assim, o marco de construção deste movimento a nível nacional,
cuja estratégia de resistência da luta camponesa ficou definida como “ocupação de terras”.
Sendo esta prática segundo FERNANDO (2012) uma das marcas do MST que nasceu das
ocupações da terra e se reproduz por meio da espacialização da luta e da territorialização da
luta pela terra. E sobre os princípios da Teologia da Libertação da Igreja e apoio da Comissão
Pastoral da Terra (CPT) o MST tem feito com muita propriedade a luta dos trabalhadores.
Com o objetivo de construir uma sociedade sem exploradores e explorados, garantir trabalho
a todos com justa distribuição da terra, da renda e das riquezas, difundir os valores humanistas
e socialistas nas relações humanas, combater todas as formas de discriminação social e buscar
a plena participação das mulheres. E para, além disso, (GRZBOWSKI 1987 Apud SCHERER
-WARREN 2005) afirma que:

Enquanto espaços de socialização política, os movimentos permitem aos
trabalhadores, em primeiro lugar, o aprendizado prático de como unir, organizar,
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participar, negociar e lutar; em segundo lugar, a elaboração de uma identidade
social, a consciência de seus interesses, direitos e reivindicações, finalmente. A
apreensão crítica de seu mundo, de suas práticas e representações sociais e
culturais (p. 69).

Contudo isso é na década de 1990 que o MST ganha força e destaque na sua frente
de lutas quando de forma combativa intensificou as ocupações de terras e prédios públicos
pressionando assim o governo da presidente da república FHC, criar política de assentamentos
rurais. Mas, este governo adotou no Brasil a política agrária de caráter capitalista e reprimiu
as lutas pela terra, implantou uma política de mercantilização da mesma, esse que ficou
conhecida como “reforma agrária de mercado”. Como retrocesso este governa ainda criou a
medida provisória N. 2.109 – 50 de 2001, que suspendeu por dois anos a desapropriação de
áreas ocupadas, além de destruir a política de crédito para a Reforma Agrária e política de
assistência técnica FERNANDO (2012).
Já na década de 2000 os Trabalhadores Sem - Terra viu na eleição do Presidente Luiz
Inácio Lula da Silva em 2003 a esperança da reforma agrária que de fato pudesse acontecer.
Más, o governo LULA não conseguiu cumprir com suas promessas como assentar 400 mil
famílias, regularizar 500 mil posses e assentar 130 mil famílias por meio da política de crédito
fundiário. Embora o governo LULA não tenha conseguido cumprir totalmente o que
estabeleceu como meta, ele realizou importante e tão necessária medidas como regularização
fundaria na Amazônia, maiores investimentos de créditos e assistência técnica aos
trabalhadores, bem como investimentos em algumas áreas fundamentes para o movimento,
como a Educação do Campo.
Ao passar 30 anos de existência, o MST passou uma série de situações que
almejavam seu desmoronamento social e político, principalmente durante o governo FHC e
atualmente pela mídia televisiva. Contudo, compreendemos que as reações e intervenções do
Movimento Sem – Terra foram de extrema importância para colocar a reforma agrária na
pauta política do país. Por concluir e retomando um pouco as palavras inicias deste texto que
o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem – Terra enquanto agente de transformação e
inovação a partir dos “novos movimentos sociais” através de suas ações coletivas vem
contribuindo para a redistribuição da terra de forma justa e igualitária e também o
fortalecimento da soberania alimentar do país.
No intuito de perceber a relação dos Movimentos Sociais e os processos educacionais
propriamente dito, faremos a seguir mesmo de maneira breve uma análise desta relação.
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3.3 Movimentos sociais e políticas públicas
A relação dos movimentos sociais e as políticas públicas são tão ligadas que poderíamos
afirma que uma está intimamente ligada à outra, sendo assim, os movimentos sociais o
principal fomentador destas políticas. De tal modo compreendemos que as lutas sociais e as
políticas públicas tem se tornado uma das principais ferramentas e/ou mecanismo na conquista
de direitos alcançados pelos Movimentos Sociais de luta pela Terra. Sabiamente, os
Movimentos Sociais (MS) e de forma especial os movimentos sociais de luta pela
terra/território perceberam que as suas demandas específicas só poderiam se efetivar
primeiramente através das lutas sociais e por meio da efetivação e materialização por meio
das ações realizada pelo Estado via políticas públicas. Nesse sentido, e na perspectiva das
lutas que compreendemos que a questão agrária não se limita aquisição e redistribuição da
terra, conforme destaca Gadotti (2015)10 quando afirma que “a terra é o eixo transversal da
questão agrária no Brasil e é por meio dela que conquistamos outros importantes direitos
dentre eles a educação.”
Para o MST o direito a educação é muito mais do que simplesmente uma escola no
acampamento, assentamento ou quilombo, ou seja, a importância da escola não se limita a
conteúdos e metodologia tradicionais, a escola faz parte de projeto contra hegemônico com
claros objetivos e metas a serem alcançados dentro de uma perspectiva socialista. Assim, as
políticas educacionais conquistadas pela MS de luta pela terra/território têm no seu âmago um
projeto de sociedade e uma concepção de homem e de educação implícita neste processo.
Nesta esteira argumentativa Rodrigues (2012, p. 253) afirma que “foi à ausência do Estado
brasileiro na criação de políticas públicas para a Educação de jovens e adultos que provocaram
o suficiente para que o movimento pudesse pautar nas suas lutas o direito a educação”.
Ressalta Gohn (2011):

A relação movimento social e educação foi construída a partir da atuação de
novos atores que entraram em cena, sujeitos de novas ações coletivas que
extrapolaram o âmbito da fábrica ou locais de trabalho, atuando como moradores
das periferias da cidade. Demandando o atendimento de suas necessidades para
sobreviver (p. 62).

10 Palestra proferida no VI Seminário de Educação do Campo e Contemporaneidade na Universidade do
Estado da Bahia – UNEB.
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Dessa maneira são notórias as contribuições dos MS na tessitura e fomentação das
políticas públicas para o campo brasileiro. Para Boioto Jr. In: Teodoro & Jezine (2011) estas
contribuições só foram possíveis porque os movimentos não estavam passivos diante do
neoliberalismo, e de modo distinto procuraram resistir á política neoliberal. Assim, estudos
nesta linha evidenciam de que alguns MS no Brasil têm significativamente contribuído para a
democratização da sociedade e da educação pública. Para Sartori (2011) os movimentos
políticos e sociais foram outro fator importante nessa trajetória de luta dos brasileiros e
brasileiros pela igualdade de acesso a esses direitos.
Não obstante desta discussão abordaremos no capítulo seguinte um breve histórico
das políticas públicas e educacionais, mas sem a intenção de seguir cronologicamente os
tempos e espaços, mais destacar especialmente aqueles fatos e acontecimentos voltados para
jovens e adultos numa perspectiva da educação do campo.
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CAPÍTULO IV
4.1 POLÍTICAS PÚBLICAS NO CONTEXTO DA SOCIEDADE ATUAL

Chegada à hora de preparar a terra
á receber a semente e a nossa esperança.
Rodrigo Guedes

As Políticas Públicas (PP) no contexto da sociedade atual tem sido alvo de disputa
de vários segmentos da sociedade entre eles os movimentos sociais, sociedade civil e o estado
visando contemplação e desenvolvimento de demandas e interesses de ordem política, social
e econômica.
Entendemos o PRONERA como uma política pública no campo educacional
resultante da ação prática dos movimentos sociais de luta pela terra e território. Ou seja, a
conquista deste programa que hoje se configura como política de educação do campo e se deu
a partir das lutas dos movimentos sociais, educadores e universidades públicas de ensino.
De um modo geral, as políticas públicas surgiram (enquanto ação da sociedade) com
objetivo de atender os vários segmentos da sociedade no que tange a oferta de serviços público
e/ou sociais. No entanto, a conquista de políticas públicas tem se tornado objeto de disputa
entre a sociedade civil, movimentos sociais e o Estado, por acreditarem que será através dessas
e outras ações públicas que alcançou seus objetivos de ascensão de ordem social e política e
econômica nas diversas esferas na sociedade. Neste sentido, Arroyo (2014, p. 13) pondera que
“os grupos sociais, étnicos, raciais, de gênero, orientação sexual, das periferias e dos campos
passaram não mais a esperar, mas exigir ações concretas do Estado para garantia do direito a
saúde, a moradia, ao trabalho, a terra, renda, educação”.
Sobre esses aspectos o significado de políticas públicas trazido por Boneti (2011)
ilustra de maneira bastante clara o papel das políticas públicas no que se refere o atendimento
das reivindicações por direitos socialmente constituídos. Dessa maneira, define políticas
públicas como:
O resultado da dinâmica do jogo de forças que se estabelece no âmbito das
relações de poder, relações constituídas pelos grupos econômicos e políticos,
classes sociais e demais organizações da sociedade civil. Tais relações
determinam um conjunto de ações atribuídas a instituição estatal, que provocam

53

o direcionamento (e/ou o redirecionamento) dos rumos de ações de intervenção
administrativa do Estado na realidade social e/ou investimento (p.18).

Nesse entendimento, consideramos que existe no campo das políticas públicas uma
disputa acirrada por ações públicas, sendo o Estado o principal agente mediador dos conflitos
sociais e políticos entre os demais segmentos da sociedade. Assim, Boneti (2011) diz que os
agentes do poder, os participantes da correlação de força, são constituídos prioritariamente –
ao menos num primeiro momento – por representação de classe, mas também pela ordem do
interesse especifico, pela representação de empresa ou pela representação de organização
popular. Nesse caso, o Estado passa a ganhar maior importância conforme ressalta Batista
(2011, p. 46):
Entender o Estado e as definições das políticas públicas especialmente aquelas
destinadas ás populações das classes populares, implicam em refletir sobre o
papel do Estado na sociedade capitalista, ás contradições de classe que ao se
condensarem no Estado através das lutas políticas vão definir os contornos da
ação do Estado.

Diante exposto, a concepção de políticas públicas implicada neste trabalho é aquela
pautada no equilíbrio entre o papel do Estado enquanto programador de ação concreta das
políticas públicas e o forte potencial da sociedade civil e movimentos sociais em reivindicar
direitos, como saúde, emprego e a educação, conforme aponta a figura.
FIGURA 03 – SÍNTESE DA RELAÇÃO ENTRE ESTADO, MOVIMENTOS SOCIAIS E SOCIEDADE
CIVIL ORGANIZADA

MOVIMENTOS
ESTADO

SOCIAIS

SOCIEDADE
CIVIL
ORGANIZADA

Fonte: Elaboração do autor, a partir de leituras realizadas em autores utilizados na discussão teórica deste
capítulo.
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Considerando-se a que a busca pelo direito a educação como política social
reivindicada pelos movimentos sociais tem enfrentado forças contrárias por parte da
oligarquia brasileira e entendendo também que a busca pelo direito a educação vem carregada
de ideologias e princípios sociais, políticas e culturais, ou seja, a proposta de educação pautada
pelos movimentos sociais faz parte de um projeto contra hegemônico e que estão para além
do capital.
Neste caso, a aquisição e aplicabilidade do conhecimento social e culturalmente
construído e adquirido por meio de ação pública, assume significado para além do caráter
educativo, mais principalmente político, pois o conhecimento socialmente construído
apontado por Boneti (2011) refere-se ao conhecimento básico utilizado pelos sujeitos sociais
para se inserirem plenamente no contexto social, quer seja na dinâmica da produção, na busca
de garantia dos direitos sociais básico, nas relações sociais outras ou na própria produção e
reprodução do conhecimento nas instituições de ensino. O sentindo desta busca segundo
Arroyo, (2014, p. 230) “insere o conhecimento como objeto de conquista na repolitização do
conhecimento”.
Em contra-ponto, alguns autores ressaltam que as políticas públicas nem sempre vem
para atender as demandas ou carências uma determinada população vista que em alguns casos,
elas são forjadas para atender a uma falsa demanda ou para beneficiar certos grupos políticos
que querem se perpetuar no poder. Boneti (2011) destaca o caso da seca na região nordeste do
Brasil, situação esta que tem servido apenas para que agentes políticos se auto promova diante
desta situação de vida enfrentada por boa parte da população, se omitindo ou muitas vezes
criando políticas vazias que não dão conta das demandas sociais do povo brasileiro. Para
Arroyo (2014) as respostas do Estado têm oferecido políticas universalistas, abstratas,
genérica para a igualdade universal individualizada pela inclusão de cada excluído.
Nesta mesma direção podemos ainda analisar as políticas públicas no bojo das
políticas neoliberais de cunho essencialmente econômico direcionadas pelo sistema capitalista
que vem contaminando a política mundial através do discurso de universalização e
democratização das relações econômicas impostas a sociedade como a única estratégia de
“desenvolvimento” para as questões políticas e econômicas do país. E assim, destaca Bonetti
(2011. p. 60) que:
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A preocupação em definir as políticas públicas a partir dos imperativos impostos
pelo capitalismo global não vem de hoje [....] O projeto do capitalismo mundial
não se apresenta de forma igualitária, pois este sistema vive de adaptações frente
as relações políticas, econômicas como vista ao aumento de ganhos dentro desta
relação e configuração de políticas econômicas mundiais.

Nesta conjuntura das interferências nas políticas públicas brasileira ainda podemos
percebemos como as políticas neoliberais se apropriaram das políticas educacionais se
utilizando dela para difundir as estratégias de promoção do seu principal instrumento
hegemônico que é o capital, e assim proporcionar ao seu aparelho ideológico ganhando espaço
dentro do sistema educativo com fins de promoção do capital por meio do sistema
educacional.
Diante da complexidade de compreender as inferências das políticas neoliberais no
campo da educação brasileira faremos a seguir um breve histórico das políticas públicas
educacional no Brasil direcionadas para os jovens e adultos do campo de modo que possamos
alcançar a compreensão do contexto social e político em que elas foram inseridas.

4.2 Educação de Jovens e Adultos (EJA) e as políticas educacionais no Brasil

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) no Brasil enquanto modalidade da Educação
Básica instituída através dos instrumentos legais da Constituição Federal Art. 205, que afirma:
“O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: I – Ensino
fundamental obrigatório e gratuito, assegurada, inclusive sua oferta gratuita para aqueles que
não tiveram acesso e permanência na idade própria” (BRASIL, 1989, p. 99) e da Lei de
Diretrizes e Base da Educação (LDB) 9394/1996 Art. 37 parágrafos I e II até então vigente no
Brasil, surge a partir da fragilidade e ineficiência da educação básica ofertada publicamente.
A partir de um olhar histórico da educação de jovens e adultos percebe-se que a EJA
no Brasil teve e tem forte e íntima ligação com os acontecimentos sociais, políticos e
econômico do país, e por isso a EJA passou por uma serie de (in) compreensão e concepções
quanto ao seu verdadeiro papel frente às demandas educacionais daqueles que por vários
motivos não tiveram acesso e a permanecia aos processos formativos escolar na idade própria.
Conforme Soares, Giovanetti e Gomes (2007, p.7) “a educação de jovens e adultos (EJA) é
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um campo carregado de complexidade que carece de definições e posicionamento claros. É
um campo político, denso e carrega consigo o rico legado da educação popular”.
Segundo Coutinho (2009, p. 40):
Para que se possa refletir sobre o direito a educação aos homens e mulheres do
campo é necessário considerar o conjunto de forças sociais, políticas,
econômicas e culturais que foram se engendrando no decorrer da história do
Brasil, sob os interesses do capital, e que influenciaram sobremaneira a oferta de
educação pública a esses sujeitos.

Assim, ao analisar a trajetória da educação de jovens e adultos desde o princípio, ou
seja, desde a invasão dos Portugueses ao Brasil já é possível perceber os equívocos no que
tange a educação de jovens e adultos, pois ao invés de “ensinar” (enquanto ação educativa) os
Portugueses se utilizavam deste mecanismo para pregar seus princípios religiosos e difundir
o Catolicismo como instrumento de dominação e subordinação sobre aqueles que já habitavam
essas terras, neste caso os povos indígenas. Para Haddad (2000, p 109) “além de difundir o
evangelho, tais educadores transmitiam normas de comportamento e ensinavam os ofícios
necessários ao funcionamento da economia colonial, inicialmente aos indígenas e,
posteriormente, aos escravos negros”. Neste entendimento Bittar & Bittar (2012, p. 158)
afirma que:

A educação [....] foi palco de manifestações ideológicas acirradas, pois, desde
1932, interesses opostos vinham disputando espaço no cenário nacional; de um
lado a Igreja Católica e setores conservadores pretendendo manter a hegemonia
que mantinham historicamente na condução de política nacional de educação;
de outro, setores liberais, progressistas e até mesmo de esquerda, aderindo ao
ideário da Escola Nova11 propunha uma escola pública pra todas as crianças e
adolescente dos sete aos 15 anos de idade.

Mais foi no em meados do século XX que a Educação de Jovens e Adultos ganhou
status enquanto direito fundamental a pessoa humana quando o pensamento pedagógico e as

11 Trata-se de texto popularizado de Manifesto dos Pioneiros de 1932, que teve como título oficial: A
reconstrução educacional no Brasil: ao povo e ao governo. Os autores desse texto foram: Fernando de Azevedo,
e assinados por vários intelectuais da época, se tornando assim, um dos mais importantes documentos da
educação brasileira.
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políticas públicas de educação escolar de jovens e adultos adquiriram identidade própria e
como elemento fundante no processo de desenvolvimento do país.
Segundo Bittar & Bittar (2012) foi durante o período de 1930 a 1964 que ocorreram
várias reformas educacionais no Brasil sem que fosse resolvido o secular problema do
analfabetismo e da garantia de pelo menos quatro anos de escolaridade para todas as crianças,
fato que evidencia a forma como o Estado Nacional conduziu a política educacional da época
(p.158) Esses descompassos nas políticas de educação de jovens e adultos segundo Haddad
(2000) “não passaram de boas intenções, pois a forma e a maneira que era conduzidas e
efetivadas tais políticas educacionais eram de forma lenta e deturpada”. Haddad (2000) ainda
afirma que “houve um distanciamento entre o era proclamado e o realizado fazendo com que
se agravasse ainda mais a efetivação e implementação de políticas educacionais para jovens e
adultos”. Isso por dois sérios motivos:

I – Porque no período do Império só possuía cidadania uma pequena parcela da
população pertencente á elite econômica á qual se admitia a educação primária
como um direito, excluindo assim desse direito os negros, indígenas e mulheres.
II – Porque o ato adicional de 1834 ao delegar a responsabilidade por essa
educação básica ás Províncias reservou ao governo imperial os direitos sobre a
educação das elites, praticamente delegando á instancia administrativas com
menores recursos o papel de educar a maioria mais carente (HADDAD, 2000,
p.109).

Nestes termos, segundo Haddad (2000) o pouco realizado no que tange as políticas
educacionais se deve graças aos esforços de algumas províncias, tanto na educação de jovens
e adultos como na educação de crianças e adolescentes.
Durante a Primeira República, o primeiro marco legal que foi a Constituição de 1891
foi marcada pela exclusão das pessoas não alfabetizadas ao direito ao voto. Em um contexto
histórico marcado pela entrada grossa de imigrantes europeus, com a libertação dos escravos
e o início do processo de urbanização em larga escala, tinha uma Constituição que coloca a
alguns as possibilidades de requerem e terem acesso a seus direitos, deixando novamente uma
maioria de fora.
Contudo, alguns autores destacam que apesar do descompasso da União em relação
ao ensino elementar, o período da Primeira República se caracterizou pelo número
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considerável de reformas educacionais que, de alguma forma desejavam encontrar o princípio
da normatização e incomodados com a precária situação do ensino básico. Até esse período
afirma Haddad (2000) que a preocupação com a educação de jovens e adultos praticamente
não se distinguia como fonte de um pensamento pedagógico ou de políticas educacionais
especificas, fato que só ocorrera 1940. As transformações ocasionadas neste período fizeram
gestar as condições que muito influenciaram as ocorrências na década de 1930 tão importantes
para a história da educação pública brasileira.
Com a chegada da Constituição de 1934, o que se indicava em aspectos educacionais
era o Plano Nacional de Educação (PNE) que tinha como objetivo vincular uma receita para
a manutenção e o desenvolvimento do ensino, reafirmando assim, o direito de todos e o dever
do Estado para com a educação, quando se estabeleceu uma série de medidas que vieram
confirmar este movimento de entregar e cobrar do setor público a responsabilidade pela
manutenção e pelo desenvolvimento da educação. Corroborando, Bittar & Bittar (2012)
afirma:
A carta de 1934 consagrou o princípio do direito a educação, que deveria ser
ministrada pela família e pelos poderes públicos e o princípio da obrigatoriedade,
incluindo entre as normas que deviam ser obedecidas na elaboração do Plano
Nacional de Educação, e o ensino primário gratuito e de freqüência obrigatória,
extensiva aos adultos e a tendência gratuita do ensino anterior ao primário (p. 159).

Para essa mesma autora, essa Constituição representou uma verdadeira reconciliação
de interesses no contexto dos conflitos políticos – ideológicos da época, pois ficou claro nesse
debate os conflitos entre os liberais partidários dos princípios da Escola Nova e os defensores
da educação privada, essa representada pela Igreja Católica.
No Estado Novo que instalou o período de ditadura de Getúlio Vargas (1937 – 1945)
o sistema educacional segue sofrendo sérias e profundas mudanças. Com a Constituição de
1937, Vargas editou vária leis da educação, entre elas o Sistema Educacional Brasileira
também conhecida de Leis Orgânicas do Ensino (LOE), esta que foi conhecida como Reforma
Capanema. Esse conjunto das Leis Orgânicas tinha como objetivo estabelecer o ensino técnico
– profissional com viés industrial, comercial e agrícola. Ainda neste período mantiveram as
LOE mantiveram o caráter elitista do ensino secundário e incorporaram um sistema paralelo
oficial, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e o Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial (SENAC). Nestas leis permaneceram alguns aspectos destacado no
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Manifesto da Educação Nova como a gratuidade e obrigatoriedade do ensino primário,
planejamento educacional nas esferas Estadual e Distrito Federal, recurso para o ensino
primário, referências a carreira, remuneração, formação e normas para preenchimento de
cargos do magistério e na administração (BITTAR & BITTAR, 2012 p. 159).
Em plena instauração da ditadura militar, percebe-se uma incoerência neste período
visto que enquanto Vargas ditava leis e decretos que reduzisse o direito a educação, ainda é
possível identificar um considerável número de Universidades e movimentos estudantis, a
destacar a União Nacional de Estudantes (UNE) em 1937, este que se tornaria no futuro
próximo um dos principais movimentos de combate a ditadura militar.
A constituição de 1937 manteve a educação dual, onde existia uma escola para os
ricos, e uma escola pré - vocacional para os mais pobres como preparação para o trabalho,
atendendo desta forma aos anseios dominantes burgueses, que em poucas palavras significava
formar uma elite com condições intelectuais para o domínio e uma classe de trabalhadores
para atender a demanda do mercado, obtendo ainda uma abrangência da ocupação vinda da
migração que hora vinha ocorrendo por parte das populações rurais.
Com a instauração da ditadura militar em 1964, e sob forte controle sobre a educação
brasileira, a escolarização nacional sofreu novas alterações que tiveram como base as Leis
5.540/68 e 5.692/71, e respectivamente sobre a reforma do ensino superior e sobre a
estruturação do ensino fundamental e secundário. Neste período, as mudanças ocorridas no
tocante à escolarização era pauta no regime ditatória a serviço dos mecanismos de manutenção
da ordem, da repressão e da limitação política, Leite (2002). Contudo, o legado deixado pela
ditadura militar não seu deu apenas nos aspectos educacionais, mais em outros espaços e
instâncias, e uma das heranças herdadas deste período foi o crescimento da precarização,
concentração de renda, exclusão social, corrupção, inflação, e o aumento da dívida externa.
Entre as mudanças ocorridas no interior da educação brasileira durante o período
militar, podemos considerar que a educação de jovens e adultos foi a que mais sofreu
transformação. Entretanto, para compreendermos as mudanças ocorridas no interior da
educação de Jovens e adultos, precisamos retomar a década de 1950 e 1960 quando no Brasil
nasci a Educação Popular e os Movimentos de educação de adultos, pensada pelo educador
Paulo Freire sobre os princípios éticos e humanísticos.
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Neste cenário, surge no Estado de Pernambuco, especificamente na prefeitura de
Recife o Movimento de Cultural Popular (MCP) que tratou da escolaridade para crianças e
também para as pessoas adultas. Este foi o acontecimento que deu origem ao método de
alfabetização de jovens e adultos. O método de Paulo Freire consiste numa proposta para a
alfabetização de jovens e adultos a partir do contexto social, político e econômico dos sujeitos,
onde o método não pode ser reduzido à mera técnica de alfabetização. Para Brandão (2005)
“ele imaginou criar uma ferramenta que ajudasse o homem a começar pelo começo; por um
jeito mais humano de ensinar-prender a ler e a escrever”. (p. 16). O método de Freire se
baseava nas seguintes etapas:

1) Etapa de Investigação: aluno e professor buscam, no universo vocabular do aluno e da
sociedade

onde

ele

vive,

as

palavras

e

temas

centrais

de

sua

biografia.

2) Etapa de Tematização: aqui eles codificam e decodificam esses temas, buscando o seu
significado social, tomando assim consciência do mundo vivido.
3) Etapa de Problematização: aluno e professor buscam superar uma primeira visão mágica
por uma visão crítica do mundo, partindo para a transformação do contexto vivido.
E sobre os pressupostos do método de Paulo Freire que em 1964, em plena ditadura
militar – foi aprovado o Plano Nacional de Alfabetização que tinha como objetivo propagação
de programas de alfabetização orientados pela proposta de Paulo Freire. Porém, com o golpe
militar, esse plano foi visto como ameaça a ordem, e os movimentos de conscientização
popular foram desarticulados e seus líderes e outros educadores incluindo Paulo Freire foram
presos e exilados devido sua forma de educação ter sido considerada perigosa durante o
regime militar, porém faz-nos ressurgir com ele na descoberta do método por outros países
mostrando para os brasileiros que sua produção também poderá ser significativa para o
mundo.
A partir da lei 5.379/6712 criou-se no Brasil o Movimento Brasileiro de
Alfabetização, conhecido também como MOBRAL. A principal marca deste programa foi seu
caráter centralizador, sendo feito por pequenos grupos dentro do governo, ficando a cargo dos

12 BRASIL. Lei n. 5.379 de 15 de dezembro de 1967. Garante a alfabetização funcional e a
educação continuada a adolescentes e adultos.
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professores apenas o processo de realização das atividades de ensinar aquilo proposto pelo
governo.
Mais sob o legado Freiriano, e inspirados na Pedagogia do Oprimido e
principalmente sobre os princípios da Educação Popular também pautado por Paulo Freire
nasce no Brasil em 1998 o Movimentos pela educação do campo. Este que será estritamente
discutido no capitulo que segue sob os princípios freirianos e dentro do contexto histórico das
lutas sociais dos povos do campo pelo direito a terra/território e especialmente a educação.
Nesta direção, e observando o legado Freiriano na luta pela emancipação dos sujeitos através
da educação que veremos no texto seguinte as contribuições das lutas sociais para garantia e
acesso aos dos direitos sociais, e de forma especial a educação do Campo.

4.3 Estado da Arte sobre o PRONERA

O PRONERA no âmbito das políticas educacionais para o campo desde as suas
primeiras discussões ainda no ano de 1998 vem ganhando espaço e lugar de destaque nos mais
variados campos e instituições de ensino, de pesquisa e extensão, bem como nos movimentos
sociais de luta pela terra/território.
Assim, percebo por parte das universidades, grupos de pesquisas, órgãos
governamental e principalmente no seio dos movimentos sociais grande interesse em estudar
e pesquisar esta política pública de educação, sobretudo porque esta discussão é tão necessária
diante da conjuntura brasileira em que o país enfrenta.
Este tópico realiza um breve levantamento dos principais achados de investigação
publicadas nos últimos anos, destacando as principais contribuições desses estudos, temas e
assuntos mais abordados, relevância política e social, autores que embasaram os estudos, além
de ressalta suas contribuições para o fortalecimento desta política de educação. Desse modo,
realizarei aqui uma breve análise das produções acadêmicas, especialmente as teses que tratam
do

tema

apresentado

através

do

site

da

CAPES/CNPq

e

também

do

site

www.dominiopublico.gov.br.
Após busca e análise dos referidos sites mencionados acima, pude encontrar 104 (cento
e quatro) produções entre teses e dissertações publicadas, localizadas em mais de dez estados
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brasileiros, sendo eles: Bahia, Ceará, Minas Gerais, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Paraíba,
Paraná, Santa Catarina, Sergipe, Maranhão com destaque para a região nordeste do país com
o maior número de produções.
As pesquisas na sua maioria tiveram como abordagem de pesquisa qualitativa através
do estudo de caso e pesquisa-ação. Pesquisas que foram realizadas nos curso e turmas do
PRONERA nos mais diferentes áreas do conhecimento. Dentre os cursos destacamos os
cursos de alfabetização e escolarização de jovens e adultos, nível médio, graduação e pósgraduação, sendo eles: Médio integrado em agropecuária sustentável, Agroecologia,
Magistério, Pedagogia da Terra, Engenharia Agronômica, Letras, Direito da Terra,
Especialização em Direitos Sociais do Campo, especialização em Educação do Campo.

TABELA Nº 3 – QUADRO – SÍNTESE DAS PRODUÇÕES ACADÊMICAS PESQUISADAS SOBRE O
PRONERA.

TEMAS TRABALHADOS

PORCENTAGEM
%

CURRÍCULO: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS

20%

PRONERA – POLÍTICA PÚBLICA DE EDUCAÇÃO

30%

FORMAÇÃO DE PROFESSORES

10%

ESCOLARIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

20%

EDUCAÇÃO DO CAMPO E SAÚDE

10%

EDUCAÇÃO DO CAMPO E EDUCAÇÃO JURÍDICA

10%

TOTAL

100%

Fonte: Produção Própria, 2016

As produções analisadas teve como fins obter as principais informações quanto a sua
temática e pressupostos teóricos metodológicos. Constatamos através das análises feitas que
as mesmas seguiram uma discussão extremamente política quanto a materialização do
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PRONERA, com especial destaque para as contribuições dos movimentos sociais na
fomentação desta política.
Esses estudos apontam o PRONERA para projeto de educação ainda em construção, e
por isso se tornando um grande desafio falar de algo ainda em construção. Mais, o destaque
vai no sentido de que esta política tão debatida no âmbito da educação brasileira emerge como
um novo paradigma de educação. Assim, estas produções de forma geral pautaram
especificamente de experiências concretas e de cursos concluídos ou em andamento, sendo
que o estudo de caso foi a principal metodologia aplicada a estas produções.
Dentre os vários objetivos traçados nestas produções acadêmicas destacar aquelas que
tiveram maiores impactos e contribuições para a formação do classe trabalhadora. Neste
contexto, ainda podemos perceber que as principais temáticas abordadas fizeram relação
direta com as categoria de educação agrícola, ambiental, terra/território, mercado de trabalho,
escolarização de jovens e adultos, movimentos sociais e exercício da cidadania.
Ressalto que estas pesquisas investigadas dialogam com diversas abordagens teóricometodológicas, principalmente a partir de autores como Freire, Caldart, Molina, Arroyo e
Gramsci, no intuito de sustentarem suas argumentações, possuindo em comum a temática da
educação de jovens e adultos do campo.
Diante exposto, as pesquisas e produções acadêmicas que trataram do Programa
Nacional de Educação na Reforma Agrária, pautam os impactos diretos na vida daqueles que
participaram do PRONERA, com destaque para sua vida enquanto camponês, além da
consolidação desta política enquanto política pública de educação do campo.
Enfim, estas produções de modo geral contribuíram para elaboração de novos
conhecimentos, a exemplo desta e outra dissertações que vem com este viés de ampliar e
qualificar a discussão teórica metodológicas da educação do campo.

4.4 Educação de jovens e adultos do campo: uma história de luta direito e acesso à educação
A educação historicamente foi concebida como elemento necessário para
desenvolvimento humano, bem como para a democratização do conhecimento socialmente
construído. Porém esta premissa não se aplicou aos homens e mulheres do campo, sob a falácia
de que estas pessoas não precisavam de educação para viver e permanecer no campo. Esse
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descaso com a população do meio rural não está simplesmente ligado às políticas
educacionais, mas em todas suas dimensões políticas, econômicas, sociais e ambientais.
Nesse sentido, no processo educacional, até o final do referido século XIX, não
havia uma proposta de educação específica para o homem camponês, pois a escolarização
deste tinha como referência o que já vinha pronto da cidade, incluindo aí a educação de
adultos. De acordo com Wanderley:

[...] os camponeses fazem parte do processo marginal criado pela ideologia
dominante que criou determinadas representações simbólicas na consciência
dessas populações rurais a fim de minimizá-las e atrelá-las ao poder de classe.
Para isso, utilizaram sempre arquétipos onde a figura do homem e da mulher
campesina era e ainda são os atrasados, os “fora do lugar”, os “jeca tatus” (1997,
p.23).

Corroborando com esta questão CONTINHO (2009, p. 46) ressalta a forma em que
era trata a educação a educação para as pessoas do campo.

As políticas de educação do Estado brasileiro para o campo, predominantemente,
usaram como parâmetros os modelos dos centros urbanos para promover a
educação, em que pese a evidência de que campo e cidade fazem parte de uma
mesma realidade.

Nestes termos, a Educação de Jovens e Adultos como uma modalidade educacional
aqui é compreendida na perspectiva da educação do campo e envolvida como práticas
educativas escolares e não escolares desenvolvidas com e para os trabalhadores e
trabalhadoras do campo. Estes, que historicamente foram alijados do processo educacional
construída social, histórico e culturalmente. E diante deste contexto de negação do direito a
educação, Rodrigues (2012, p. 250) ressalta que a “educação de jovens e adultos no contexto
das lutas sociais do campo surge como necessidade de seguimento das lutas nas suas diversas
dimensões e desenvolvidas por suas organizações sociais”.
Afirma seus defensores que a negação do direito a educação aos povos do campo e
demanda real de oportunidade á educação foram os principais instrumentos mobilizador dos
movimentos sociais do campo pelo direito a educação. Dessa maneira, a EJA no campo tem
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se constituído enquanto resposta entre as principais demandas por escolarização dos
trabalhadores e trabalhadoras do campo organizados em seus respectivos movimentos sociais.
Cabe-nos aqui trazer luz deste trabalho o percurso histórico traçado até pelo
programa com suas potencialidades e limites no que tange a luta pelo direito a educação do
campo enfrentada pelos movimentos sociais de luta pela terra e universidades. Traremos no
capítulo o surgimento do PRONERA, e ressaltando as principais ações do movimento pela
Educação do Campo, seus pressupostos teórico-metodológicos, bem como seus objetos e
metas.

4.5 PRONERA uma política pública de educação de jovens e adultos do campo

O Brasil é um país eminentemente agrário. Porém, esse viés não foi levado em conta
na elaboração e/ou implementação das políticas agrárias e de forma mais acentuada no âmbito
da educação.
A

Educação do camponês no Brasil sempre ficou em segundo plano, talvez porque

desde o feudalismo a elite dominante sempre tenha visto os camponeses como seus submissos,
portanto não dignos de ter algum conhecimento científico, geralmente devido a concepção
ideológica que fundamenta o sistema capitalista, que lucra mais quando os indivíduos
desconhecem os seus direitos e não reivindicam melhores condições de trabalho e vida.
Corroborando com esta discussão Sartori (2011, p.14) diz que:

A educação escolar não era prioridade para a maioria dos filhos e filhas dos
trabalhadores ou demais pessoas que viviam em condições econômicas
desfavoráveis, sendo a mão-de-obra das crianças e jovens necessárias para o
sustento da família. Uma relação de produção, exploração e exclusão, que
infelizmente, perdura ainda na sociedade brasileira.

O modelo de desenvolvimento implantado no campo brasileiro foi tão excludente
que marca até hoje o modelo de educação adotado. A escola brasileira, de 1500 até o início do
século XX, serviu e ainda serve para atender as elites, sendo inacessível para grande parte da
população rural. Para as elites do Brasil agrário, as mulheres, indígenas, negros(as) e
trabalhadores(as) rurais não precisavam aprender a ler e escrever, pois, para desenvolver o
trabalho agrícola o letramento era desnecessário.
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Para Kolling, Ceriole e Caldart, (2002, p. 34-35) afirmam que:
No Brasil, todas as constituições contemplaram a educação escolar, merecendo
especial atenção a abrangência do tratamento que foi dado ao tema a partir de 1934.
Até então, em que se pese o Brasil ter sido considerado um país de origem
eminentemente agrária, a educação rural não foi sequer mencionada nos textos
constitucionais de 1824 e 1891, evidenciando-se de um lado, o descaso dos
dirigentes com a educação do campo, e de outro, os resquícios de matriz vinculada
no latifúndio e no trabalho escravo.

A partir desses pressupostos compreende a trajetória mais geral dos povos do campo
e entender como importantes direitos como o de acesso à terra/território e à educação foram
tão negados e sonegados historicamente, e fazer a relação entre a educação ofertada a esses
povos com o modelo de desenvolvimento adotado até então pela oligarquia brasileira.
Neste contexto de negação de políticas públicas é que os movimentos sociais de luta
pela terra perceberam que a construção de novos projetos de desenvolvimento passa pela
construção de novos saberes no e do campo, que impulsionem a agricultura familiar, através
da produção de conhecimentos e tecnologias associadas à produção sustentável.
Nessa perspectiva, a Educação do Campo nasce como um paradigma insurgente da
educação. Segundo Caldart, Pereira, Alentejano e Frigoto (2011, p. 257): “A educação do
campo nomeia um fenômeno da realidade brasileira atual, protagonizado pelos trabalhadores
do campo e suas organizações, que visa incidir sobre a política de educação desde os interesses
das comunidades camponesas”.
Portanto, é possível concluir que a Educação do Campo é uma estratégia importante
para a transformação da realidade dos sujeitos do campo em todas as suas dimensões (sociais,
ambientais, culturais, econômicas, éticas, políticas). De acordo Fernandes, Cerioli e Caldart
In: Ferrari e Silva, (2010, p.1):

Esta é uma educação diferenciada, pois a Educação do Campo é uma construção
dos próprios sujeitos, com suas práticas sociais, noção de territórios, culturas e
diversidade que compõem o campo. Ela se apresenta como uma garantia de
ampliação das possibilidades dos camponeses de criarem e recriarem as
condições de existência no campo.

Dialeticamente, concebemos, portanto, a educação do campo como “um direito a ter
direitos”, ou seja, um direito “chave” para conquista de outros direitos que influenciam
diretamente no processo de desenvolvimento humano, local e territorial dos povos do campo.
É preciso, assim, compreender a importância da luta pela construção de um projeto de
educação do campo que possa garantir o direito à educação do povo camponês.
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Neste entendimento, sabemos que a principal proposta de política pública construída
a partir do paradigma da Educação do Campo até hoje foi o Programa Nacional de Educação
na Reforma Agrária, o PRONERA. Contudo, esta premissa não se deu de forma tranqüila
como se imagina, haja vista que este tema é tão polêmico quanto á questão agrária. De acordo
com Freitas (2013, p. 59)
Antes mesmo do marco do movimento que ficaria conhecido como Por uma
Educação do Campo, com a realização do I ENERA em 1999, já existia um
movimento latente em torno da questão da terra no Brasil e de melhores condições
de vida para o homem e a mulher do campo com respeito a sua cultura .

E neste contexto sócio histórico foi criado o programa que é contemporâneo do
ENERA13 que foi instituído através da Portaria 10/98, pelo então Ministério Extraordinário
de Política Fundiária. Em 2001, foi vinculado ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária – INCRA. Segundo o seu Manual de Operações o Programa Nacional de Educação
na Reforma Agrária – PRONERA – é uma política pública de educação envolvendo
trabalhadores (as) das áreas de Reforma Agrária. O PRONERA é um programa articulador de
vários ministérios; de diferentes esferas de governo; de instituições e movimentos sociais e
sindicais de trabalhadores (as) rurais para qualificação educacional dos assentados da Reforma
Agrária (BRASIL, 2004, p. 17).
O PRONERA é uma política pública de Educação de Jovens e Adultos do campo
assentados da reforma agrária e para formação de educadoras e educadores que trabalham nas
escolas do campo ou em seu entrono e que atendam a população assentada. Programa que
surge a partir das lutas sociais pelo direito e acesso a educação.
Em 1997 foi realizado o I Encontro Nacional de Educação na Reforma Agrária –
ENERA, resultado de uma parceria entre o Grupo de Trabalho de Apoio à Reforma Agrária
da Universidade de Brasília – GT-RA/UnB, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem
Terra – MST, representado pelo seu Setor de Educação e o Fundo das Nações Unidas para a
Infância - UNICEF. Estiveram presentes nesse Encontro cerca de setecentas pessoas, entre
educadores dos assentamentos e acampamentos do MST e professores de mais de vinte
universidades, que vinham desenvolvendo projetos educativos em assentamentos da reforma

13 Nomenclatura adotada em 1997 quando o Movimento pela Educação do Campo dava seus primeiros
passos. Mais que em 2001 ganha nova nomenclatura de PRONERA.
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agrária. Foi concluído nesse evento a necessidade de uma articulação entre os trabalhos em
desenvolvimento, assim como a sua expansão, dada a demanda dos movimentos sociais por
educação no meio rural e a situação deficitária da oferta educacional no campo.
Nesse contexto foi criado em 1998, o Programa Nacional de Educação na Reforma
Agrária – PRONERA enquanto política pública do governo federal, com o objetivo de
promover ações educativas nas áreas dos assentamentos da reforma agrária, e vem sendo
implementado por meio de convênios entre universidades, órgãos públicos, instituições
governamentais e entidades da sociedade civil que apresentam representatividade de
trabalhadores das áreas rurais.
O PRONERA objetiva promover o direito e o acesso à educação formal em todos os
níveis aos trabalhadores e trabalhadoras nas áreas de Reforma Agrária. Para isso desenvolve
ações de Educação de Jovens e Adultos, Alfabetização, Ensino Fundamental e Médio; cursos
profissionalizantes de nível médio, cursos superiores e cursos de especialização. Em convênio
com mais de 50 universidades públicas e comunitárias, os cursos garantem a chamada
alternância regular de períodos de estudos com tempos diferenciados de aprendizados, de
maneira que os assentados possam estudar sem sair do campo. Existe ainda, o envolvimento
das comunidades onde esses trabalhadores e trabalhadoras residem, contribuindo para o
desenvolvimento sustentável da região14
Entretanto, a modalidade prioritária do PRONERA é a Educação de Jovens e Adultos
(EJA), que compreende o processo de alfabetização e escolarização dos assentados, que de
acordo com o Manual de Operações do Pronera (2004, p. 15):

Examinadas as possíveis linhas de ação, decidiu-se dar prioridade à questão do
analfabetismo de jovens e adultos, se ser excluído o apoio a outras alternativas.
As razões para essa opção foram: o alto índice de analfabetismo e os baixos
níveis de escolarização entre os beneficiários do Programa de Reforma Agrária;
a preferência do Ministério da Educação pela política de reforço do ensino
regular e a tendência verificada entre os dirigentes municipais de considerar os
assentamentos áreas federais e, portanto, fora do âmbito de sua atuação.

Desse modo, as ações de escolarização e de formação dos jovens e adultos assentados
da reforma agrária direcionam-se a para inclusão social destes sujeitos, com o objetivo de
14

Disponível em : www.incra.gov.br acesso em 15/07/2015.
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torná-los construtores de suas identidades, para que finquem raízes e reconheçam o campo
como seu lugar de vida e trabalho, além de procurar atender às necessidades de produção,
organização e sustentabilidade socioambiental dos assentamentos rurais.
Para Di Pierro (2001), o PRONERA acolhe projetos propostos por instituições de
ensino superior (IES) que mantenham parcerias com movimentos sociais e organizações nãogovernamentais. Estes parceiros devem está envolvidos com as atividades em assentamentos
da reforma agrária. No início, os projetos eram avaliados pela Comissão Nacional do Pronera.
Depois de serem analisados pela Comissão Administrativa que verifica os aspectos formais
de adequação aos critérios de elegibilidade, e a Pedagógica que emite o parecer técnico, esse
modelo de gestão foi alterado a partir de 2001, quando o Pronera passou a subordinar-se à
Superintendência do Desenvolvimento Agrário do Instituto Nacional da Colonização e
Reforma Agrária – INCRA, e as decisões administrativas passaram a ser tomadas pelo
Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural, dessas instâncias tripartites originais, foi
preservada a Comissão Pedagógica Nacional, e permanece até hoje essa estrutura
organizacional do Programa.
O Programa Nacional de Educação na reforma Agraria ganhou status de política
pública de educação através do DECRETO Nº 7.352, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2010 que
dispõe sobre a política de educação do campo e o Programa Nacional de Educação na Reforma
Agrária - PRONERA.

Art. 1. A política de educação do campo destina-se à ampliação e da oferta de
educação básica e superior às populações do campo, e será desenvolvida
pela
União em regime de colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios, de acordo com as diretrizes e metas estabelecidas no Plano Nacional de
Educação e o disposto neste Decreto.

Contudo, mesmo o PRONERA tenha se tornado uma política pública, ainda vem
enfrentando muitos desafios desde sua implementação e execução. Ainda permanece como
uma intervenção setorial associada à democratização do acesso a terra. Na maior parte dos
contextos, essa intervenção não impacta significativamente as condições de vida, devido à
ausência e/ou insuficiência d outras políticas públicas de combate à pobreza, garantia de
direitos e desenvolvimento rural, como o acesso ao crédito e à assistência técnica, melhoria
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das condições físicas de infraestrutura (moradia, sistema viário, iluminação, meios de
transporte, saneamento básico), segurança alimentar, saúde e educação escolar.
O estudo realizado por Di Pierro (2001) apresenta as tendências descentralização,
focalização e a parceria como características das políticas de cunho social nas políticas de
educação de jovens e adultos. Além da pesquisa desenvolvida por Molina (2004) que busca
entender o Pronera enquanto política pública, a partir das condições históricas e do acúmulo
político que tornou possível propor-se esta política de educação específica para as áreas de
reforma agrária, numa conjuntura de desmonte e intervenção do Estado na educação, ao
mesmo tempo em que procurou analisar o que significou e o que produziu a existência dessa
política.
Os estudo de Molina (2004) e o de Rodrigues (2006) mostram que o PRONERA foi
resultado da luta dos movimentos sociais no final da década de 90, com o propósito de inserir
na agenda pública a discussão sobre uma política que de fato garantisse direito educacional
de qualidade aos povos do campo. Diante desta tese, é que foram surgindo novas inquietações,
que seriam: De fato foi só por conta da luta dos movimentos sociais que se impulsionou a
criação deste programa? Ou naquele momento, o cenário econômico-político que se
estabelecia e se desenvolvia através de uma política com o enfoque neoliberal, utilizou-se de
estratégias para silenciar os movimentos sociais que lutavam por seus direitos?
O momento atual nos parece propício para avanços, ao mesmo tempo em que revela
uma maior complexidade para a atuação dos movimentos sociais: o campo está voltando à
agenda do debate político do país, sendo parte da disputa de projetos de desenvolvimento, mas
em um contexto de clara hegemonia do projeto do capital, que até poderá reeditar uma política
de "educação para o meio rural", mas não tem como admitir que o Estado assuma a construção
efetiva de um sistema público de Educação do Campo.
Segundo Molina e Jesus (2004) o desafio que se impõe hoje aos sujeitos da Educação do
Campo é o da práxis: avançar na clareza teórica e de projeto para poder dar um salto de
qualidade na luta política e nas práticas pedagógicas produzidas até aqui. É preciso significar
o nome que criamos, e constituir teórica e politicamente o conteúdo e a forma desta nova
bandeira. Este desafio nos exige um permanente retorno a uma questão de origem: o que é
mesmo a Educação do Campo e quais são os seus fundamentos principais?
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Diante destas pesquisas e questionamentos que tratam sobre o PRONERA, que
levamos em consideração a necessidade de uma investigação mais detalhada desse programa
enquanto política pública pensada e implementada dentro de uma conjuntura econômica e
política que marcou o final da década 1990 no Brasil. E neste caso, o texto que segue será os
dados e informações obtidas no lócus da pesquisa através dos instrumentos de coletas de dados
informações como mencionado no segundo capítulo.
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CAPÍTULO V
5.1 RESULTADOS ALCANÇADOS: Estrutura e funcionamento do Pé na Estrada: uma
análise sobre o projeto

Arroz deu cacho, e feijão “floriô”.
Milho na palha, coração de amor!!!
(Música: FLORIÔ de Zé Pinto)

Este capítulo tem o objetivo de oferecer dados e informações para que sejam
evidenciadas todos as questões levantadas na parte introdutória desta dissertação.
Vale ressaltar que organizamos este capítulo em dois momentos, no primeiro traz as
análises mais metodológicas do projeto Pé na Estrada, nesta parte à análise foi realizada com
base nos documentos produzidos pelo projeto, especificamente os relatórios parcial e final do
Pé na Estrada, e no segundo momento a apresentação e análise na perspectiva crítica e
ontológica da representação do Pronera na vida dos assentatos/educandos e educandas do
projeto.
Ao realizar e cumprir as etapas da pesquisa de campo, bem como análise documental,
evidenciamos que o Projeto Pé na Estrada constituiu como um desafio a partir da demanda
apresentada pelos movimentos sociais e sindicais para escolarizar 2400 jovens e adultos,
acampados e assentados da Reforma Agrária espalhados nas diferentes localidades do Estado
da Bahia com a intencionalidade de dar continuidade aos processos educativos iniciados com
a alfabetização de homens e mulheres.
Os desafios enfrentados para efetivação do projeto se impôs no seu nascedouro, pois
pensar num projeto para atender à especificidade da Educação do Campo na perspectiva do
MST, FATRES, CETA, FETAG e MLT requereu um diálogo constante entre a Universidade
e os demais parceiros, portanto desde a sua concepção o Projeto Pé na Estrada se fez no
coletivo, nas idas e vindas, nos diversos encontros de produção.
Desse modo, em 2005 iniciou o processo de cadastramento dos sujeitos que iriam
compor as salas de aulas nas regionais de Irecê, Itaberaba, Eunapólis, Teixeira de Freitas, Bom
Jesus da Lapa, Serrinha e Ipiaú. Na 1ª etapa, referente a 1ª e 2ª série do ensino fundamental, a
matrícula inicial foi de 2.360, com o funcionamento de 118 turmas, cada sala de aula com
aproximadamente 20 educandos/as. Na 2ª etapa, referente à 3ª e 4ª série do ensino
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fundamental, o número de turmas é alterado em função do remanejamento de algumas e de
outras que fecharam, totalizando 108 salas de aulas.
Esses dados do projeto Pé na Estrada está intrinsecamente ligados aos dados do II
PNRA15 (2005) quando mostra que o Pronera nasceu em 1998, e desde seu nascedouro, o
programa vem garantindo acesso à escolarização a milhares de jovens e adultos, trabalhadores
das áreas de reforma agrária que, até então, não haviam tido o direito de se alfabetizar,
tampouco o direito de continuar os estudos em diferentes níveis de ensino nos mais diferentes
estados brasileiros. Esses dados foram representados através dos mapas do II PNERA 2015.

MAPAS 4: CURSOS DO PRONERA DISTRIBUÍDOS POR ESTADO

Fonte: II Relatório de Pesquisa Nacional de Educação na Reforma Agrária, 2015

15 O II PNERA Relatório da II Pesquisa Nacional sobre a Educação na Reforma Agrária, Um dos objetivos da
II PNERA foi criar um banco de dados permanente sobre as ações do Pronera, por meio da realização de um
censo dos cursos promovidos pelo programa e concluídos entre 1o de janeiro de 1998 e 31 de dezembro de 2011,
com a coleta, a sistematização, a análise e a divulgação dos dados. Ao mesmo tempo, buscando proporcionar
análises em diversos níveis e escalas da situação das escolas do campo, organizou-se também uma sistematização
de dados do Censo Escola.
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Os mapas apresentados no II PNERA, mostramos os números de cursos por
superintendência do Incra, com destaque para as SRs do Pará (33 cursos), do Rio Grande do
Sul (27 cursos), da Bahia (23 cursos), da Paraíba (21 cursos) e do Maranhão (20 cursos).
O gráfico ainda consta a distribuição dos cursos segundo as modalidades. A maior
parte dos cursos compreendeu a alfabetização e escolarização dos anos iniciais do ensino
fundamental. No nível médio, destacam-se as modalidades técnico concomitante e técnico
integrado. No ensino superior, a graduação aparece com 42 cursos e a pós-graduação com
doze nas modalidades especialização e residência agrária. Não obstante desta discussão o Pé
na Estrada na Bahia contempla dezenas de turmas de escolarização, conforme demonstra
tabela abaixo.

TABELA 5 - QUADRO SÍNTESE DO FUNCIONAMENTO DAS TURMAS – SEGUNDA
ETAPA
Número

Turmas que

total/Turmas

funcionaram

120

108

Turmas fechadas

Turmas que não
abriram

09

03

Fonte: Relatório do Pé na Estrada, 2005 - 2009

Neste contexto de estrutura das turmas que o Projeto passou por várias etapas, o
primeiro encontro de formação, na Pró- Reitoria (2005) da UNEB em Salvador, para os
estudantes universitários, monitores e coordenadores, ultrapassando a meta prevista de 140
participantes para 160 pessoas envolvidas. Já no início de 2006 as capacitações pedagógicas
passaram a acontecer nas regionais sob a responsabilidade dos Professores Coordenadores da
Universidade, conforme reza o projeto. Para atender as reais demandas do educandos como
sujeitos do processo realizaram-se inicialmente um diagnóstico observando o nível de
conhecimento do educandos e os principais problemas da realidade. Este diagnóstico serviu
de matéria prima para subsidiar o processo pedagógico nos assentamentos bem como a
elaboração de materiais didáticos utilizados pelos educandos e educadores. Além disso,
ajudou na adequação de uma proposta curricular calcada na realidade estudada, objetivando a
sua problematização e superação dos limites apontados no diagnóstico.
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Seguindo as metas previstas, em 2007 concluiu-se a 1ª etapa e iniciou-se a 2ª etapa, para
tanto se fez necessário reestruturação das turmas uma vez que se constatou que muitos
educandos também foram alfabetizados no Projeto Pé na Estrada não atingindo o nível
conceitual requerido para séries mais adiantadas, bem como numa pesquisa in loco percebeuse que muitos assentados e acampados sabiam ler e escrever, além de possuírem habilidades
matemáticas suficientes para ingressarem na 2ª etapa do projeto.
Desse modo, foram incorporados outros sujeitos na 2ª etapa que não estiveram
matriculados no início do processo, o que pode ser analisado na perspectiva de que a educação
proposta pelos movimentos sociais não se encerra nos trâmites impostos pela escola regular, o
que existe na verdade é a transcendência do que está posto e a superação das dificuldades
vivenciadas.
É neste construir que o projeto Pé na Estrada foi sendo delineado, procurando atender
às múltiplas questões do fazimento do educar o homem e a mulher do campo, numa
reciprocidade constante e no diálogo permanente entre a Ciência, aqui representada pela
Universidade, e o saber destes sujeitos.

5.2 Metodologia e cronograma de atividades

De acordo com o relatório final do Pé na Estrada, a metodologia aplicada foi ancorada
nos pressupostos freirianos, sendo assim as aulas na sua grande maioria partem da
problematização dos eixos temáticos, formando círculos de cultura e realizando
sistematicamente as discussões orais. A sustentação didática tem como norteamento o livro
didático “Construindo Caminhos”, esse material nasceu do compromisso assumido com a
causa da Reforma Agrária e com a Educação do Campo brasileira e baiana, e ainda pela real
necessidade de ter um material para as turmas do Projeto Pé na Estrada.
O trabalho pedagógico foi acompanhado de capacitações e nas visitas in loco
realizadas pelos estudantes universitários, coordenadores locais e pela coordenação geral.
Neste contexto, percebeu-se que os monitores tentam fazer o melhor que podem, entretanto
os limites é de várias ordens, o que dificulta a sua atuação na modalidade EJA. Esses limites
se inscrevem basicamente em sua formação inicial, apesar de todos terem o Ensino Médio
completo e alguns são educandos dos cursos de graduação do PRONERA/UNEB, na falta de
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informações, ou materiais que possam contribuir na formação continuada especificamente
para atuação em programa de educação do/no campo.
As atividades letivas foram desenvolvidas a partir do calendário, sendo este flexível
para atender as especificidades de cada comunidade e em atendimento ao calendário agrícola.

TABELA 5 – QUADRO SÍNTESE DA ETAPA/FASE DO PROJETO
Etapa/Fase
1

Especificação
Cadastramento dos

Unidade
Assentadxs

Previsão

Realizado

2.400

2.360

140

160

130

151

2.400

2.360

Assentadxs
Educandxs
2

Encontro de

Universidades,

treinamento

Coordenadorxs,
Monitorxs

3

Capacitação

Monitores

pedagógica

Coordenadores

e

locais
4

Curso de

Jovens e Adultos

Desenvolvimento do

assentados

Ensino Fundamental

acampados

e

1 a 4 Série
Fonte: Relatório Final do Pé na Estrada, 2005 – 2009.

Os resultados alcançados no Projeto de Escolarização do Pé na Esteada e seus impactos
foram percebidos através dos Seminários de Avaliação realizados nas regionais com a
participação de todos os sujeitos envolvidos. Onde segundo a acompanhante de turmas houve
uma excelente acompanhamento por parte da coordenação geral do Projeto Pé na Estrada se
fazendo presente em todas as etapas do projeto que vai da montagem das turmas até a
avaliação final. Mas, também foi destacado e observado os limites e problemas enfrentados
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no decorrer da implantação, como também as possibilidades geradas a partir do processo de
escolarização e por que não dizer do processo de alfabetização do público atendido, uma vez
que o projeto superou sua meta de apenas escolarizar e passou a atender também a necessidade
apresentada nas turmas formadas.
A heterogeneidade de conhecimento detectado através da aplicação do diagnóstico
inicial confirmou os resultados apresentados durante avaliação. Nos relatos dos educandos e
dos monitores constatou-se que os avanços cognitivos se deram a partir das habilidades de
leitura e escrita destes sujeitos, portanto foram identificados diferentes níveis conceituais, a
saber: pré-silábico, silábico, silábico-alfabético, alfabético e ortográfico.
Cabe ressaltar que o número de escolarizandos no processo inicial de alfabetização
superou a casa dos 40% da matrícula inicial, o que aponta para a latente necessidade de
alfabetizar o povo do campo e principalmente os sujeitos que compõem a frente da luta pela
reforma agrária neste país. Neste sentido os 60% restante se dividiu entre os que progrediram
para a 2ª etapa, os que não atingiram as habilidades requeridas para freqüentarem a 3ª e 4ª
séries e os que ficaram no caminho. Entre os que progrediram soma-se os sujeitos que foram
identificados como possuidores de habilidades suficientes para serem certificados e dar
continuidade ao seu processo de escolarização, estes engolidos na caminhada pela dificuldade
ou ausência de oferecimento de educação de jovens e adultos na sua comunidade. Muitos
foram os depoimentos acerca da invisibilidade deste público pelo poder municipal resultante
do descaso e da ausência de políticas públicas para atender os Sem Terra, é neste viés que o
Projeto Pé na Estrada impactou de maneira marcante em muitas comunidades, pois
representou a única possibilidade de elevação da escolaridade destas pessoas.
Na avaliação ainda foi solicitado uma segunda edição do projeto devido a sua
importância para aqueles que progrediram e em razão da demanda ainda apresentada através
de elevados índices de evasão, permanência nas séries iniciais, além do número de pessoas
que não foram atendidas pelo projeto.
Dentre outros aspectos a ser considerado como resultado positivo foi o material
didático apontado por unanimidade como sendo o primeiro livro produzido a partir dos saberes
e fazeres do povo do campo, em especial da reforma agrária o que traduziu numa proposta
contextualizada e significativa para os educandos e ao mesmo tempo um desafio para os
monitores, pois o material é pensado na perspectiva da interdisciplinaridade e da
problematização. Com relação ao material um depoimento de uma educanda do programa que
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me chamou atenção, ela falou que mesmo sem saber ler e escrever a metodologia aplicada
pelo seu monitor com o uso do material didático enquanto ferramenta pedagógica possibilitou
a leitura de mundo e que a partir das discussões geradas nos círculos de cultura a educanda
não seria mais enganada por ninguém. Este depoimento reflete a formação política presente
nas atividades desenvolvidas, superando também a visão limitada das propostas de EJA nas
escolas regulares.

5.3 CARACTERIZAÇÃO DA TURMA DE BARRA DA IPUERIA – SERRA DO
RAMALHO.
A turma do Projeto de escolarização de primeira a quarta série do ensino fundamental
realizada na Comunidade de Barra da Ipueira no ano de 2009 – 2010 contou com a matricula
de 18 (dezoito) educandos e educanda, na sua maioria mulheres.

Foto 02: ENCONTRO DE EDUCADORES E EDUCANDO – BARRA DA IPUEIRA.

Fonte: Arquivo do Projeto, 2005.
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Veja no quadro algumas informações importantes desta turma. Tendo a turma a
seguinte composição: 15 mulheres e 3 (três) homens, com faixa etária de 15 a 45 anos, todos
se consideram ou se auto reconhece como trabalhares e trabalhadoras rurais, com a observação
de 3 (três) pessoas que auto reconhecem como trabalhadores rurais e pescadores. E dos 18
(dezoito) educandos e educandas matriculados, 15 quinze tem filhos e os demais não.

GRÁFICO 1: PERFIL DOS EDUCANDOS E EDUCANDAS DA TURMA DE BARRA DA
IPUEIRA.

Perfil da Turma de Barra da Ipueira
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Trabalhador Rural

Casado/Amasiado

Tem Filhos

Mulher/Homen

Fonte: Gráfico elaborado com dados da pesquisa.
O gráfico acima, nos revela algumas informações importantes da turma de Barra da
Ipueira, mais alguns pontos nos chama atenção pelo número bastante elevado quanto a outros
pontos. Um dos elementos que consideramos extremamente relevante é a clareza do auto
reconhecimento quanto a sua atividade ocupacional, visto que pelo o que se observa nas
informações acima de 100% dos entrevistados se auto reconhece como trabalhador rural, e
apenas 3 pessoas afirmou ser trabalhador rural e pescador. Acreditamos que este
reconhecimento tem a haver com a luta de classe e a tomada de consciência desses sujeitos
juntos diante a sociedade. Alguns autores, afirmam que o século XXI fica na história pela
tomada de consciência por parte da sociedade, esta tomada de consciência permeia
praticamente todos os campos e segmentos da sociedade, com destaque para a política e luta
de classe.
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Dentre outros aspectos, o número de mulheres matriculadas nesta turma que também
chama atenção. O número de mulheres é bem maior do as de homens. A curiosidade enquanto
pesquisador foi a seguinte: será que o este número de mulher em relação é um fenômeno de
que as mulheres sempre ocuparam os espações educacionais ou isso tem a ver com
possiblidade e oportunidade de estudo?. Mas, logo retomando aos dados das entrevista
percebo muito claramente que este número se justificaria pela oportunidade “dadas” a elas.
Neste termos, agora veremos os dados do perfil dos entrevistados durante o fazer da pesquisa
e também algumas informações e “achados” do processo investigativo.

5.4 PERFIL IDENTITÁRIO DOS SUJEITOS DA PESQUISA
Segue a baixo quadro elaborado com dados e informações dos sujeitos entrevistados, onde
destacamos suas principais características físicas, idade cronológica, escolaridade, sexo e sua
representação social.
TABELA 6 - QUADRO SÍNTESE PERFIL IDENTITARO DOS SUJEITOS DA
PESQUISA
NOME

SEXO
𝐹

FRANCISCA

LUCIA REIS

𝐹

MARIA
APARECIDA

F

VIRGINELANE

F

ALEXSANDRO

𝑀

IDADE

COR/RAÇA

56

NEGRA

𝐴𝑆𝑆𝑂𝐶𝐼𝐴Ç𝐴𝑂

𝐸𝑁𝑆𝐼𝑁𝑂 𝐹𝑈𝑁𝐷

32

NEGRA

𝐶𝑂𝑂𝑅𝐷/𝐶𝐸𝑇𝐴

𝑆𝑈𝑃𝐸𝑅𝐼𝑂𝑅

NEGRA

𝐸𝐷𝑈𝐶𝐴𝑁𝐷𝐴

𝐹𝑈𝑁𝐷𝐴𝑀𝐸𝑁𝑇𝐴𝐿

NEGRA

𝐶𝑂𝑂𝑅𝐷/𝑈𝑁𝐸𝐵

𝑆𝑈𝑃𝐸𝑅𝐼𝑂𝑅

NEGRO

𝑀𝐼𝐿𝐼𝑇𝐴𝑁𝑇/𝐶𝐸𝑇𝐴

𝑆𝑈𝑃𝐸𝐼𝑅𝑂𝑅

43

38

43

Fonte: Quadro elaborado pelo autor, 2016

OCUPAÇÃO

ESCOLARIDADE
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Esse quadro, apenas mostra alguns dados importantes e necessários para melhor
conhecer os sujeitos participantes desta pesquisa. Contudo, ele não revela os sentidos e
emoções percebidas ao realizar as referidas entrevistas. Sendo assim, opto aqui fazer uma
breve apresentação identitária desses sujeitos.
A primeira entrevista foi a Senhora Francisca Luiza Guedes, ela é assentada e
moradora da comunidade deste 1982, tem 9 (nove) filhos, concluiu ensino fundamental no
PRONERA onde também foi alfabetizadora e atualmente coordena a Associação dos
Pequenos Produtores Rurais - APPR de Serra do Ramalho e também participa da Associação
de Mulheres Campesinas do mesmo município.
Lucia Reis, segunda entrevista, tem 34 anos, mãe de dois filhos, moradora e
assentamento na comunidade de Pambu no Projeto Agroextrativista São Francisco, fez o curso
de Pedagogia da Terra, quando no mesmo período coordenou coletivo de educação do
Movimento CETA na região de Bom Jesus da lapa e atualmente coordena a Associação de
sua comunidade.
Antes de qualquer coisa, dizer que realizar entrevista com a Senhora Maria Aparecida
mas antes de tudo emocionante, ele trouxe lindas declarações, cheias de particularidades e
afirmativa de mulher de luta, e também guerreira. Ela tem, tem 43 anos, tem 8 (oito) filhos.
Sua vinda segunda a mesma, se chama trabalho, pois sempre trabalhou na roça, desde criança,
e principalmente depois que teve os meninos (filhos).
Após análise das informações apresentadas pelos entrevistos quanto a estrutura e
funcionamento do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária podemos destacar
algumas categorias que de um modo geral tem relação direta com a construção projeto de
sociedade, mais justa e democrático com forte aspiração de um projeto contra- hegemônico.
Destarte, a constituição orgânica do PRONERA enquanto política pública de educação
para os povos do campo ficou evidente na fala de Francisca Luiza, quando diz:

O PRONERA é uma luta nossa, dos trabalhadores que tivemos esta
conquista, que hoje agente temos ai filhos de agricultores na faculdade
estudando, que antes não tínhamos esta oportunidade, oportunidade que eu
não tive.

82

Segundo Caldart e Jesus (2004) o movimento inicial da Educação do Campo foi o de
uma articulação política de organizações e entidades para denúncia e luta por políticas
públicas de educação no e do campo, e para mobilização popular em torno de um outro projeto
de desenvolvimento. Ao mesmo tempo tem sido um movimento de reflexão pedagógica das
experiências de resistência camponesa, constituindo a expressão, e ao pouco o conceito de
Educação do Campo.
Esta articulação citada pelas autoras fica evidente nas ações políticas dos movimentos
sociais de luta pela terra/território citada pela entrevista coordenadora Francisca quando
afirma:
Fizemos acampamentos, mobilizações, que os trabalhadores se mobilizava e unia
para conseguir esses avanços. Essas políticas, inclusive o PRONERA. Que os
trabalhador luto muito pra conseguir isso. Lula reconheceu, o presidente
reconheceu, mais os trabalhador, os movimentos sociais, foi quem se uniu e correu
atrás desse ensino que é a realidade do campo.

Assim, e de acordo também com esses autores concebemos a educação do campo,
advinda e forjada a partir das lutas sociais na perspectiva de um projeto educação para além
do capital, conforme sugere Mészáro (2002), e que seja acima de tudo uma política de
educação contra – hegemônica. Podemos afirmar esta questão porque as dimensões dos eixos
temáticos trabalhados no Projeto de Escolarização Pé na Estrada se basearam na perspectiva
de um currículo crítico16.
Esta perspectiva presente no projeto “Pé na Estrada” ultrapassa os limites de currículo
tradicional exatamente porque a contextualização entre os conhecimentos dos educandos
aliados os conhecimentos escolares seguem uma organização didático pedagógica com a
dimensão estética do processo de aprendizagem em dinâmica no qual o sujeito percebe o
objeto do desejo e o resignificado
Segundo Silva e Carvalho (2015) nesta perspectiva Freiriana, é preciso ter presente no
processo de formação da dimensão ambiental a realidade – ambiente concreto e cotidiano dos
educandos, tanto local como global, na perspectiva de conexões complexas entre o tecido
social (econômico, político, cultural, ético, tecnológico) e a teia do mundo natural (dinâmicas

16 O entendimento de currículo aqui está ancorado na definição de Tomaz Tadeu da Silva, (2004)
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ecológicas) e conceber o mundo um conjunto de relações históricas, construídas socialmente
de forma dinâmica, dialética e inter-relacional.
Neste entendimento podemos, considerar que os conteúdos e sequencia didática
adotada no projeto de escolarização Pé na Estrada seguiram uma perspectiva crítica do
currículo quando ele ultrapassa os méritos dos conteúdos, avaliação, evasão ou mesmo o
ensino propriamente dito. Veja o quadro síntese a seguir com os eixos, sub eixos e temas
trabalhados no Projeto.

TABELA 7 – QUADRO DE EIXO CENTRAL DO PROJETO DE ESCOLARIZAÇÃO – PÉ
NA ESTRADA
EIXO

QUESTAO CENTRAL

SUBEIXO
Identidade

individual

e

social

dos

educandos;
A posse da terra no Brasil;
Questão da posse da terra e as ações O papel dos meios de comunicação sociais
01

dos movimentos sociais na luta peça na luta pela reforma agrária.
reforma agrária
Vivendo o cotidiano do campo;
Refletindo sobre o cuidado com a terra;
Buscando qualidade de vida.

02

Agricultura Orgânica Sustentável

03

Valorização da vida

Ler a Terra para compreender a vida;
Ler a Terra para preservar a vida

Fonte: Produção própria, 2016

Diante deste quadro, a perspectiva crítica trabalhada no projeto fica bastante
evidenciada, pois para SILVA (2004) as teorias críticas de currículo, ao deslocar a ênfase dos
conceitos simplesmente pedagógicos de ensino aprendizagem para os conceitos de ideologia
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e poder por exemplo, nos permitiram ver a educação de uma nova perspectiva. Perspectiva
essa que fica ilustrada na fala da coordenadora Lucia Reis, quando afirma que:

É um programa que tanto é emancipador como libertador, ele ajuda em todos os
sentidos, na verdade porque a gente passa ter um conhecimento bem mais amplo,
maior, consegue lutar, sair dessa dependência, inclusive a política de muitas outras
dependências que a gente tem. O projeto, ele estimula muito, dar oportunidade de
fazer reflexão acerca dos problemas que temos, que a gente e enfrenta, ele nos dar
oportunidade de refletir sobre os conteúdos até as próprias disciplina dentro do
projeto diferencia um pouco das demais. Ela contribui para formação crítica dos
sujeitos.

Para a educanda Maria Aparecida 43, anos, o Pé na Estrada: “Era um programa
deferente. Dom ir aprender o ir vim da vida da gente. Foi quando comecei a estudar entendi
o sentido da mesma coisa que e morar aqui na roça”.
Neste entendimento vale destacar as contribuições de Silva (2004) quando diz que a
escola contribui para esse processo não propriamente através dos conteúdos explicito de seu
currículo, mas ao espelhar, no seu funcionamento, as relações sociais do local de trabalho.
Para ele, a escola dirigida aos trabalhadores dos escalões superiores de escala ocupacional
tende a favorecer relações sociais na quais os estudantes têm oportunidade de praticar atitudes
de comando e autonomia.
Assim, podemos também considerar que a proposta de educação presente no Projeto
de Escolarização – Pé na Estrada é uma educação contextualizada que ao dizer de Reis (2004)
seria a educação do campo e com vista ao desenvolvimento sustentável, que leva em
consideração própria realidade do campo, sua geografia, cultura e regionalização. Neste
entendimento, observa que temos aí presente um novo paradigma de educação em vigor, uma
proposta de educação contra- hegemônica17.
O entrevistado Alessandro, 43 anos, militante e egresso do curso de engenharia
agronômica sustentável afirma:
“O PRONERA busca mudar essa concepção de pensamento cartesiano, com uma
proposta de educação a partir da própria experiência do educando com a teoria. A
qualidade desses processo educacional está nos momentos presenciais, na
17 O termo hegemonia, em sua origem grega, remetia a uma autoridade militar exercendo a supremacia de uma
cidade-estado no interior de uma confederação. Preservou, no sentido corriqueiro, essa característica de
predomínio militar e autoridade de pais sobre o outro.
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construção coletiva do conhecimento e nos grandes avanços, principalmente pra que
não teve uma boa educação básica”.

A educação do campo na perspectiva contra – hegemônica compreendida nesta
dissertação aquela que se baseia dentro dos princípios da pedagogia do movimento e do
oprimido já anunciado por Freire e Freitas (2009). A educação do oprimido se insere de acordo
com Arroyo (2012) se insere no movimento de educação e cultura popular que surge a partir
da década de 1950. Para ele, este movimento de educação e cultura popular significa uma
resposta político-pedagógica a essas tensões, que não se limita ao Brasil, mas estão expostas
aos povos da América Latina e nos povos da África (p.555)
Ancorado nos princípios da Pedagogia do Oprimido Freire (1981) a educação do
campo aponta para uma relação entre experiência de opressão, entre sujeitos que padecem e
reagem á opressão e a radicalidade de formadora-formadora desses processos sociais. Por esse
viés, não seria uma pedagogia reconceituada, entendida e praticada não para simplesmente
educar, mas uma pedagogia do oprimido, e de tantos oprimidos por relações sociais,
econômicas, culturais, por padrões de trabalho, de propriedade e de apropriação e
expropriação da terra, e do trabalho que tantos os trabalhadores homens, mulheres e negros
são submetidos.
Daí esteja o sentido maior pela luta de um projeto que tem na sua essência outros
sujeitos e novas pedagogias com vista a busca da emancipação e libertação dos sujeitos.
Desse modo, com vista a atender a questão central deste trabalho que foi feita
inicialmente que foi compreender o que é o Programa Nacional de Educação na Reforma
Agrária para o Projeto Agroextrativista São Francisco realizo aqui uma análise do significado
e do que representada o PRONERA na vida dos homens, mulheres, jovens e adultos do campo.
Falar de sentido e significado atribuídos a qualquer situação, pessoa ou objeto não se
configura tarefa fácil. Mais á de considerar que o ser humano é dotado de sentimentos com
que faz dele algum único e singular na sua vida. Segundo Marques (2010) as ciências culturais
buscam pelo significado das ações humanas, pelo que as pessoas consideram importante nas suas
experiências, pela sua subjetividade. Subjetividade entendida como processos pelos quais as
pessoas explicam e descrevem, segundo seu ponto de vista/suas experiências, o mundo no qual
elas vivem, percebem, sentem.

Não obstante, temos a capacidade de valorizar ou não tudo aquilo que nos rodeia, e
principalmente em dizer se isso ou aquilo nos faz bem ou mal, ou mesmo se ajuda ou não
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ajuda. Por esse viés que busquei compreender através desta pesquisa qual o sentido e/ou
significado do Projeto de Escolarização – Pé na Estrada para vida de jovens e adultos do
campo.
Movido as suas motivações e aspirações, parte significativas dos entrevistados
apontaram o Projeto como uma oportunidade de estudar, tendo em vista que do total de
educandos e educandas matriculados, três educandos nunca tinha frequentado a escola.

“O PRONERA, foi uma grande oportunidade deu estudar. Tive esse privilégio de
concluir a minha oitava série, porque pra mim foi um desafio, porque não tive a
chance de estudar, só com o PROBNERA eu conseguir a concluir a oitava série,
porque eu só tinha a quarta série. Em 2004 eu concluir” (Francisca, coordenadora
da Associação, 56 anos).

Quanto a relevância e as contribuições do Pé na Estrada para vida desses assentados
ficam bastante evidentes em algumas falas.
“Estudar no Pé na estrada me ajudou bastante. No conhecimento sobre a terra que
nós moramos. Uma parte é bem deferente, pra mim, porque fala sobre mais a terra
e a roça, coisa que nunca vi em outra escola” (Maria Aparecida, educanda de 43
anos).

Esse bem diferente colocado pela educanda tem a ver com a concepção de campo e de
educação que até então foi implanto no campo brasileiro, pois a educação ofertada aos povos
do campo sempre foi a mesma da cidade, e sem nenhuma contextualização. Daí extraiu a real
diferença entre a Educação do Campo e a Educação no campo.
De acordo com Silva e Carvalho (2015) a prática educativa que se articula em torno
do conceito da Educação do Campo no Brasil, encontrou nas iniciativas educativas da
contextualização e convivência com o semiárido um laboratório vivo para organização do
trabalho pedagógico contra hegemônico ao modelo de escola descontextualizada e excludente.
Essa perspectiva é destacada na entrevista da acompanhante de turmas do projeto quando
afirma:
A proposta de educação do projeto Pé na Estrada não era igual de uma escola
municipal, escola comum. O projeto respeita as características de cada
comunidade. Era feito diagnósticos em cima das necessidades que aquelas
pessoas tinham. Respeitando a cultura do campo, era tudo valorizado, as

87

cantigas de rodas, as leituras e a forma de se realizar as atividades, onde todo
mundo participava. Era uma educação participativa (Acompanhantes de
turmas, 38 anos).

Desse modo, o que se configura neste projeto, na sua base teórica – metodológica os
pressupostos da Educação do Campo, paradigma este que passou a existir como um conceito
contemporâneo que se coloca dentro nas contradições da sociedade capitalista, que se
expressam em diferentes dimensões e espaços pedagógicos escolares e não escolares
articulados diretamente com os processos de luta e mobilizações das populações do campo
por terra/território, agua, preservação dos biomas, soberania alimentar e por políticas sociais
de saúde e educação (SILVA e CARVALHO, p. 23, 2015).

GRÁFICO 02 - SIGNIFICADO DO PRONERA PARA OS ASSENTADOS

Significado do PRONERA

Vida Melhor
Emancipaçao/Libertação
Aprende Ler e escrever
Oportunidade de Estudar

Fonte: Dados da pesquisa.

Ao analisar o gráfico acima, identifico que os significados e importância atribuídos ao
Pé na Estrada enquanto projeto do Programa Nacional de Educação na Reforma agrárias
ganhas diferentes dimensões para aqueles que participaram direta ou indiretamente do projeto.
Percebemos aí presente algumas dimensões, a exemplo da dimensão política, social e
educacional.
Estas informações se convergem para uma compreensão ampla e complexa do que é a
educação e qual os significados atribuídos a ela para as camadas populares e sujeitos sociais.
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Nesse sentido, posso mesmo de maneira preliminar considerar que formação escolar ofertada
pelo projeto de escolarização Pé na Estrada ganhou diferentes significados em decorrência das
motivações colocadas pelos sujeitos pesquisados.
O viver melhor destacado pelos 10% dos sujeitos entrevistados tem conotação de que
a educação representa a possibilidade de uma vida digna, especialmente no campo, lugar este
que no seu contexto histórico passou por uma série de transformações que alteram de forma
perversa os molde de vida camponesa. Este viver melhor representa de modo geral o acesso
as políticas sociais de saúde, educação e saneamento básico como elementos necessários para
melhor qualidade de vida no campo. Outrossim, podemos também elucidar que o uso da
leitura e da escrita, aqui compreendido na perspectiva do letramento apontado por Soares
(2011) ganha destaque por entender que o uso desta técnicas são mais que necessária no
processo das lutas sociais. E por isso o domínio da leitura e escrita adquire condição primeira
para o pleno exercício da cidadania, ou seja, uma educação com vista para práticas sociais e
para emancipação dos sujeitos.
Esta outra categoria da emancipação e libertação que aparece com maior destaque
durante a realização do grupo focal, recebe destaque de elemento chave para compreender de
fato a formação e as contribuições deste programa para uma educação iminentemente
emancipadora.
Neste viés, destacamos as palavras mais recorrentes no que tange a discussão sobre a
educação emancipadora: Liberdade, Política, Opressão, Enganação, Subordinação,
Emancipação, Perseguição. Assim, a educação do campo aqui instituída através do Pé na
Estrada se insere no contexto de um novo paradigma de educação que é a Educação do Campo.
Este programa que surge inicialmente com objetivo de alfabetizar jovens e adultos
camponeses conforme mostra o manual de operações (2004), mais que ao longo de sua
construção histórica adquire status de política pública de educação.
Sobre esse argumento, o viés político, assim pode considerar que é o grande fetiche deste
programa. O caráter político presente em toda as etapas do projeto em análise é muito evidente
no seus diferentes aspectos, seja no conteúdo, na metodologia ou na formação de seus
educadores. A abordagem desses elementos na teoria do conhecimento se insere na Pedagogia
do Movimento e com base nas concepções Freirianas, expressa por Caldart (2000) quando diz
a escola é mais que escola. De acordo com Maciel (2011):
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A Pedagogia libertadora prevê uma práxis revolucionária essencialmente autêntica
na condução de uma teoria que não se separa da prática. Ao contrário, se caracteriza
pela ação dialógica que ela estabelece entre si, supõe a superação da visão
mecanicista de educação e das dicotomias na relação teoria-prática. Nesse sentido,
é preciso fazer com que o educando se dê conta de seu próprio processo de
conscientização, haja vista que ninguém é sujeito da educação de ninguém, a não
ser de si mesmo. Não é possível, portanto, falar de educação popular que não se
reflete não se inove e não se promova à superação em sua própria prática. É um ato
criativo e rigoroso no uso de mecanismos e metodologias na formação de
subjetividades individuais e coletivas na qual anseia a integração de diferentes
práxis.

Essa perspectiva é reafirmada por Brandão (1981) quando diz que se projeta sobre a
educação um meio de mudança social e de formação de sujeitos na/da mudança social, porém
quando essa ideia é tratada como única prática social capaz de criar nas pessoas condições
necessárias para a transformação política, econômica e cultural da sociedade.
Nesse entendimento, e corroborando com Foucault (2008) quando diz que o sistema de
educação como lugar historicamente constituído para preparar o sujeito aluno para a vida
adulta é uma maneira política de manter ou modificar a apropriação dos discursos, com os
saberes e os poderes que eles trazem consigo.
Vejamos nestas palavras o quanto elas são importantes na atual conjuntura brasileira, bem
como no papel da educação para a transformação de nossa sociedade. Teriamos muitos
enredos a tecer aqui sobre o Projeto de Escolarização de Jovens e Adultos e suas contribuições
para superação do analfabetismo na Bahia, e de suas contribuições para o fortalecimento das
lutas sociais do campo atualmente posta, mas acreditamos que de forma única e objetiva
colocada aqui trouxe importantes elementos discursos para o nosso trabalho.
Desse modo, tão-somente elucidei na forma teórica – metodológicos alguns elementos e
aspectos do projeto de forma que pudesse compreender no campo das teorias críticas de
educação quando esta passar a tratar especificamente de ordem política e social, dos processos
formativos e não puramente do produto ou resultado final.
Sendo assim, neste último capítulo desta dissertação que segue algumas considerações
sobre o percurso metodológico desta pesquisa, ressaltando, o alcance de seus objetivos e seus
resultados finais.

90

CONSIDERAÇÕES

As considerações aqui apresentadas parte inicialmente da retomada da questão central
da pesquisa que foi compreender o que é o PRONERA no Projeto Agroextrativista São
Francisco em Serra do Ramalho – Bahia. E se tratando de uma pesquisa eminentemente
qualitativa, o foco dado foi especialmente no processo decorrente da pesquisa, bem como no
produto final.
Nestes termos, podemos considerar a partir do campo teórico – metodológico e dos
elementos da pesquisa que a construção da política da Educação do Campo surge
organicamente pelas lutas sociais de educadores, educadoras e movimentos sociais de luta
pela terra/território e pela Educação. Assim, a Educação do Campo nasce como novo
paradigma da educação com vista a superação do modelo convencional de educação, que por
vezes tem na sua base teórica e curricular mecanismo de dominação, alienação e manutenção
do “status quo”.
Por este viés, os elementos e achados da pesquisa mostram que Projeto de Escolarização
de Jovens e Adultos do 1º a 4º série do ensino fundamental – Pé na Estrada ofertado aos
assentamentos da Reforma da Agrária da Bahia, e especialmente a turma de Barra da Ipueira,
adotou como princípio educacional um currículo crítico de educação e contra – hegemônico.
Para além de formação escolar, e do ensino da leitura e da escrita que também fazem parte
dos objetivos deste projeto, o Pé na Estrada se insere no contexto totalmente agrário onde os
temas trabalhados em sala de aula tem conexão com a vida campesinas dos sujeitos no que
se refere a luta pelo direito e acesso à terra/território, nas formas de organização dos
movimentos sociais, temas relacionados a cidadania e das formas sustentáveis de produção
enquanto atividade baseada na agricultura familiar.
Este projeto de escolarização adota também os princípios da Pedagogia Freiriana quando
propõe implementar uma proposta de educação pautado na formação acima de tudo humana
dos sujeitos e para a sua emancipação/libertação. Seguindo assim, a pedagogia socialista onde
os conteúdos, metodologias e a relação entre educandos e educadores são mais do que “ele
ensina e nos aprendemos” mais uma construção coletiva do conhecimento onde todos e todas
participam e colaboram efetivamente de todo processo e etapas do programa.
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Dessa maneira, fica bastante evidente que o Projeto na Pé na Estrada contribuiu de forma
elucidativa para a formação e escolarização de jovens e adultos do campo alfabetizando assim,
centenas de jovens e adultos, garantindo a eles direito de acessar outros níveis de
escolarização, a exemplo da educanda Maria Aparecida que após a realização do projeto se
insere no ensino regular do município. Daí o sentido do PRONERA para os assentados e
assentadas da reforma agrária.
Assim, alguns dados da pesquisa, especificamente das entrevistas nos mostram diferentes
significado atribuído ao projeto por parte daqueles que participaram. Uma das pessoas
entrevistadas respondeu que o projeto ajudou sair da ignorância, incluindo a ignorância
política. Isso aconteceu devido seu teor crítico, que destacou os princípios freirianos quando
diz que educação é um ato político e social, perspectiva estas que também apareceu quando
uma das entrevistadas afirmou que o projeto ajudou na sua vida, e que ninguém mais passa
ela para trás “Eu aprendi a conviver com a comunidade, aprendi coisa que não sabia,
justamente pela explicação desse programa, eu vim aprender a passar troco que eu não
sabia” (Educanda, 48 anos).
Diante este quadro de informações a pesquisa realizada, percebe-se que o Pronera tem se
consolidado como uma política pública de educação do campo que, mesmo diante das
adversidades, se mantem forte, garantindo o objetivo para o qual foi criado: assegurar aos
sujeitos do campo o direito à educação através de um processo de escolarização que amplie
cada vez mais as possibilidades de autonomia e cidadania, com permanência no campo,
produzindo e reproduzindo a vida com dignidade
Diante exposto, ainda cabe destacar que a educação ganha espaço nas organizações e
movimentos sociais por acreditar que as mudanças necessárias em sociedade vêm também
pela formação dos sujeitos, seja ela nos mais diferentes espaços de aprendizagens, seja na
escola, igreja, movimentos sociais, associações, nas pastorais e nas universidades.
Daí, não poderia deixar de falar também da trajetória de vida social/militante e acadêmica
vivida nestes últimos dois anos. Passar pelo crivo de um processo formativo não é fácil, nem
tão pouco o mestrado. Mas, as contribuições deste processo é vivo e marcante em minha vida,
onde foram dois anos de ir e vim, quilometro e mais quilômetros de estrada percorrido entre
Serra do Ramalho á Salvador. Apesar deste aspecto, tive a oportunidade neste tempo
formativo de reafirmar as minhas convicções políticas e sociais e também espaço amplo para
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reflexão sobre as questões atuais que o país enfrenta, seja na política, na educação e nos
movimentos sociais.
Ao realizar da pesquisa, que teve como metodologia a pesquisa participante, esta ofereceu
reais condições de estar presente conversando, dialogando e refletindo dentre outros assuntos,
as políticas de educação do campo ofertada ao nosso povo campesino. Hoje, me sinto mais
fortalecido para a luta dentro dos movimentos sociais, pois pude perceber o quanto a nossa
luta é necessária para construção de um projeto de sociedade capaz de superar as
desigualdades sociais, de criar através das lutas e políticas públicas mecanismo de superação
da escravidão e dominação das pessoas pelo sistema e pelo capitalismo ainda presente nos
dias atuais.
Portanto, não poderia deixar de dar um retorno enquanto ato concreto para o meu
assentamento que é a Comunidade de Barra da Ipueira e ao movimento CETA e companheiros
de luta que sempre acreditou e apostou para que cada um e cada uma pudesse ser
verdadeiramente sujeito construtor de sua própria realidade. Assim, fica como retorno e
agradecimento ao Projeto de Agroextrativista São Francisco um documentário sócio –
histórica do assentamento onde consta mesmo de forma resumida a história da comunidade,
formas de organização e suas atividades produtivas.
O referido documentário (em anexo) é parte integrante e complementar da pesquisa
realizada, aqui denominada: O PRONERA e as lutas sociais na conformação de
políticas de EJA no Projeto Agroextrativista São Francisco – Serra do Ramalho,
Bahia, se configurando desse modo como produto técnico estabelecido pelo Programa de
Mestrado Profissional em Educação de Jovens e Adultos – MPEJA da Universidade do
Estado da Bahia – UNEB – Campus I, Salvador Bahia.
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – CAMPUS I
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO DE JOVENS E
ADULTOS - MESTRADO PROFISSIONAL – MPEJA

ROTEIRO DE ENTREVISTA/COORDENADORXS

Esta entrevista é parte integrante de uma pesquisa de Mestrado Profissional em Educação de
Jovens e Adultos MPEJA/UNEB e tem como objetivo principal compreender como o
PRONERA enquanto política pública tem garantido aos jovens e adultos do campo o direito
e o acesso à educação, bem como analisar as suas contribuições na superação do analfabetismo
no Bahia. Os dados serão tratados de forma qualitativa.
Responsável/pesquisador: Rodrigo Guedes
1 Você conhece o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária – PRONERA? Relate
sobre ele.
2. Se já, qual o conhecimento que teve sobre ele?
3.Você acha a educação do PRONERA igual ou diferente da escolar regular?
4. Se igual ou diferente, em que?
5.

Você tem experiência com educação de jovens e adultos do campo?

6. Você acredita que os movimentos sociais pode contribuir com o fortalecimento desse
Programa? De que maneira?
7. Como você avaliar a oferta da escolaridade a jovens e adultos do campo pelo PRONERA?
8. Você acredita que contribui de alguma forma para aqueles que participam do Programa?
.
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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO DE JOVENS E
ADULTOS - MESTRADO PROFISSIONAL – MPEJA

ROTEIRO de Entrevista/Educandxs

Esta entrevista é parte integrante de uma pesquisa de Mestrado Profissional em Educação de
Jovens e Adultos MPEJA/UNEB e tem como objetivo principal compreender como o
PRONERA enquanto política pública tem garantido aos jovens e adultos do campo o direito
e o acesso à educação, bem como analisar as suas contribuições na superação do analfabetismo
no Bahia. Os dados serão tratados de forma qualitativa.

Responsável/pesquisador: Rodrigo Guedes de Araújo

1. Você conhece o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária – PRONERA?
2.O que fez você estudar nele?
3.Que critérios você acredita terem sido utilizado para você estudar no PRONERA?
4. Você acha a educação do PRONERA igual ou diferente da escolar regular? Se igual ou
diferente, em que?

5.O que você esperava aprende na escola do PRONERA?

6.O que mais ti chamou durante os estudos no PRONERA?

7.Você colocaria seu filho, sobrinho, primo ou neto para estudar no PRONERA? Por quê?
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – CAMPUS I
PROGRAMA DE PÓS-GRA
DUAÇÃO EM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MESTRADO
PROFISSIONAL – MPEJA
ROTEIRO DE ENTREVISTA/MILITANTE/CETA

Esta entrevista é parte integrante de uma pesquisa de Mestrado Profissional em Educação
de Jovens e Adultos MPEJA/UNEB e tem como objetivo principal compreender como o
PRONERA enquanto política pública tem garantido aos jovens e adultos do campo o
direito e o acesso à educação, bem como analisar as suas contribuições na superação do
analfabetismo no Bahia. Os dados serão tratados de forma qualitativa.
Responsável/pesquisador: Rodrigo Guedes de Araújo

1.O que o movimento busca com o PRONERA?
2.Por que lutar por esse programa?
3.Qual é a relação entre o movimento e o PRONERA?
4.Você já estudou neste programa?
5.O que gostaria de aprender?
6.O que o movimento tem feito para garantir a educação dos jovens e adultos do campo?
7.Caso você estudasse no PRONERA, que curso faria? Por quê?
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IMAGEM: 01 – Livro didático
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IMAGEM: 02 - Diário de Classe – Pé na Estrada
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IMAGEM 03: Relatório Primeira Etapa
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IMAGEM: 04 - Foto da Coordenadora/Associação em Macha em Salvador - Bahia

:

Coordenadora da Associação de Barra da Ipueira participando de Mobilização em Salvador, 2010.

IMAGEM 05: SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DO PÉ NA ESTRADA –REGIONAL DE
ITABERABA – BA.

Fonte: Relatório final do Projeto Pé na Estrada – PROEX – UNEB.

