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RESUMO 

 

 

LINHARES, Ingrid da Silva. “Educar para Libertar!” Uma proposta de reflexão sobre 

um modelo contra-hegemônico de ensino – o MST e a Escola Nacional Florestan 

Fernandes (1984-2014). 2018. 58 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em 

Ensino de História) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, 

Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2018. 

 

Projetos educacionais são discutidos desde um aspecto macro – como visto no último 

mandato do governo do Partido dos Trabalhadores –, e através das disputas travadas em 

esfera federal através do lema “Pátria Educadora”. Como, de mesmo modo, após o 

processo de afastamento da presidenta Dilma Roussef, se acirraram os debates em torno de 

projetos como a “BNCC” e a reforma do Ensino Médio, e, em escala estadual, apreciações 

nas pautas das assembleias legislativas e câmaras municipais do projeto “Escola sem 

partido”. Observa-se ainda a resistência contra esses avanços conservadores em 

movimentos em prol da liberdade de ensinar oriundos tanto de espaços universitários 

como das escolas em diversos níveis e da luta dos professores e professoras grevistas 

recentemente. Estes mesmo ambientes de educação formal e informal que promovem tais 

embates em salas de aula visando sua própria transformação esbarram cotidianamente na 

práxis do corpo docente e discente que compõem seu quadro. Isso porque, apesar dessa 

preocupação, ainda se mantém uma estrutura demasiadamente hierárquica. Assim, 

pretendo nesse trabalho de conclusão de curso, inicialmente partir de uma noção de que o 

Estado não é um bloco monolítico, mas sim que está inserido na lógica de Estado 

ampliado definido por Gramsci e, como tal, cercado de disputas por hegemonia dentro e 

fora dele. E, portanto, problematizar a Educação, seguindo esse referido modelo de Estado, 

se tornou uma maneira de reiterar que uma forma específica de projeto educacional se 

tornou imperativa. É neste sentido que a ENFF nasce a partir dessa disputa e se apresenta 

como uma dimensão contra-hegemônica de se pensar também a Educação e reforçar a luta 

por um ensino inclusivo, gratuito e de qualidade unido à formação de quadros de 

militância ainda tão escassos no país. Dessa maneira, o presente trabalho tem por objetivo 

contribuir com estudos voltados para questões de ensino/aprendizagem no interior de 

movimentos sociais, em especial aqui demonstrando a busca identitária em torno da 

formação da ENFF oriunda de toda movimentação no seio das lutas do Movimento dos 

Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra (MST). 

 

Palavras-chave: Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra. 

Educação. Contra-hegemonia. Escola Nacional Florestan Fernandes.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

Projetos educacionais são debatidos desde um aspecto macro – como visto nos 

últimos meses com as disputas travadas em esfera federal através do lema “Pátria 

Educadora”1 e após o processo de impeachment da presidenta Dilma Roussef  com 

ascensão de projetos como a “BNCC”.2 Também em escala estadual e municipal, como se 

viu recentemente em pautas sobre o projeto “Escola sem partido”3 ou ainda em 

movimentos em prol da liberdade de ensinar oriundo de espaços universitários e das 

escolas em diversos níveis e da luta dos professores grevistas recentemente. 

Estes mesmo ambientes, de modo mais específico os que promovem tais discussões 

em suas salas de aula visando sua transformação, esbarram cotidianamente na práxis do 

corpo docente e discente que compõem seu quadro. Isso porque, apesar dessa 

preocupação, ainda se mantém uma estrutura demasiadamente hierárquica.  

Nesse sentido, conhecer experiências contra-hegemônicas de ensino, como a que 

desempenha na atual conjuntura a Escola Nacional Florestan Fernandes (ENFF), talvez 

possa ser útil aos professores e estudantes, pois permitirá uma melhor compreensão e mais 

acurada crítica do quanto a Educação está inserida em um projeto neoliberal, bem como as 

respectivas práticas educativas e a própria vivência escolar.  

 

1.1 Como a Escola é entendida hoje e em qual projeto de Estado eu entendo que ela 

está inserida 

 

Parto de uma noção de que o Estado não é um bloco monolítico, mas sim de que 

está inserido na lógica de Estado ampliado definido por Gramsci4 e, como tal, cercado de 

                                              
1 Para uma aproximação com o projeto, ver: https://www.fe.unicamp.br/patriaeducadora/documento-sae.pdf. 
2 Sobre o projeto da Base Nacional Comum Curricular e a versão mais atualizada conferir: 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/#/site/inicio. 
3 Sobre o projeto “Escola Sem Partido” ver: http://www.programaescolasempartido.org/. Já para entender 

como é formado o movimento que se iniciou antes da edificação do projeto ver: 

http://www.escolasempartido.org/.  
4 Entendo por Estado Ampliado o conceito desenvolvido por Antonio Gramsci no qual o autor vai propor 

uma nova concepção de Estado baseado em dois conceitos-chaves: sociedade política e sociedade civil. 

Sendo o primeiro explicitado pelos “aparelhos governamentais incumbidos da administração, da organização 

dos grupos em confronto, bem como do exercício da coerção sobre aqueles que não consentem, sendo por 

ele também denominado de ‘Estado político’ ou ‘Estado-governo”. Já o segundo seria para o autor um 

“conjunto de organismos chamados de ‘privados’ ou ‘aparelhos privados de hegemonia’, no sentido da 

adesão voluntária de seus membros. Dentre esse aparelhos Gramsci destaca igrejas, associações privadas, 

sindicatos, escolas, partidos e imprensa.” Seria em torno deles que estaria organizada toda a vontade 

coletiva, seja ela dos dominados ou dos dominadores. MENDONÇA, Sonia. O Estado Ampliado como 

Ferramenta Metodológica. Marx e o Marxismo, Rio de Janeiro, v. 2, p. 27-43, jan-jun., 2014. 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/#/site/inicio
http://www.programaescolasempartido.org/
http://www.escolasempartido.org/
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disputas por hegemonia5 dentro e fora dele. Portanto, problematizar a Educação, segundo 

esse referido modelo de Estado, como uma maneira de reiterar uma forma específica de 

projeto educacional se tornou imperativa. É neste sentido que a ENFF nasce a partir dessa 

disputa e se apresenta como uma dimensão contra hegemônica de se pensar também a 

Educação.  

Sendo, então, o Estado indutor dessas políticas, a própria particularidade da 

discussão educacional e o reformismo conservador propagada na área nos anos 1990 e 

2000 vai reforçar a necessidade de movimentos sociais como o MST pensar a formação de 

quadros que renovem a luta contra os avanços de uma política regressista. 

Atualmente projetos como o já mencionado “Escola Sem Partido” reiteram ainda 

mais o caráter inconstitucional de se pensar a dimensão de ensino-aprendizagem, 

corroborando com a visão de autores como Pierre Bourdieu, que vai trabalhar essa questão 

em seu “A Escola Conservadora: as desigualdades frente à escola e à cultura”6  

explicitando  ainda que mecanismos objetivos que determinam a função social da escola 

estão sistematizados sob a ótica da conservação das desigualdades e da reprodução das 

classes sociais. Ou seja, a escola seria um espaço de reprodução de uma ordem 

estabelecida por uma classe específica.  

Já Antonio Gramsci vai defender um modelo educacional baseado no que ele 

chamou de “Escola Unitária” que se constitui em uma proposta pensada para a 

emancipação da classe trabalhadora de forma imediata e que vê no processo de trabalho o 

ponto central para o desenvolvimento do seu princípio educativo. Assim, a educação 

estaria pautada na percepção de que o trabalho de muitos não poderia ser utilizado para 

sustentar poucos.  Essa escola “desinteressada” de Gramsci, o que para ele significa um 

espaço que verdadeiramente permite o interesse dos que a compõem, não se construiria 

após a supressão da sociedade capitalista, mas estaria intimamente ligada à superação de 

um modelo de Estado que sobrevive à custa da exploração da força de trabalho. 

Toda essa polarização se deve as discussões fundadas ainda em uma pedagogia 

tradicional que deu o tom a partir do século XVIII.  Pedagogia essa estabelecida nos 

princípios do Iluminismo e pensando a emergência de um novo tipo de sociedade que se 

organizava também em torno da disputa entre dois pilares educacionais: a humanista, que 

                                              
5Já no tocante ao conceito de hegemonia entendo o mesmo que Gramsci ao afirmar que "caracteriza-se pela 

combinação da força e do consenso, que se equilibram de modo variado, sem que a força suplante em muito 

o consenso, mas, ao contrário, tentando fazer com que a força pareça apoiada no consenso da maioria, 

expresso pelos chamados órgãos da opinião pública - jornais e associações -, os quais, por isso, em certas 

situações, são artificialmente multiplicados." MENDONÇA. Op. Cit. p. 37. 
6 BOURDIEU, Pierre. A Escola Conservadora: as desigualdades frente à escola e à cultura. Revue française 

de sociologie, Paris, v.7, n. 3, p. 325-347, 1966. 
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defendia uma educação aberta a todos e a defesa dos valores da época; e econômica, que 

era pensada para a formação de força de trabalho para um novo modo de produção 

alinhada ao projeto da então classe dominante. A situação de opressão a ser superada era 

ligada ao Antigo Regime, pois agora a classe trabalhadora também deveria ter acesso à 

educação visando quebrar a brutalização do trabalho. O professor se torna uma figura 

central nesse processo no sentido de que ele é o maior responsável por transmitir o 

conhecimento necessário para atacar a ignorância que coloca ainda muitos em situação de 

marginalidade. 

Com o avanço do capitalismo e a consolidação das funções sociais da Escola na 

contemporaneidade surge uma espécie de posição missionária por parte dos educadores e a 

promessa de integração ou equalização das diferenças sociais que ganham força a partir de 

teorias posteriormente classificadas por Dermeval Saviani7 como “não-críticas” e sendo 

organizadas em uma pedagogia tradicional, em uma a pedagogia nova e por fim em uma 

pedagogia tecnicista. Essas teorias tem como ponto central o entendimento de que a 

sociedade civil é extremamente harmoniosa e tende a integração, como já falado 

anteriormente, sendo a marginalização um desvio acidental que somente afetaria um grupo 

maior ou menor, mas de maneira individual. A educação ganha, então, status de 

ferramenta metodológica responsável por atacar esse fenômeno e acabar com essas 

distorções, pois, ainda de acordo com Saviani, ela se  

Constitui, pois, uma força homogeneizadora que tem por função reforçar 
os laços sociais, promover a coesão e garantir a integração de todos os 
indivíduos no corpo social. Sua função coincide, no limite, com a 
superação do fenômeno da marginalidade. Enquanto esta ainda existir, 
devem intensificar-se os esforços educativos; quando for superada, 
cumpre manter os serviços educativos num nível pelo menos suficiente 

para impedir o reaparecimento do problema da marginalidade. 8 

 

Assim é possível visualizar como existe uma relativa autonomia na relação da 

educação com as contradições que permeiam a sociedade civil. A educação seria tão 

superestimada que caberia a ela o papel de assegurar o fim das desigualdades sociais. 

O segundo grupo em voga organizado por Saviani é denominado como “crítico-

reprodutivistas” e subdividido em teoria de sistema como violência simbólica, Teoria da 

escola como aparelho ideológico de Estado (AIE) e teoria da escola dualista9. Essas teorias 

se constituem a partir de uma perspectiva circunscrita na ideia de que há uma divisão entre 

grupos, frações e classes diferenciadas promovendo uma correlação de forças que aparece 

                                              
7 SAVIANI, Dermeval. Escola e democracia. Campinas, SP: Autores Associados, 2012.  
8 Ibid. p. 4. 
9 Ibid. p.16. 
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na divisão do trabalho. A práxis se torna determinante e coloca a questão da marginalidade 

como algo inerente à própria essência da sociedade. Isso, de acordo com o autor, pois 

O grupo ou classe que detém maior força se converte em dominante se 
apropriando dos resultados da produção social, tendendo, em 

consequência, a relegar os demais à condição de marginalizados. Nesse 
contexto, a educação é entendida como inteiramente dependente da 
estrutura social geradora de marginalidade, cumprindo aí a função de 

reforçar a dominação e legitimar a marginalização.10 
 

 É neste sentido que a educação é entendida como mais um fator que impulsiona a 

segregação ao invés de ajudar a superá-lo no sentido de que vai além do condicionante 

social através da questão cultural agindo, principalmente, no espaço escolar, e tendo como 

função primária a reprodução da estrutura social. 

Por fim, um último grupo de teorias pedagógicas merece também igual atenção, 

pois tratam justamente das pedagogias da autonomia desenvolvida por Paulo Freire e da 

pedagógica histórico-crítica de Dermeval Saviani, classificadas como teorias “críticas”. 

Ambas são pautadas pela  

[...] modificação prática da natureza e a constituição da vida social. 
Porém, pelo fato de a realidade concreta manifestar-se como fenômeno, 
enquanto o pensamento busca captar sua essência, o conhecimento é um 

produto histórico construído pela práxis social, que se constitui no 
próprio processo de formação humana. Ou seja, o homem age sobre a 
realidade objetivando-se como ser genérico, o ser humano, mas também 

se apropria dessa realidade.11 

 

 É dessa maneira que uma forma de pensar a educação também passa a ser edificada 

a partir da compreensão do ser humano como aquele ser que age visando à satisfação das 

suas necessidades, ao mesmo tempo em que objetiva de forma prática o que produz e vai 

se transformando nesse processo no tocante a sua subjetividade. Essa realidade, que vai 

sendo historicamente apropriada por outras gerações, constitui por fim a práxis humana – a 

relação entre a forma prática de pensar um objetivo e sua posterior apropriação durante a 

constituição da própria ontologia regida pelo trabalho – levando também ao fundamento 

histórico do que se torna o conhecimento. 

Após um breve panorama das teorias pedagógicas que permearam as últimas 

décadas fica claro como a atual crise da promessa integradora que vem se arrastando desde 

o final do século XX põe em xeque a concepção economicista da escola. Por isso ainda 

essa disputa de sentido da função social da escola, do papel de professoras e professores e, 

                                              
10 Ibid. p.4. 
11 RAMOS, Marise. Trabalho, educação e correntes pedagógicas no Brasil: um estudo a partir da formação 

dos trabalhadores técnicos da saúde. Rio de Janeiro: EPSJV; UFRJ, 2010, p. 211.  
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de maneira preocupante, a “competição” de empresas e de inciativas privadas sobre o 

espaço escolar público. Um sintoma também sinalizado por outro autor, denominado 

Nicos Poulantzas, que afirma que o Estado estaria comprometido no âmago do processo de 

reprodução capitalista e, como tal, atuaria criando, transformando e refazendo a 

realidade12. Esses conflitos dentro do Estado restrito dão o tom das intenções que regem os 

governos atuais tanto nas esferas municipais, quanto estaduais e em nível federal no 

Brasil. Como exemplo além dos projetos sobre a “escola sem partido” que tramitam em 

vários estados do país, também podemos citar a própria extinção da Secretaria de 

Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (Secadi) assim que o 

presidente em exercício Michel Temer assumiu ao longo do processo de impeachment de 

Dilma Roussef. Secretaria essa responsável por pensar políticas educacionais nas áreas de 

alfabetização e educação de jovens e adultos, educação ambiental, educação em direitos 

humanos, educação especial, do campo, escolar indígena, quilombola e educação para as 

relações étnico-raciais. Fica claro, como mais uma vez, o Estado é posto como palco das 

discussões e lutas entre diversas frações de classe13 sobre a gerência do pensar a educação 

e na maneira como ela supostamente deve se organizar. 

Dessa maneira, procuro contribuir de alguma forma, demonstrando a busca 

identitária do ser Sem Terra em torno da formação da ENFF e oriunda de toda inquietação 

no seio das lutas do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). O presente 

trabalho deriva de minha preocupação com o magistério e como 

pesquisadora do Tempo Presente. Esse marco cronológico, também chamado de História 

“imediata” ou “recente”–, que apresenta um aspecto especial, segundo Pierre 

Nora 

A História Contemporânea é quase inevitavelmente uma História cruel, 
que fere, que faz sangrar, porque rema quase fatalmente contra a corrente 
da imagem que uma sociedade tem necessidade de construir acerca de si 
mesma para sobreviver.14 
 

Dessa forma, nossos objetos estão, ainda, em carne viva, e têm implicações na 

imagem que os diferentes grupos políticos têm de si mesmos. Os diferentes tratamentos 

teórico-metodológicos expressos na referida temática acabam por causar impactos 

                                              
12 POULANTZAS, Nicos. O Estado, o Poder e o Socialismo. Rio de Janeiro: Graal, 1980.  
13 Entendo por frações de classe grupos que fazem parte de uma classe, mas se apropriam de modos 

diferentes da extração de mais valia, como por exemplo, os bancários e o capital financeiro e fazendeiros 

latifundiários, explorando a mais valia de forma diferenciada.  
14 NORA, Pierre. O Acontecimento e o historiador do Presente. In: CHARTIER, Roger; REVEL, Jacques. A 

Nova História. Sem local: Edições 70, 1983. 
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políticos – ou na memória dos agentes históricos ‒, apesar de muitos advogarem a 

neutralidade para as suas análises.  

Assim, a ENFF, se posicionou como um modelo a ser entendido por sua prática 

diferenciada no que tange a proposta educacional e que vem sendo reiterada em um 

convênio que mantém com mais de quinze escolas de formação em outros países. O 

objetivo da Escola não é que os estudantes se isolem do mundo, mas sim que conheçam a 

estrutura do Modo de Produção Capitalista, e, a partir dos instrumentos oferecidos pela 

Escola, possam intervir na realidade social, a fim de transformá-la. 

Entretanto, para conseguir chegar à importância que hoje tem a Escola Nacional 

Florestan Fernandes para o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, inicialmente 

foi necessário analisar a própria história do MST. Dessa maneira, o primeiro capítulo irá 

tratar da constituição do Movimento e da construção das bases sociais para luta campesina 

no Brasil de 1984, ano que marca o início da construção do MST, a 2014, ano de 

finalização do mandato de Dilma Rooussef à frente do Executivo. Assim, será possível 

entender um pouco do processo de construção do Movimento ao longo de todos os 

governos democráticos no pós 1985 e a política de Reforma Agrária empreendida durante 

esse período. O MST aqui será apresentado como produto das lutas sociais e políticas do 

Brasil contemporâneo e como resultado concreto do avanço do processo de modernização 

conservadora do campo que ocorre nos anos 70 e 80 do século XX, tendo como base o 

fortalecimento da aliança entre Estado, Capital e Latifúndio. Marcos importantes serão 

abordados neste capítulo, como os Congressos nacionais organizados pelos trabalhadores 

rurais, bem como, em algum nível, os diálogos estabelecidos com os governos que 

esbarraram com o nascer e desenvolvimento do Movimento e suas políticas voltadas para 

o campo. 

Feito isso, o segundo capítulo marca a formatação da Escola conjugada ao 

Movimento Sem Terra. No caso, quando e como se viu a necessidade de edificar uma 

escola voltada para a formação de quadros fortalecendo a luta pela terra, pela Reforma 

Agrária e igualdade de direitos, como afirmam alguns autores, mais a frente utilizados 

para problematizar ainda mais a discussão. A formação de uma identidade Sem Terra de 

mesmo modo será discutida, pois trará as ligações em torno do processo educacional que 

será retomado no derradeiro capítulo. 

Já o terceiro e último capítulo finalmente abarcará o surgimento da Escola. Aqui 

trabalharei desde a construção da ENFF, iniciada no ano de 2002 e inaugurada em 2005, 

e a transformação do MST regida por dois valores fundamentais: o educar e o trabalhar. 
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A questão central deste capítulo vai partir da percepção do estudo como ferramenta que 

viria a fomentar essa identidade de trabalhadores rurais. 
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2 A CONSTITUIÇÃO DO MST: A CONSTRUÇÃO DAS BASES DA LUTA 

CAMPESINA NO BRASIL (1984-2012) 

 
Mas não estamos perdidos e 

venceremos, se não tivermos 

desaprendido a aprender.  

Rosa Luxemburgo 

 

O MST é resultado de uma questão agrária que é estrutural e histórica no Brasil. 

Ele nasce da discussão das lutas pela terra, que são reocupadas no final da década de 1970, 

em especial na região Centro-Sul do Estado brasileiro e, aos poucos, expande-se por todo 

o país.  

O Movimento dos Sem Terra teve sua gestação no período de 1979 a 1984, quando 

ocorreram os atos mais intensos de violência do país. É nesse mesmo momento que as 

ocupações ressurgem como ferramenta de luta campesina e contestação do autoritarismo 

estatal. Em uma entrevista concedida a Bernardo Fernandes e que gerou, posteriormente, o 

livro “Brava gente. A trajetória do MST e a luta pela terra no Brasil”15, João Pedro 

Stédile reconhece onde estaria o embrião do Movimento ao afirmar que 

Mesmo não tendo a compreensão da amplitude do seu significado nem 
uma teorização mais bem elaborada, dizemos que a gênese do MST foi 
determinada por vários fatores. O principal deles foi o aspecto 
socioeconômico das transformações que a agricultura brasileira sofreu na 

década de 1970. Nessa década, houve um processo de desenvolvimento 
[...] [denominado] “modernização dolorosa”. Foi o período mais rápido e 

mais intenso da mecanização da lavoura brasileira.16 

 

 Ao tratar desse período, Stédile reitera que o elemento crucial para composição do 

MST esbarrou na chamada “Revolução Verde”, processo que promoveu a entrada de peso 

do capital na agricultura com a promessa – não cumprida – de expandir a produção e 

acabar com a fome. Contudo, o efeito real dessa modernização apresentou-se como uma 

derrota a luta dos Sem Terra. Além do emprego maciço de agrotóxicos, que causam 

grande prejuízo à saúde humana e à própria natureza, viu-se ainda um custo social imenso: 

a mecanização que reduziu o contingente de trabalhadores e forçou milhões de 

camponeses a migrarem para as cidades, motivados pelo processo de industrialização.   

 Os trabalhadores rurais, expulsos por essa modernização do campo, viram-se 

obrigados a tomar duas decisões: resistir e buscar novas formas de luta nas regiões que 

eram ocupadas por eles. É a base social que, para João Pedro Stédile, gerou o MST. A 

                                              
15 STEDILE, João Pedro; FERNANDES, Bernardo Mançano. Brava gente. A trajetória do MST e a luta pela 

terra no Brasil. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 1999. 
16 Ibid. p. 15. 
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mesma base que quer permanecer nas áreas rurais e, sobretudo, nos locais que vive, 

dispondo-se a lutar por não acatar o êxodo rural nem o processo de mecanização do campo 

como saída para seus problemas. 

 É nesse cenário que nasce em 1981, no Rio Grande do Sul, a “Encruzilhada 

Natalino”, acampamento símbolo da luta de resistência à ditadura militar, agregando em 

torno de si a sociedade civil que exigia um regime democrático. Em todo país se levantam 

focos de resistência à ditadura culminando em uma das primeiras demonstrações de força 

por parte dos trabalhadores rurais à época. A cidade de Porto Alegre se torna palco, em 25 

de julho de 1981, de um ato público com mais de quinze mil pessoas, reconhecido pela 

imprensa local como “a maior manifestação realizada por trabalhadores rurais na história 

do Rio Grande do Sul”. A partir da luta dos sem-terra, o Acampamento Encruzilhada 

Natalino obteve repercussão nacional e internacional, porém não conquistou a Reforma 

Agrária. 

 Todo esse contexto de lutas, implantação do mecanicismo agrário, expulsão de 

camponeses da zona rural e repressão por parte do governo ditatorial instaurado no Brasil 

desde 1964 vai permear a construção das bases que estruturam o MST. Criado 

formalmente no Primeiro Encontro Nacional de Trabalhadores Sem Terra, que se realizou 

de 21 a 24 de janeiro de 1984, em Cascavel, no estado do Paraná, hoje o MST está 

organizado em 22 estados, e segue com os mesmos objetivos definidos neste Encontro de 

84 e ratificados no I Congresso Nacional realizado em Curitiba, em 1985, também no 

Paraná: lutar pela terra, pela Reforma Agrária e por mudanças sociais no país através do 

modelo socialista. 

O Movimento então vai perceber a partir das discussões promovidas ao longo do 

congresso de 1985 que era importante se manter como uma organização autônoma, ou 

seja, desligada de partidos políticos ou governos. E, mais que isso, é decidida a forma 

como se dará a composição no que tange a luta pela terra, marcado na história do MST: a 

necessidade de ocupar. Assim vão surgir na mesma época novos lemas como “Terra para 

quem nela trabalha” e “Ocupação é a Única Solução”. 

Ainda em 1985, o momento político brasileiro era de expectativas positivas com o 

fim da ditadura militar e a presença do primeiro presidente civil em vinte e um anos, 

mesmo com uma eleição indireta. Apesar da Reforma Agrária ser o baluarte de muitos 

programas de governo dos partidos políticos da época e do Plano Nacional da Reforma 

Agrária (PNRA) de 1985 prever a aplicação rápida do Estatuto da Terra, não houve 

comprometimento do governo Sarney e o plano fracassou. Da promessa feita de realizar o 



18 
 

 

assentamento de mais de 1,4 milhão de famílias, somente 6% da meta estipulada no PNRA 

foi cumprida17 e a custa das ocupações, palavra de ordem instituída pelo MST no 1º 

Congresso Nacional do Movimento em 1985.  

 

2.1 A função social da terra e o aumento da repressão com Fernando Collor de Melo 

 

Em 1988, com a construção da nova constituinte, o país conquista vitórias em 

diversos segmentos sociais, inclusive na relacionada à Reforma Agrária, que aparece pela 

primeira vez em artigos que vão defender a desapropriação de espaços de terra que não 

fossem utilizados. A função social é dada a partir dos artigos 184, 185 e 186 da 

constituição que vão tratar do seguinte 

Art. 184. Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de 
reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função 

social, (...) 
Art. 185. São insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma 
agrária: 

I - a pequena e média propriedade rural, assim definida em lei, desde 
que seu proprietário não possua outra; 

II - a propriedade produtiva.[...] 
Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, 

simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos 
em lei, aos seguintes requisitos: 

I - aproveitamento racional e adequado; 
II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e 

preservação do meio ambiente; 
III - observância das disposições que regulam as relações de 

trabalho; 

IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos 
trabalhadores.18  

 

Entretanto, apesar do programa de reforma aparecer na nova constituição, o novo 

governo aumenta a repressão com os trabalhadores rurais. Em 1989, é eleito o primeiro 

presidente por via direta após a ditadura militar brasileira - que perdurou de 1964 a 1985. 

Fernando Collor de Melo ficou marcado para o Movimento como o período de maior 

ataque as conquistas dos Sem Terra. Foi nessa mesma ocasião que ocorreu o 2º Congresso 

Nacional do MST em Brasília, de 08 a 10 de maio de 1990, com a participação de cinco 

mil representantes dos dezenove estados em que os trabalhadores estavam organizados. As 

ocupações foram reafirmadas como o principal instrumento de luta, incentivando a 

                                              
17 Extraído de http://www.mst.org.br/nossa-historia/84-86. Acesso em 05 de julho de 2017. 
18 BRASIL. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988, 1988. CAPÍTULO 

III - DA POLÍTICA AGRÍCOLA E FUNDIÁRIA E DA REFORMA AGRÁRIA. Brasília, DF, 1988. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 10 jul. 

2017. 

http://www.mst.org.br/nossa-historia/84-86
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produção nos assentamentos a partir de uma infraestrutura em consonância com uma 

política agrícola governamental voltada para a Reforma Agrária.  

Os problemas daquele período unidos a forte repressão às lutas sociais no campo e 

ao não avanço da reforma fez com que o Movimento criasse um novo lema: Ocupar, 

Resistir, Produzir. A partir da entrada de Collor de Melo na presidência da república todos 

os esforços reunidos até o momento são refutados pelo governo. Contudo, em 1993 a ação 

dos Sem Terra ganha uma nova frente: é apresentada a Via Campesina.  

A Via é constituída como um movimento internacional que veio para abarcar as 

diversas organizações de camponesas e camponeses, de pequenos e médios agricultores, 

trabalhadores agrícolas e comunidades indígenas e quilombolas dos cincos continentes. 

Entendida como a mais vigorosa experiência classista de internacionalismo, ela emerge no 

contexto de avanço do neoliberalismo no campo envolvido pela já mencionada 

“Revolução Verde”, ao surgimento da Organização Mundial do Comércio (OMC) e ao 

aumento da circulação de alimentos em escala global. De forma que apenas algumas 

poucas empresas passaram a controlar o comércio/produção mundial de alimentos. Em um 

esforço inicial de unificar as lutas, surgem primeiramente as associações camponesas 

regionais como a CLOC (Coordinadoria Latinoamericana de Organizaciones del Campo), 

ou a CPE (Confederação Camponesa Europeia). A Via Campesina arrematou todo esse 

processo ao constituir-se como uma articulação mundial de organizações rurais de vários 

países. Culmina como uma grande organização construída a partir das lutas do século XX, 

especialmente com as independências e revoluções na América Latina, África e Ásia, que 

tiveram ativa participação camponesa19. 

Nesse mesmo período, com o posterior impeachment de Collor, assume seu vice, 

Itamar Franco e é aprovada a Lei Agrária (Lei 8.629), fazendo com que as propriedades 

rurais fossem reclassificadas a partir da regulamentação da Constituição. Essa confirmação 

fez com que não existissem mais orientações legais que impedissem as desapropriações, 

até a chegada de Fernando Henrique Cardoso à presidência, quando o quadro de lutas 

novamente é reconfigurado. 

 

 

 

                                              
19 Para uma melhor compreensão acerca do surgimento e constituição da Via Campesina, ver DESMARAIS, 

Anette Aurélie. A Via Campesina: a globalização e o poder do campesinato. São Paulo: Expressão Popular, 

2013; e VIEIRA, Flávia Braga. Dos proletários unidos à globalização da esperança: um estudo sobre 

internacionalismos e a Via Campesina. São Paulo: Alameda, 2011. 
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2.2 A Era FHC de retrocessos 

 

O aprofundamento em torno desse período e do posterior mandato do Partido dos 

Trabalhadores se faz necessário, pois conjugam os embates mais recentes dos governos 

Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma com o MST e a própria necessidade de 

composição de uma identidade Sem Terra, levando mais a frente a concepção da 

pedagogia da terra e a construção da Escola Nacional Florestan Fernandes. 

Sob o governo de FHC os Sem Terra veem a questão agrária ser bruscamente 

redesenhada. Mas antes de promover uma ligação com as questões em torno da reforma 

agrária se faz necessário entender como foi caracterizado seu período a frente do Palácio 

do Planalto em Brasília.  

Relacioná-lo a uma política antipopular e neoliberal não é nenhuma novidade, 

principalmente se lembrarmos que seu governo esteve calcado em cinco pilares 

fundamentais como o aumento da dependência externa, as privatizações realizadas à custa 

do Estado, o beneficiamento do setor financeiro, a explosão do desemprego provocada 

pela abertura da economia e o aumento das desigualdades sociais, decorrente do aumento 

dos lucros das empresas e da diminuição da renda dos trabalhadores20. Como bem afirmou 

Paulo Roberto R. Alentejano “Ora, um projeto de natureza tão antagônico aos interesses 

das classes populares não pode ter entre seus elementos uma política de reforma agrária.”21 

E assim foi feito, pois logo são criados assentamentos em detrimento das desapropriações, 

o Banco da Terra, uma política de crédito para compra de espaços para cultivo agrário e 

lançadas duas novas medidas provisórias para quem ocupava terras. Foram destruídas as 

políticas de crédito especial para a Reforma Agrária e a assistência técnica criadas durante 

o governo José Sarney (1985-1990), prejudicando as famílias assentadas e intensificando o 

empobrecimento, além de assumir um caráter estratégico desta nova política do ponto de 

vista de enfrentamento da questão agrária e particularmente, a tentativa de acuar o MST. 

Para tal, altera sua lógica de combate diante da incapacidade de derrotar politicamente o 

MST durante o primeiro mandato. Assim passa a propagar a ideia para a população de que 

o governo fazia a sua parte, através de obras propagandeadas pelo INCRA, enquanto o 

MST respondia a essas ações de maneira radical.  

                                              
20 ALENTEJANO, P. R. R. A política de assentamentos rurais do governo FHC e os desafios da Reforma 

Agrária no Brasil do século XXI. AGRÁRIA, São Paulo, nº 1, pp. 2-15, 2004. 
21 Ibid. p. 4. 
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A partir deste momento, o governo muda seus posicionamentos, passando a centrar 

suas ações em duas frentes: intensificação da repressão e alteração das regras da política 

de obtenção de terras e de financiamento da produção. Tentando, dessa maneira, 

exterminar as que seriam entendidas como as duas bases estruturais do movimento quais 

sejam “a concretização da desapropriação das terras ocupadas e o bom desempenho de 

alguns assentamentos vinculados ao MST, diante da situação de penúria generalizada da 

agricultura familiar.”22 

Tornam-se criminalizadas as ações do MST bem como a repressão é estendida para 

todos os movimentos envolvidos na luta pela terra. Isso se mostra através da proibição 

sumária das organizações envolvidas em ocupações de propriedades rurais ou imóveis 

públicos de receber ajuda por meio de recursos oficiais, da perseguição política de suas 

lideranças e dos cidadãos envolvidos em ocupações de terras ou prédios públicos serem 

beneficiárias de assentamento. 

É sob o amparo dessa política que ocorre o massacre de Eldorado dos Carajás no 

dia 17 de abril de 1996 no Pará. Esse episódio ficou para a história como o dia em que 

dezenove Sem Terra foram mortos pela Polícia Militar do Estado do Pará. O confronto se 

deu no momento em que 1.500 pessoas ligadas ao MST estavam acampados na região e 

decidiram fazer uma marcha em protesto contra a demora da desapropriação de terras do 

local. A Polícia Militar foi encarregada de tirá-los do lugar, porque estariam impedindo a 

passagem de uma das rodovias mais importantes de Belém, a BR-155. Alguns jornais da 

época falam de omissão por parte do Executivo23 o que levou, inclusive, ao pedido de 

demissão por parte do ministro da agricultura atuante no período, José Eduardo Andrade 

Vieira. 

Por conta dessa tragédia na história do Movimento, a data foi reconhecida 

posteriormente como o dia internacional da luta camponesa, sendo lembrada através de 

atos, atividades culturais, palestras e marchas por todo o mundo. Na (des)comemoração de 

um ano da chacina de Carajás em 1997, o MST realizou a “Marcha Nacional por 

Emprego, Justiça e Reforma Agrária”24, que partiu de três pontos diferentes do país indo 

até Brasília. Seu objetivo manifesto era chegar a capital federal no dia de 17 de abril para 

protestar contra a exclusão social e lembrar o massacre. Por outro lado, também visava 

                                              
22 Ibid. p. 8. 
23 Em uma rápida consulta à Hemeroteca da Biblioteca Nacional pude constatar que existem 46 referências 

ao massacre de Eldorado dos Carajás em 1996 nos periódicos da época. A análise desse material em si é um 

rico tema de investigação que excede em muito os objetivos desse trabalho de conclusão de curso, portanto, 

o deixo em aberto como uma futura proposição de pesquisa. 
24 Retirado do site do MST: http://www.mst.org.br/nossa-historia/97-99/. Acesso em 10 de julho de 2017.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADcia_Militar_do_Estado_do_Par%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/BR-155
http://www.mst.org.br/nossa-historia/97-99/
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aumentar a visibilidade e a força do MST, provocando simpatia popular à causa da 

reforma agrária. 

Voltando à discussão do posicionamento da política governamental em FHC para 

com a Reforma Agrária e a distribuição de assentamentos, foram instituídas mudanças 

também nas especificações de financiamento para os assentados – sob a alegação de que 

estes são equivalentes aos agricultores familiares e seria injusto para com eles dar 

melhores condições para os primeiros.  

Afinal, a política do governo de Fernando Henrique era clara, pois 

(...) não altera a estrutura fundiária. Ao contrário, ao desapropriar pontual 
e ocasionalmente terra por interesse social para fins de reforma agrária 
ou adquiri-las por compra no âmbito de uma política de crédito fundiário, 
a política de assentamentos dos governos de FHC transformou terras 

economicamente marginalizadas em ativos financeiros (dinheiro ou 
títulos da dívida agrária) para o benefício dos latifundiários.25 

 

Isso inviabiliza para a imensa maioria dos assentados a possibilidade de manter 

financeiramente tanto o crédito quanto a terra, levando muitos a vender seu espaço no 

meio rural. Este se torna a argumento ideal para o então governo se apoiar e reiterar que a 

Reforma Agrária era impossível de ser realizada, pois os Sem Terra eram incapazes de 

manter a própria terra recebida. É também parte desse processo a noção de que o Estado 

seria mínimo e, portanto não teria obrigação alguma para com os trabalhadores. Caberia a 

estes toda a responsabilidade pela manutenção e finalidade da terra, sem o governo se 

preocupar com as reais condições do local, se seriam favoráveis ou não e estabelecendo 

assim mais uma característica de um cenário ideal para o bom funcionamento do 

neoliberalismo. 

Diametralmente oposta a essa conjuntura, estava mais uma intenção que girava em 

torno do aumento de controle do Estado para com os assentados se utilizando das novas 

regras de estabelecimento das terras concedidas. Ela trazia como um de seus fins a 

limitação da influência dos movimentos sociais sobre os trabalhadores que lutavam pela 

terra. Para consubstanciar essa estratégia, era necessário que os Sem Terra assinassem 

documentos concordando com os valores e as condições dos recursos naturais da terra 

assentada. 

Outro questionamento em torno do governo de FHC foi a própria propaganda que 

intensificava a contraditória realidade da Reforma Agrária. Durante os dois mandatos a 

                                              
25 ALENTEJANO, P. R. R. Op. Cit. p.12. 
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frente da presidência, o governo difundiu que efetuou a maior reforma da história do país, 

entretanto jamais possuiu um projeto efetivo de novos assentamentos. Mais que isso, 

grande parte dos espaços de terra conquistados e reconhecidos à época foi resultante das 

ocupações promovidas pelos próprios Sem Terra. Porém mesmo sob a batuta de uma 

frente que avançava no campo cunhado pelo lema do 2º Congresso Nacional o número de 

assentamentos implantados foi diminuindo ano a ano. 

A lógica do governo Fernando Henrique Cardoso se tornou simples: a única 

maneira de garantir a meta prometida em campanhas comerciais foi a saída utilizada pelo 

Ministério do Desenvolvimento Agrário, na qual eles duplicavam assentamentos 

reconhecidas e criados em governos anteriores como se tivessem sido realizados por 

Cardoso se apropriando, inclusive, das ocupações do MST como na verdade sendo suas  

concessões. 

Neste sentido, portanto, cabe constatar que partindo da análise da conjuntura do 

governo Fernando Henrique e sua relação com a reforma agrária é passível de 

compreender como houve a mudança do plano de enfrentamento para outros campos de 

disputa, resultando num efetivo reposicionamento do debate acerca do tema no país, mas 

cujo pano de fundo é a reafirmação do domínio do campo brasileiro pelo grande capital e a 

introdução do agronegócio. 

 

2.3 A Questão Agrária entre Lula e o primeiro mandato de Dilma 

 

A eleição de Luiz Inácio Lula da Silva para o cargo do Executivo, em 2002, 

reacendeu a chama de esperança no peito de toda a classe trabalhadora latino-americana. 

Havia depositado nesse novo período a possibilidade de realização de reformas 

significativas, principalmente a ligada à questão agrária. O Partido dos Trabalhadores (PT) 

carregava historicamente uma bandeira de lutas voltada às transformações sociais desde 

sua criação na década de 1980 e, pela primeira vez, chegava ao posto mais alto da política 

brasileira. Contudo, essa expectativa positiva em torno de Lula por parte da classe 

trabalhadora se esvaiu ainda no primeiro mandato do PT, permanecendo somente no 

passado a imagem histórica do partido e do metalúrgico.  

Para tal, ao pesquisar o Programa de Governo do PT em 1989, de maneira mais 

específica o item voltado para a Questão Agrária, percebe-se que este propõe a realização 

de uma Reforma na área rural para eliminação da concentração fundiária e 
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desenvolvimento da agricultura e economia. Logo no primeiro tópico de medidas que 

viriam a ser realizadas aparece à seguinte afirmação: 

1. A reforma agrária é indispensável para a construção de uma sociedade 
mais justa e democrática. Visa, antes de mais nada, romper o monopólio 

da terra e lançar as bases de um novo padrão de desenvolvimento para a 
agricultura e toda a economia brasileira. Além disso, ela representa a 
possibilidade de incorporar à cidadania milhões de trabalhadores rurais, 
quebrando o poder exercido pelos grandes proprietários. É uma decisão 
política, tendo em vista uma redistribuição de terra, renda, poder e 
direitos.

26
  

 

Em 1989, fica claro que o objetivo central era enfrentar a concentração de terra no 

país, a partir da desapropriação de latifúndios e uma política estrutural de desenvolvimento 

capitalista para o meio rural e a indústria. Uma das maiores preocupações descritas 

inclusive no programa era garantir a terra para quem nela trabalhasse, impedindo retenções 

improdutivas e especulação em torno dela. Assim, o PT lançava a ideia de um novo 

modelo para a relação campo-cidade no qual o Estado viria para estimular a 

descentralização da agroindústria ao mesmo tempo em que modifica o perfil de 

distribuição da população. Dessa forma, o governo seria capaz de possibilitar a diminuição 

do êxodo-rural e criaria centros dinâmicos no território nacional.  

Já em 2002, esse programa aparece com algumas modificações quando comparado 

com o Programa Agrário de Campanha de 1989. Passados 13 anos, a reforma do campo 

passa do enfrentamento direto aos grandes latifúndios produtivos e política de 

redistribuição em assentamentos para um desenvolvimento de combate à pobreza ligada a 

desapropriação somente de grandes extensões rurais improdutivas ou ilegais – no caso 

quando comprovadas a existência de trabalho escravo ou falsificação de documentos por 

meio de grilagem. 

O cenário é bastante claro: a proposta de Reforma Agrária petista substitui a 

democratização da terra, no qual os assentamentos só podem se estruturar em áreas 

antigas, improdutivas ou ilegais, restringindo mais ainda o acesso a ela.  

Contudo, essa articulação não se dá de maneira isolada, mas sim construída e bem 

reforçada com a ideia de segurança alimentar27 que integra o próprio subtítulo do 

                                              
26 PARTIDO DOS TRABALHADORES. Brasil Urgente: Questão Agrária – Agricultura, Meio ambiente, 

População, Assalariados rurais, Nordeste, Amazônia, Violência, Extração mineral. São Paulo: Fundação 

Perseu Abramo. 1989, p. 38. 
27 De acordo com a FAO, uma organização das Nações Unidas, a ideia de segurança alimentar quando 

vinculadas à políticas de combate à fome, seria definida como “o estado existente quando todas as pessoas, 

em todos os momentos, têm acesso físico e econômico a uma alimentação que seja suficiente, segura, 

nutritiva e que atenda às necessidades nutricionais e preferências alimentares, de modo a propiciar vida ativa 

e saudável.” 
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programa de governo. Assim, o tema que atravessa o programa agrário do Partido dos 

Trabalhadores em 2002 se revela intencionalmente debruçado no combate à pobreza de 

mesmo modo que almeja o avanço do capitalismo no campo. Particularmente ele vinha 

composto através de políticas públicas básicas no tocante a composição de assentamentos 

e a desapropriação de novas áreas em menor intensidade. Com isso, a proposta de governo 

demonstra que 

[...] passa a considerar a reforma agrária como uma política para o 
desenvolvimento rural, baseada em desapropriação de terras 

improdutivas; conciliada a produção de alimentos para combate a 
pobreza e a recuperação dos assentamentos, com infra-estrutura social, 

econômica, assistência técnica e créditos agrícolas.28 

 

Ainda associado à questão agrária defendida pelo partido no primeiro mandato de 

Lula, está o programa Fome Zero, “carro chefe” petista à época e vinculado a ideia de 

soberania alimentar29. Nesse contexto, a reforma no campo é considerada como uma das 

alternativas fundamentais para assegurar o direito à alimentação da população brasileira e 

estabelece que o Estado seja o responsável por criar condições necessárias para garantir 

essa prerrogativa, como aparece no programa de governo ao reiterar que 

O eixo central da nossa política de segurança alimentar está na 
conjugação adequada entre as chamadas políticas estruturais – voltadas à 
redistribuição da renda, crescimento da produção, geração de empregos, 
reforma agrária, entre outros – e as intervenções de ordem emergencial 

muitas vezes chamadas de políticas compensatórias.30
  

 

Outro enfoque dado pelo PT e igualmente defendido pelo programa agrário 

abarcava políticas emergenciais, como o Bolsa Família – que ainda assiste através de 

repasse financeiro milhares de famílias que vivem em pobreza extrema. Contudo, toda 

essa defesa articulada em seu manifesto de 2002 não foi precisamente realizada levando as 

políticas assistencialista e agrária serem determinantes para a negativa no que concerne a 

efetivação de uma reforma agrária mais incipiente e a desapropriação de grandes extensões 

de terra.  

Alguns autores como Ariovaldo Umbelino de Oliveira vão mais longe e reafirmam 

que ao compararmos inicialmente os dados dos dois mandatos de Fernando Henrique 

Cardoso e os posteriores de Luiz Inácio não poderemos perceber a princípio grandes 

                                              
28 ENGELMANN, S. I.; DURAN GIL, Aldo. A questão agrária no Brasil: a política agrária do governo Lula 

e a relação com o MST. Revista Eletrônica do CEMOP, sem local, v. 20, p. 1-26, 2012. 
29 O conceito de soberania alimentar foi definido formalmente pela Via Camponesa como “o direito de cada 

nação a manter e desenvolver os seus alimentos, tendo em conta a diversidade cultural e produtiva”. Em 

resumo, ter soberania plena para decidir o que se cultiva e o que se come. 
30 PARTIDO DOS TRABALHADORES. Vida Digna no Campo: Desenvolvimento Rural, Política Agrícola, 

Agrária e de Segurança Alimentar. São Paulo: Fundação Perseu Abramo. 2002, p. 11. 

https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCkQFjABahUKEwjl_df6rdLIAhVBD5AKHTVvDf8&url=https%3A%2F%2Fuspdigital.usp.br%2Ftycho%2FCurriculoLattesMostrar%3Fcodpub%3D97A0B43F3689&usg=AFQjCNHUCzYvsOJonCOWAdCT-3D_C1Np7g
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diferenças na política de reforma agrária31. De acordo com informações divulgadas pelo 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, entre os dois mandatos 

de Fernando Henrique nos anos de 1995 a 2002, cerca de 524.380 famílias teriam sido 

assentadas. Já nos oito anos a frente do Executivo, entre os anos de 2003 e 2010, Lula teria 

assentado 272.506 famílias, sendo quase metade deste número realizado somente em 

2005.32  

Entretanto, é crucial recordar que o governo FHC expandiu e aprimorou um projeto 

de Estado neoliberal, criminalizando os movimentos sociais do campo para compor uma 

reforma agrária ligado ao mercado. Isso fica mais evidente quando Cardoso cria o Banco 

da Terra e destrói políticas de crédito especial para a Reforma Agrária e assistência 

técnicas feitas ainda durante o governo José Sarney (1985-1990). 

Já Lula da Silva optou por uma estratégia de atuação em duas frentes, sendo a 

primeira de incentivo à agricultura familiar e produzindo alimentos para os programas que 

combatiam a pobreza extrema no país. E a segunda, de fomentação intensa do 

agronegócio, investindo em grande escala para aplicação agrícola atingir níveis altíssimos 

de produção e exportação.  

Para Ariovaldo de Oliveira, Luiz Inácio fortaleceu o predomínio de grandes 

extensões de terra, ajudando no desenvolvimento do agronegócio e mantendo intactas as 

estruturas latifundiárias brasileiras. Reitera ainda que o governo petista decidiu por 

enterrar de vez a reforma agrária em ambos os seus mandatos ao expandir essa política 

compensatória de assentamentos em detrimento dos inúmeros conflitos que se 

intensificavam no campo e da tensão exercida pelos movimentos de luta pela terra, como o 

próprio MST que organizou uma marcha gigantesca à Brasília nos idos de 2005.  

Outra forma de pressionar vinda do Movimento se edificou por meio de uma nota 

pública, também em 2005, em que os trabalhadores contestavam os dados de criação de 

novos assentamentos acusando o presidente de ter inflacionado os números. Essa 

afirmação viria de dados que o INCRA teria contabilizado sobre a suposta criação de 

assentamentos juntamente com outras metas como a regularização de posses, o 

reconhecimento de ocupações antigas e de agricultores atingidos por barragens. Pode-se 

perceber que houve uma tentativa de aumento das famílias assentadas ao pegarmos as 

                                              
31 OLIVEIRA, A. U. A.. “Não reforma agrária” do MDA/INCRA no governo Lula. In Conferência 

Internacional sobre Reforma Agrária e Desenvolvimento Rural, Porto Alegre, FAO, 2006. 
32 GONÇALVES, Renata. Assentamentos como pactos de (des)interesses nos governos Democráticos. 

Revista espaço acadêmico. Sem local, nº 65, pp. 184-198, 2006.  
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várias conexões feitas pelo Plano nacional de Reforma Agrário, o PNRA, como ações 

promovidas pelo governo Lula33. 

De acordo ainda com Oliveira, os primeiros quatros anos à frente do Executivo 

fizeram com que milhares de famílias acampadas alimentassem esperança pela realização 

da Reforma Agrária, luta que atravessou toda a história do PT. Por conta disso, começa a 

se esvair a quantidade de acampamentos espalhados pelo país levando ao Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra retomar as mobilizações. 

Por parte de vários movimentos sociais ligados à luta pela terra havia grande 

expectativa de que Lula da Silva faria a tão esperada reforma por vias institucionais e por 

isso o seu primeiro mandato conviveu com poucas ocupações. O segundo viu surgir mais 

atuante esse posicionamento por parte dos movimentos sociais, contudo não com a mesma 

proporção que no governo de Fernando Henrique, pois Luiz Inácio se apoiava em uma 

característica fundamental sua: a do perfil de metalúrgico negociador e sindicalista que 

passou oito anos de governo adotando uma política de diálogo e contrária a criminalização 

das lideranças dos movimentos. 

Assim, mesmo com limitações visíveis, o programa agrário apresentado em 2002 

tinha força para defender a soberania alimentar, a geração de mais empregos, 

assentamentos através da expropriação de latifúndios e a erradicação da pobreza, pautas 

que permanecem fundamentais para o MST e que ficaram pra trás na bandeira de lutas 

políticas do Partido dos Trabalhadores assim como vemos nos mandatos de Dilma 

Rousseff34. 

É dessa maneira que o MST vem ajudando a recolocar na agenda política brasileira 

a questão da Reforma Agrária, promovendo a luta pela terra e retomando, em suas 

iniciativas, a probabilidade de se criar relações sociais inéditas. O importante é perceber 

que o movimento vai além da luta pela terra ou da busca por modelos alternativos de 

desenvolvimento rural. Ele se estrutura através da transformação que incomoda e faz 

pensar na igualdade de direitos e na plenitude da cidadania. Uma trajetória breve, diga-se, 

se o considerarmos dentro de um processo histórico mais amplo35, mas que se mantém 

                                              
33 Ibid. p. 194.  
34 O material deste capítulo consistiu na sistematização de informações colidas nos trabalhos de diversos 

especialistas. Não ignoro a existência dos governos de Dilma Rousseff, porém dado a sua extrema 

contemporaneidade carecem de dados já tabulados. Dessa forma faço a opção por encerrar minha análise no 

segundo governo Lula uma vez que o contexto apresentado penso que já suficiente para os objetivos desta 

monografia. 
35 Digo ser “breve” pelo fato da luta pela terra estar indissociavelmente relacionada à História do Brasil 

como forma de resistência dos subalternos, remontando, no mínimo, às chamadas Ligas Camponesas do 

período pré-Golpe de 1964. Ainda que seria mais justo evocar exemplos de um passado mais remoto, 

encarnado nos exemplos históricos da luta do Arraial de Canudos ou de Contestado durante a República 
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viva e em movimento, traduzindo a sua dinâmica em novas frentes de luta e na percepção 

da necessidade de formação de renovados quadros para a ampliação do próprio MST. Essa 

visão vai de encontro também ao que chamamos da pedagogia do campo, que não foi 

óbvia, mas sim sentida e construída no cotidiano dos Sem Terra, e que irei apresentar e me 

aprofundar nos próximos capítulos. 

 

 

 

 

 

3. QUANDO ESTUDAR VIROU PAUTA: A EDUCAÇÃO NO CAMPO COMO 

NOVA FERRAMENTA DE LUTA 

 

(...) O espaço do pobre não se 
dissociou por completo da tragédia 

do homem pobre livre sob a 

escravidão. Ou ele ganha o mundo ou 

fica atado à sina de reproduzir este 

autoritarismo destrutivo no âmbito do 

lar e da localidade. Se for valente 

fica. Se for um fraco busca outras 

plagas, tangido pela seca, pela fome 

ou pela dor de “não ser gente” 

perante si mesmo e diante de seus 

iguais. 

Florestan Fernandes 

 

Entender o porquê de se pensar em uma pedagogia próprio no campo e, mais 

precisamente do MST, é muito mais que contar a história de construção da Escola. É 

promover um mergulho nas questões que desafiam as próprias práticas pedagógicas e 

diretrizes educativas, assumindo-as como uma das grandes questões sociais deste século. 

Acredito que repensar as dinâmicas das lutas sociais, bem como os sujeitos 

históricos que delas se apresentam seria um princípio indissociável para iniciar um debate 

em torno das premissas educacionais vigentes. Acredito nessa premissa, pois os mesmos 

sujeitos que buscam reconquistar minimamente o direito de igualdade e plenitude da 

cidadania acabam por nos ensinar muito sobre os processos de modificações sociais e mais 

ainda sobre a práxis educativa associadas a eles. 

É neste sentido que a reflexão pelo qual pretendo me debruçar neste capítulo é 

abarcada pela noção de que os movimentos sociais se apresentam como os espaços-

                                                                                                                                        
Oligárquica, para não falar nos espaços quilombolas tanto do presente quanto dos períodos colonial e 

imperial. 
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modelo que conjugam o processo de organização de lutas e a formação de sujeitos através 

de projetos educacionais em detrimento da lógica perversa de exclusão social. Os sem-

terra presentes no MST seriam agentes integrantes desse embate no qual em todo 

momento vai se questionar a maneira de ser ou se comportar dentro da sociedade 

capitalista e as facetas consolidadas e cada vez mais reproduzidas por ela. Mais do que 

defender que o Movimento Sem Terra seria a vanguarda revolucionária do país, reivindico 

em algum nível o espaço em que os embates o quais o Movimento propõe estão 

engendrados e a maneira como são pensados através de ocupações, marchas, formação de 

coletivos e tantos outros.  

Optar pelo Movimento Sem Terra com uma dessas experiências contra 

hegemônicas de ensino nos faz perceber como a Educação de maneira geral está 

mergulhada em um projeto de Estado neoliberal. Constatação que só se torna mais 

aparente por meio da vivência promovida na própria construção cotidiana da Escola 

Nacional Florestam Fernandes que permite a comparação entre paradigmas distintos, no 

caso neoliberal e socialista. 

 

3.1 A questão do ser Sem Terra 

 

 Antes de penetrar na análise da própria Escola – algo que farei no terceiro e último 

capítulo com mais cuidado – é fundamental empreender o Movimento dos Trabalhadores 

Rurais Sem Terra através da sua trajetória histórica de preocupações e proximidades com a 

pedagogia e o ensino. 

 Como afirma a autora Roseli Caldart 

Trata-se de olhar para o MST como lugar da formação do sujeito social 
Sem Terra, e para a experiência humana de ser do MST, e participar da 

construção da coletividade Sem Terra, como um processo de educação, 
que é também um modo de produção da formação humana, tanto mais 
significativo do ponto de vista social, político e pedagógico, por ser 
movido por uma luta social centrada em questões de vida e morte e de 
vida inteira, porque vinculadas às raízes de um processo de humanização 

mais profundo: terra, trabalho, memória, dignidade.36 

 

 Esse sujeito social tão evocado por Caldart como a identidade Sem Terra é bem 

diferente do ser sem terra. A construção do primeiro nos remeteria ao processo que o 

                                              
36 CALDART, Roseli Salete. O MST e a formação dos sem terra: o movimento social como princípio 

educativo. Estudos Avançados, São Paulo, v. 15, n° 43, pp. 206-121, 1999, p. 210. 
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historiador Edward Thompson remonta em seu A formação da classe operária inglesa37 

no qual o autor, ao explicar o sentido do “auto fazer-se” da classe trabalhadora, afirma que 

isso estaria intimamente ligado tanto à ação humana quanto aos seus condicionamentos, 

compreendo-o como um processo ativo. Em suas próprias palavras “A classe operária não 

surgiu tal como o sol numa hora determinada. Ela estava presente ao seu próprio fazer-

se”38. Ou seja, ao tratarmos desse binômio queremos dizer que 

Sem Terra é mais do que sem terra, exatamente porque é mais do que 
uma categoria social de trabalhadores que não têm terra; é um nome que 

revela uma identidade, uma herança trazida e que já pode ser deixada aos 
seus descendentes, e que tem a ver com uma memória histórica, e uma 
cultura de luta e de contestação social. Há um processo de construção 
deste sujeito, que é a história da formação do sem-terra brasileiro, em 
um recorte político e cultural diferenciado, algo que certamente requer 

estudos mais aprofundados.39 

 

Logo nos deparamos a uma inquietação crucial para se entender essa diferença 

entre os sem terra e os Sem Terra que estaria pautada por um conceito ainda mais 

complexo: a questão da identidade. Essa particularidade que forja esse agente social 

participando de maneira efetiva da luta de classes, tendo consciência do espaço que ocupa 

e das indagações do seu tempo. E quem seria esse outro sem terra? É aquela categoria 

anterior à origem do Movimento e que não possuía terra, portanto, é entendida como uma 

condição social. Seria, de maneira mais clara, aquele indivíduo que entra no MST e não 

possui nenhum vínculo como proprietário de terra. Conforme esse mesmo indivíduo vai se 

habituando ao dia a dia do Movimento e compartilhando com os outros sujeitos da 

construção de um projeto de sociedade através de princípios e conhecimentos em comum 

visando à superação da divisão de classes, ele internaliza e reproduz a identidade Sem 

Terra. 

Em vista de identificar-se como Sem Terra é muito mais do que simplesmente lutar 

por um pedaço de chão para plantar. Trata-se de ter uma identidade construída por meio de 

toda a história de lutas no meio rural, e que permanece ao longo do tempo, ficando cada 

vez mais forte como uma identidade sui generis ao nos chocarmos com defesas como – 

Sou Sem Terra do MST! Assim entende-se, materializada no cotidiano dos trabalhadores, 

se estabelecendo como uma cultura singular e pleiteando mudanças na maneira de ser e se 

comportar no modelo capitalista vigente. 

                                              
37 THOMPSON, Edward. A formação da classe operária inglesa. A árvore da liberdade. Rio de Janeiro: Paz 

e Terra, 1987. 
38 Ibid. p. 9.  
39 CALDART. Op. Cit. p. 211. 



31 
 

 

Outro sujeito comum ao Movimento são aqueles que se identificam com a causa, 

mas que nunca foram sem terra, a exemplo de tantos profissionais de áreas variadas como 

professores, economistas, advogados, engenheiros, médicos e muitos outros compondo de 

maneira simultânea o espaço. Esses agentes, ao formarem parte da coletivização do MST 

vão ser inseridos também na identificação enquanto Sem Terras. 

Dessa forma, para Roseli Caldart vão coexistir duas dimensões fundamentais que 

merecem ser entendidas enquanto essenciais para a composição dos sem terra filiados aos 

MST, que seriam divididas em uma 

que vincula cada família Sem Terra à trajetória histórica do Movimento e 
da luta pela terra e pela Reforma Agrária no Brasil, tornando-a fruto e 

raiz (sujeito) desta história; a que faz de cada pessoa que integra o MST 
um ser humano em transformação permanente, à medida que sujeito 
(também condicionado a) de vivências coletivas que exigem ações, 
escolhas tomadas de posição, superação de limites, e assim conformam 
seu jeito de ser, sua humanidade em movimento. Do entrelaçamento das 
vivências coletivas, que envolvem e se produzem desde cada família, 
cada grupo, cada pessoa, com o caráter histórico da luta social que 

representam, se forma então a coletividade Sem Terra, com uma 
identidade que não se enxerga olhando para cada pessoa, família ou 
grupo de sem-terra em si mesmos, mas que se sente ou se vive 
participando das ações ou do cotidiano do MST.40 

 

 Esse movimento dialético das relações de construção histórica de identidade vai ser 

de mesmo modo fundamental para enxergar o MST como sujeito educacional e prover as 

bases de constituição da Pedagogia no campo utilizada pelo Movimento. 

 

3.2 A nova pedagogia no campo 

 

 Como já foi debatido anteriormente, esse agente sociocultural tem sua formação 

constituída no e com o Movimento Sem Terra. Só sendo viabilizado quando há uma 

aproximação com a vivência e o entendimento do MST como também sujeito educativo. 

Isso só vai ser possibilitado através da integração com os momentos de conflito pela terra, 

de assentamento, na luta e no desenvolvimento de ocupação da escola na qual cada 

conjuntura contribui para a se chegar à identidade Sem Terra. 

 Recorrendo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, estabelecida 

em 20 de dezembro de 1996, podemos ver logo no artigo primeiro a seguinte assertiva 

Art. 1º. A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem 
na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de 

                                              
40 CALDART. Op. Cit. p. 212.  
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ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade 
civil e nas manifestações culturais.41

  

 

 

Ou seja, a questão de ensino-aprendizagem e todos os componentes materiais 

importantes para a educação humana estão muito além das relações entre professor-

estudante e os muros das escolas. Elas vão estar presentes no dinamismo provocado pelo 

cotidiano da sociedade e acontecer determinadas pelas ações daqueles que a provocam. 

Assim sendo, não basta penetrarmos por uma única via no sentido de condicionar 

práticas educacionais à dinâmica social, mas fazer, igualmente, o caminho oposto. E como 

seria isso? Através dessa constante movimentação, e agora voltando para o caso do próprio 

MST, visualizando esse processo de construção do ser Sem Terra ao mesmo tempo em que 

o Movimento vai sendo desenvolvido, estando os dois em constante estruturação, um 

envolvido com o outro. É válido ressaltar que os sujeitos que se fazem no MST vão se 

desenrolando mesmo quando não dito ou mesmo percebido, uma vez que avança junto ao 

processo histórico de concepção do ambiente de ensino do Sem Terra. Contudo, para 

compreender melhor em que momento se deu essa necessidade de promover o Movimento 

também como esse sujeito educativo é preciso retomar algumas análises sobre como 

apareceu a grande questão com a Educação. 

Em um primeiro momento é preciso lembrar que o MST reconhece a desigualdade 

e luta para a sua superação interna (e externa), via grupo de negros ou de mulheres, algo 

que não seria possível se não houvesse essas distinções. Mas, dentre todos esses 

agrupamentos distintos, grande parte eram crianças e logo se atentou para a importância de 

manter um espaço de ensino para elas na qual as próprias mães com maior escolarização se 

disponibilizavam para alfabetizá-las. Aqui surge uma das maiores preocupações do 

Movimento Sem Terra presente até hoje: a formação de quadros para fortalecer e perpetuar 

a luta no meio rural, permitindo, assim, que os militantes pudessem associar que essa 

prática ia além da busca pela terra. Mas, de mesmo modo, estava unido a um processo de 

humanização na qual mais do que promover embates por uma extensão agrária, era 

necessário saber como lidar com ela. Fica óbvio que entender as condições básicas de 

funcionalidade do solo era de suma importância pra cultivar os espaços ocupados e se abre 

os olhos para a construção de um novo local que agrupasse essas explicações – a Escola. 

                                              
41 BRASIL. LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional, Brasília, DF, dez 1996. Disponivel em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm >. 

Acesso em: 25 jul. 2017. 
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Então, inicialmente podemos dizer que o MST não deu maior atenção para a 

questão do ensino-aprendizagem, mas entendeu ao longo de sua trajetória do fazer-se Sem 

Terra o quanto ela era crucial. A partir dessa ciência um coletivo de Educação foi 

estruturado e apresentou como finalidade a organização de pequenas escolas nos 

assentamentos e ocupações visando também à formação dos professores. Foram por meio 

dessas iniciativas que ganhou força as discussões em torno da construção de uma 

pedagogia da terra e uma escola apropriada para o MST. 

Posteriormente se gerou a preocupação com os princípios organizativos no interior 

do Movimento, no sentido de, ao passo que os coletivos se apresentam para luta é preciso 

adequar o que deve ser feito para cada grupo. Uma vez que, seja acampado ou assentado, e 

sua formação original se dá dentro dessas ocupações, era preciso fomentar diálogos 

diferenciados, pois cada um vivenciava uma condição distinta. Ou seja, o acampado, que 

tem uma condicionante alterada do assentado, tem outros interesses, apesar do objetivo em 

comum e, por isso devem aprender como se distribuem os assentamentos, por exemplo. Já 

os assentados recebem atenção de acordo com a necessidade de garantir as continuidades 

da luta pela terra, no qual vão introduzir a ideia de pedagogia sobre o cultivo do espaço em 

que ocupam. Esse momento está inserido no final da década de 1980 e presente em seus 

Congressos Nacionais, elevando as bandeiras históricas combativas do MST e exigindo 

dos trabalhadores uma organização ainda mais preparada para solidificar o Movimento. 

No que tange aos princípios educativos e ensino, mais que garantir o acesso à 

escolas voltadas para os assentados, despontava a necessidade de estruturação ainda maior 

desse setor da educação para que ingresso não ficasse parado, mas sim vivo e com unidade 

em todo território nacional. Para tal foi oficializado a criação de um setor de Educação que 

ficou responsável por criar as diretrizes pedagógicas do MST, informando que mais que 

entrar em uma escola, o Movimento ganhava através dela um reforça na questão identitária 

do ser Sem Terra. Pois ali seria o local onde a formação de consciência do seu espaço 

estaria sempre em debate e presente, fazendo os próprios participantes a se darem conta 

disso e permitindo uma unidade escolar em todos os assentamentos. 

Feito isso, esse setor de educação começa a elaborar os materiais necessários para 

ser utilizados nos espaços supracitados, provendo os caminhos filosóficos, pedagógicos e 

teóricos para se chegar aos objetivos traçados. Naquele instante, essa formação de quadros 

para se conseguir a unidade do MST é abarcada por espaços formais delimitados, indo 

além da vivência. Na verdade se junta a esse cotidiano no qual adolescentes e crianças 

ganham também um espaço de atuação própria. 
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É chegado o momento então de entrar no que seria a terceira fase histórica desse 

processo educacional no campo, quando a edificação da obra passa pela noção de que uma 

escola voltada para as lutas do MST não poderia servir a um modelo hegemônico de 

ensino como ocorre em boa parte do país. É neste sentido que toda essa suposta cartilha é 

pensada a partir da realidade do meio rural, da produtividade agrícola e pautada pelas 

direções do Movimento. Autores como Paulo Freire e tantos outros ligados a uma 

metodologia revolucionária são evocados para serem as bases pedagógicas e teóricas dos 

chamados Boletins da Educação42. 

No entanto, mais do que optar pela Reforma Agrária como um projeto político-

pedagógico do Movimento em si, se tornou importante apontar para a população em geral 

que uma reforma como essa seria boa pra vida de cada brasileiro. Nesse sentido o MST 

adota uma postura combativa visando o desenvolvimento de um projeto popular para o 

Estado, envolvendo, igualmente, o setor de Educação para ajudar a indicar os caminhos 

para os sujeitos históricos dessa marcha. Ao mesmo tempo, tenta criar uma unidade no 

campo para combater as práticas de ensino voltadas somente para as elites rurais e que 

marginalizavam aqueles que mais precisavam de uma atenção básica escolar, no caso os 

agricultores mais humildes proprietários ou não de pequenos lotes. 

Por conta do descaso no que tange a políticas sociais com as preocupações 

mencionadas acima, o Movimento Sem Terra desperta para liderar discussões como essas 

forçando, em algum nível, a abertura de debates sobre as dificuldades e especificidades 

desse novo olhar para o aprendizado. E para compor essa lógica inclusiva, foi necessário 

se debruçar para as questões particulares da realidade do meio rural. De mesmo modo, foi 

analisada toda a sua complexidade cultural desfazendo a relação das escolas 

contemporâneas do campo com as urbanas, que acabavam por promover uma extensão do 

ensino e não refletiam que 

o campo é mais que uma concentração espacial geográfica; é o cenário 
de uma série de lutas e movimentos sociais, é o ponto de partida para 
uma série de reflexos sociais; é um espaço culturalmente próprio, 
detentor de tradições, místicas e costumes singulares; é ainda um espaço 
com dimensões temporais independentes do calendário convencional 
civil. Enfim, o homem e a mulher do campo, são sujeitos historicamente 

construídos a partir de determinadas sínteses sociais, que são especificas, 

de dimensões diferentes da urbana.43 
 

                                              
42 CALDART, Roseli Salete. Pedagogia do Movimento Sem Terra. Petrópolis: Vozes, 2000.  
43 MARTINS, Fernando José. Gestão Democrática e Ocupação da Escola; O MST e a Educação. Porto 

Alegre: EST, 2004, p. 67 
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Consolidada essa dimensão, a Escola ganha mais espaço e maior valorização 

interna, no caso, no próprio MST, se elevando ao cerne da proposta educacional. Nesse 

sentido ela se torna o ambiente fundamental para a constituição dos sem-terra, mas é 

reconhecido que não somente ela é capaz de fazê-lo, rememorando a práxis promovida no 

cotidiano de trabalho e embate nas áreas rurais, que aí sim trarão a tona o mote do ser Sem 

Terra já discutido a priori. 

Percebe-se que aqui a instituição e a pedagogia vão além delas mesmas, ou seja, o 

Movimento como um todo é conjugado como a “grande escola” para a formação da 

identidade Sem Terra. Deste modo a escola vai denotar que é preciso desmembrar todas as 

atribuições específicas para cada situação, como o que deve ser feito em caso de 

ocupações, assentamentos ou mesmo acampamentos. 

Até aqui três momentos foram pontuados na movimentação promovida pelo MST 

quando associado à questão educacional: o primeiro como o período de preocupações com 

o que deveria ser ensinado e como isso seria feito; o segundo, a época em que como seria 

edificar uma instituição formal e organizá-la de maneira pertinente as necessidades do 

coletivo e, o terceiro, como o instante de se mergulhar na pessoa a ser formada e, 

proveniente disso, dar enfoque as práticas pedagógicas. Isso não quer dizer que uma fase 

foi melhor ou mais bem sucedida que a outra, mas sim que formaram as mesmas 

circunstâncias de um processo histórico mais amplo na qual os sujeitos Sem Terra e os que 

aderiam ao Movimento proveram intervenções preocupados com o setor educativo. Esse 

procedimento não é realizado de maneira inconsciente e atende pelo nome de “ocupação 

da escola”44. 

Essa espécie de ocupação, como mencionei anteriormente, ajudou a revelar e 

reforçar a identidade de novas personagens na trajetória de lutas do Movimento Sem Terra 

como as crianças, que atendiam e se entendiam como os Sem Terrinha e a educadora Sem 

Terra. De acordo com a autora Roseli Caldart, a referenciada mestra carrega consigo mais 

três elementos identitários que seriam: a sua primeira, a posição de ser mulher, em 

segundo lugar, a condição de professora que alimenta o desejo mudança nos aspectos 

pedagógicos tanto seus quanto dos demais que convivem com o Movimento e, por último, 

a militante pela causa da Reforma Agrária e organização do MST. 

Abre-se um espaço para a própria luta feminista no interior do Movimento Sem 

Terra, com princípios organizativos comuns às ações locais e cotidianas e coadunando 

todas essas características às realidades pedagógicas dos trabalhadores rurais. O 

                                              
44 CALDART. Op. Cit. passim. 
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conhecimento dessa forma vai se consolidando como o grande protagonista do conflito 

camponês, proporcionando uma peculiaridade inédita ao Sem Terra contemporâneo, visto 

como aquele que ocupa, resiste, luta e estuda! Essa “Pedagogia do Movimento”, como 

também remonta Caldart, tem como base essa ideia de não permanecer passivo, mas sim 

em constante atividade na busca pelo aprendizado e sua composição. 

Esse foi o caminho histórico percorrido pelo MST com relação à ocupação do 

espaço escola. Tem-se claro, que o Movimento Sem Terra não inventou uma nova prática 

pedagógica e a implantou na vivência dos trabalhadores rurais, mas sim buscou referências 

de aspectos revolucionários que se chocassem de maneira positiva com os próprios 

objetivos do Movimento. No sentido de projeção de sociedade futura sem distinções de 

classes, de gênero, organizada coletivamente e vinculada ao trabalho pedagógico na qual 

vão propiciar ao MST o mote de Movimento educativo que congrega e organiza sujeitos: 

os trabalhadores e camponeses]. Sempre defendendo uma perspectiva dialética, 

relacionado ao cerne do marxismo na qual se busca a superação da sociedade de classes 

através da emancipação do ser humano. 

Ainda em acordo com esse movimento dialético verifica-se que esse processo 

permanece sempre operante no cotidiano dos Sem Terra e do MST, correlacionando-se à 

referida Pedagogia, uma vez que fazem parte da compreensão da evolução histórica e do 

regime de emancipação e disposição humana em todos as nuances do Movimento Sem 

Terra. Entendendo-se como partes desse processo permanecem produzindo materiais 

investigativos próprios para seus espaços escolares e ocupam em algumas instâncias 

discussões a respeito de mais escolas no campo. Um desses materiais teóricos será objeto 

de análise no próximo tópico como veremos agora nos já aqui mencionados boletins da 

educação. 

 

3.3 Os Boletins da Educação do Movimento 

 

Um dos materiais feitos pelo Coletivo Nacional do Setor de Educação do MST são 

os Boletins da Educação45, pensados para tratar de assuntos como gestão, metodologias, 

avaliações, planejamentos, entre outros. Este material é utilizado tanto pelas escolas dos 

assentamentos quantos pelas dos acampados para organizar sua prática e a fim de evitar 

que esta caia em uma sistematização automática de conhecimentos, sem qualquer 

                                              
45 Extraído do sítio: http://www.reformaagrariaemdados.org.br/biblioteca/cadernos. Acesso em 25 de julho 

de 2017. 

http://www.reformaagrariaemdados.org.br/biblioteca/cadernos
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compromisso com a organização do MST e evocando para si a percepção de que toda essa 

disposição 

[...] está cada vez maior e mais complexa. A luta dos trabalhadores 
cresce em necessidade e força, por isso os desafios também aumentam e 

ficam mais complexos. A educação precisa assumir as tarefas que lhe 
cabem nesse processo de fortalecimento da organicidade, de clareza do 
projeto político dos trabalhadores e de construção prática e cotidiana da 
sociedade, da justiça social e da dignidade humana.46 

 

Essa nota em destaque faz parte do Caderno de Educação N° 08 que trata dos 

princípios da Educação no MST e direcionam a organização do Projeto Político 

Pedagógico das escolas dos assentamentos. Ele foi lançado em julho de 1996 em Porto 

Alegre, como uma complementação ao primeiro Boletim da Educação escrito em 1992 e 

no sentido de reescrever e atualizar o texto original partindo de toda a experiência 

acumulada entre os quatro anos que separam um documento do outro. 

Sendo, então, tais diretrizes aquelas que fundamentaram as inúmeras 

particularidades dessa pedagogia do movimento torna-se imprescindível sua análise para 

facilitar o entendimento da Educação no MST. Entendida essa premissa, é importante 

também retomar que para iniciar às ações que julgava necessárias para a criação desses 

caminhos curriculares o Movimento os separou em dois grandes temas: pedagógicos e 

filosóficos, que apesar de divididos no papel eram conectados pela realidade. Para fazê-lo 

o MST os partia coma intenção de facilitar o entendimento da importância de cada um 

enquanto os trabalhava da seguinte maneira: compreendendo que poderiam existir diversas 

práticas ligadas a um mesmo princípio, era primordial fazer o trabalhador apreender a 

articular da melhor maneira possível essas duas competências. Feito isso, seria aberta a 

oportunidade de transformar o conhecimento recebido no dia a dia de embates e labor no 

campo em práticas por meio dos desafios imposto a ele como um sujeito pertencente ao 

coletivo e cidadão brasileiro. 

Outra divisão relevante a esse curso é o entendimento entre aprendizado e 

capacitação. O primeiro estaria relacionado ao ensino, ao conhecimento, e que antecede à 

ação, tendo como mediador o professor que vem para educar. Já o segundo, ou a 

mencionada capacitação, ocorre depois do ensinamento, através de uma atividade objetiva 

sobre determinado assunto e que, a posteriori, vai permitir ao estudante ao final de todo 

esse caminho aprender todo aquele conhecimento iniciado pelo educador. 

                                              
46 MOVIMENTO SEM TERRA. Caderno de Educação N° 08: Princípios da Educação no MST. 1996, p. 03.  
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É neste sentido que o Movimento Sem Terra se empenha para priorizar ora o 

ensino e ora a capacitação levando em consideração os objetivos de cada atividade e 

ajustada ao cotidiano do coletivo. E, para isso, estabelece em cada escola ou nos cursos 

que promove não somente os conteúdos básicos de aprendizado, mas, de mesmo modo, as 

metas objetivas ou as competências por meio das disciplinas, revisando inclusive todos os 

métodos de avaliação. 

Aqui entra o diferencial do estudo nas jornadas do Movimento e sua apreensão, 

pois partem de uma realidade que se aplica a um conhecimento e, a partir das reflexões 

produzidas pelos próprios educandos influenciam ativamente em sua realidade. Entretanto, 

esse reconhecimento da realidade não fica somente envolvida pela a que os cercam, mas 

uma mais geral, do mundo para que nisso possam intervir nas condições de vida das 

próprias ocupações e assentamentos. Seguir desse cotidiano particular implica em 

melhorar todo o processo de ensino-aprendizagem, pois se torna uma via de mão dupla 

quando se sai do particular para o geral e vice e versa. Pensar essa vivência dos 

trabalhadores acaba por originar uma metodologia pedagógica que se aproxima ainda mais 

dessa realidade e, por isso,  

[...] um educador/uma educadora que é pobre de conteúdos, que tem 
pouco acúmulo de conhecimentos, não será capaz de fazer uma seleção 

de conteúdos de ensino, nesta perspectiva. Por isso, melhorar e ampliar a 
nossa formação, e desenvolver processos mais coletivos de decisão sobre 
estas escolhas são desafios fundamentais para a implementação destes 

princípios!47 

 

O Movimento compartilha a certeza de que essas matérias dadas pela escola são os 

grandes protagonistas para se atingir tanto as propostas pedagógicas quantos as de 

capacitação. Isso define que os conteúdos não são escolhidos de maneira aleatória para se 

cumprir uma espécie de linha do tempo ou qualquer diretriz de ensino. Mas sim, são 

analisados de maneira adequada pra atender as demandas locais e produzir uma síntese do 

conhecimento adquirido. 

Logo, o currículo do MST ou o programa de competências a serem ensinadas é 

organizado a partir de uma seleção dessas matérias tendo a noção de que todas as escolhas 

realizadas não foram casuais. Portanto partem de uma premissa maior traçados pelas 

diretrizes apontadas pelo setor educacional e produzidas pelas ações políticas e contextos 

sociais vivenciados pelo Movimento. 

                                              
47 Ibid. p. 15. 
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A valoração dada à questão trabalho igualmente aparece como um dos pontos-

chave para essa interpretação e práxis socialmente concebida. Temos a mesma como 

prática privilegiada para provocar necessidades de aprendizagem e também como 

construtor de relações sociais buscando um espaço privilegiado para exercício de 

cooperação e democracia. Este sentido era essencial superar a marginalização que sofriam 

aqueles dedicados a trabalhos manuais, em contraponto aos intelectuais, educando, assim, 

para os dois e tratando-os igualmente, pois 

Na proposta de educação do MST o trabalho tem valor fundamental, 
quando se diz criar sujeitos para a ação se entende que esses sujeitos são 
principalmente trabalhadores. Vincular educação com o trabalho é 
condição para realizar os objetivos políticos pedagógicos. Educação 
ligada para o mundo, a escola não tem como único objetivo à formação 
para o trabalho, mas é lugar privilegiado para dar conta disso 

selecionando conteúdos vinculados ao mundo do trabalho. Para isso 
alguns objetivos pedagógicos se tornam importantes como desenvolver 

amor pelo trabalho, especialmente no meio rural.48 

 

Dessa maneira, determinar de modo preciso esse elo entre política e educação 

denota fazer com que as práticas atravessem essa formação política dos educandos ao 

passo que elevam as revoltas mediante as injustiças sociais. Não digo que essa 

compreensão vai significar perder a sensibilidade em detrimento da lógica da violência da 

exclusão, imposta pelo modelo de sociedade atual.Essa indignação é imprescindível para a 

mudança na sociedade e em cada um dos indivíduos. Ela determina que todos os dias 

fossem necessários para semear essa solidariedade apesar de entidades voltadas à 

propagação de ideias com vistas à obtenção da hegemonia povoarem em algum nível o 

imaginário dos trabalhadores rurais com o contrário. E, mais ainda, reitero que esse 

comportamento acaba por incentivar os trabalhadores a lutarem pelos seus direitos de 

cidadania plena, sejam os da criança, de mulheres, de jovens, de estudantes, de militantes e 

tantos outros. 

Como bem afirma Claudia Gallert 

Chegar a ser militante é a meta porque nada mais efetivo no aprendizado 
político do que pertencer a uma organização, assumir seu caráter, seus 
princípios, objetivos, cheio de conflitos, de desafios, mas também 
vitórias, conquistas, alegrias. Isto é uma dimensão fundamental para um 

a educação comprometida com a transformação social.49 

 

Por fim, entendo que os Sem Terra renovaram toda a tendência envolta do que é ser 

escola e de como empreender a educação partindo da lógica do movimento, da liberdade e 

                                              
48 GALLERT, Claudia. Pedagogia do MST e Transformação Social. In: 2º Seminário Nacional Estado e 

Políticas Sociais no Brasil, Cascavel: EDUNIOESTE, 2005. 
49 Ibid. p. 15. 

http://www.acessa.com/gramsci/?page=visualizar&id=127
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da igualdade que vai dar o tom da própria pedagogia do MST. A função da escola estará 

totalmente ligada à composição dos quadros de luta pela terra e para a formação humana 

social.  

É basilar reiterar que não afirmei ao longo desse capítulo que houve a construção 

de uma nova pedagogia ultrarrevolucionária ou de uma escola desse tipo, mas sim que 

houve a revolução de aparatos teóricos e práticos já existentes e socialmente construídos 

ao longo de tantos anos. Ou seja, foram colocados em prática teorias que já existiam há 

muito tempo baseada em autores importantes da pedagogia e do ensino como Paulo Freire, 

Krupskaya, Makarenko, Pistrak e José Martí e que se voltavam pra reflexões cerca da 

emancipação do ser humano e do papel da escola nesse transcurso. Um passado revisitado 

para enxergar que o local de troca de conhecimento é um espaço vital para as 

especificidades dos trabalhos escolares, no sentido de percebê-los como partes integrantes 

de uma cultura historicamente produzida e socialmente acumulada. 

Seria a escola então, onde os educandos se apropriam de todo esse aprendizado e 

trazendo a tona a noção de que esse conhecimento é um meio eficiente para libertar a 

classe trabalhadora. A ocupação da escola se alia a essas conclusões como o espaço de luta 

pela hegemonia política, já que se constitui de maneira a atender os interesses da classe de 

trabalhadores rurais em detrimento da classe detentora dos meios de produção. 

Sendo o MST um coletivo disposto a combater toda essa hegemonia da classe 

dominante ganha força em seu interior – e pela conquista de novas localidades ligadas a 

estabelecimentos de ensino – essa busca, potencializando o sonho de uma humanidade 

livre e igualitária. Dessa maneira, a Pedagogia do Movimento não fica somente em torno 

de acampamentos e/ou assentamentos, mas visa caminhar de encontro a um argumento de 

sistematização do ensino para todos. Isto é, tendo como preceitos as ideias de trabalho e 

democracia caminhando juntas, destina-se planejar uma escola no qual a formação está 

encadeada ao processo de ensino-aprendizagem – pensando na possibilidade de em algum 

momento elas terem sido separadas propositalmente – encaminhando críticas no sentido de 

melhorar o trabalho escolar, ao passo que promove um relacionamento com o coletivo 

enquanto sujeito educacional. 

Esse processo dialético historicamente presente nas relações sociais teria a função 

para o Movimento de conjecturar uma nova cultura, superar valores da sociedade 

capitalista atual e, principalmente, obter como propósito final a superação das classes 

sociais. 
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Assim, frente à permanência de contradições históricas, bem como do surgimento 

de muitas outras no que se refere à realidade social e política do Brasil, o Movimento dos 

trabalhadores Rurais Sem Terra se faz entre os anos de 1984 e 2015 como uma referência 

não só no âmbito da luta pela terra e pela Reforma Agrária, mas, igualmente, no âmbito da 

Educação e da emancipação humana. O nascimento da Escola Nacional Florestan 

Fernandes vem para coroar todo esse processo como veremos no próximo capítulo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. RENASCE UMA ESPERANÇA: A ESCOLA NACIONAL FLORESTAN 

FERNANDES CRIA NOVOS RUMOS PARA A LUTA E A MILITÂNCIA. 

 
Seria uma atitude muito ingênua 

esperar que as classes dominantes 

desenvolvessem uma forma de 

educação que permitisse às classes 

dominadas perceberem as injustiças 

sociais de forma crítica (...).  
Paulo Freire 

 

Entender como foi construída a ENFF é retomar aspectos fundamentais da sua 

história. Ao longo dos capítulos anteriores pude apresentar alguns desses processos 

mapeando um pouco da história do MST e a importância que foi dada as políticas 

educacionais colocadas em prática no Movimento. Algumas figuras foram cruciais para 

que esse projeto, o de uma Escola voltada para a construção de quadros militantes, fosse 

realizado e dentre eles aparece em destaque João Pedro Stédile, um dos fundadores do 

MST, e atual integrante da direção nacional do Movimento. 
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Stédile, pessoa que entendemos também por intelectual orgânico50 do MST, 

defende a ideia da mudança social unida ao estudo crítico do cotidiano vivenciado pelos 

próprios agentes históricos envolvidos em embates de classes, e que buscam uma ação 

emancipatória através dessa operação. Para o intelectual, é necessária para o bom 

andamento do objetivo ressaltado a priori, a força de atuação que envolve o entendimento 

sobre a luta de classes. Dessa maneira, ao admitir essa ideia, para Stédile quando a 

sociedade entende esse processo, é obrigada a tomar posições já que se torna irrefutável se 

manifestar contrária ou favorável à determinada situação. 

 Além do mais, João Stédile também reitera que para prover uma organização 

efetiva e razoável dos trabalhadores rurais mais humildes em busca de autonomia, é 

importante aglutiná-los em coletivos ao contrário de individualmente estes buscarem ajuda 

de seus “servidores”, pois além de colocá-los em uma posição inferior, ainda perpetuam o 

poder centralizado nas mãos dos detentores das forças produtivas. Em síntese, Stédile 

promove a ascensão da ideia de busca, por parte dos trabalhadores rurais, do direito de 

cidadania, apesar do ciclo de refluxos que muita vezes vive movimentos de grandes 

massas, como afirma através de uma análise histórica que faz no livro já citado 

anteriormente “Brava gente. A trajetória do MST e a luta pela terra no Brasil”. O já 

referido intelectual vai destacar que os movimentos sociais vão viver uma fase de ascensão 

entre 1979 e 1989 e desde então permaneceriam reclusos, reiterando que nenhum 

movimento social tinha a preocupação de fazer um trabalho de formação de bases 

estruturais. Elevando a crítica ao próprio MST e aos marcos iniciais da ENFF, se salientou 

mormente uma disparidade absurda entre teoria e prática social nos acampamentos e 

assentamentos ligados a Escola e no dia a dia das militâncias. Para João Pedro Stédile, a 

conformação vista no campo era reforçada pelas enormes provocações desafiadoras da 

cidade até mesmo pelas perdas sofridas pelo operariado, a complexidade mediante ao 

desemprego estrutural e a dificuldade em trazer a tona movimentos de organização entre 

jovens mais modestos residentes em subúrbios. 

                                              
50 Entendo por intelectual orgânico o mesmo que Gramsci formulou ao dizer que todos são intelectuais e o 

que os diferenciam é a função que exercem, ampliando o conceito de intelectual e dando-lhe um caráter de 

formulador. Ainda de acordo com Gramsci o autor Lino Geraldo Resende reitera que “orgânico, em síntese, 

é o intelectual que participa, que age, que ajuda na formulação de uma nova hegemonia ou se engaja na 

manutenção da hegemonia existente. De um lado e do outro, a organicidade vem do comprometimento, da 

participação, na formulação de ideia que ajudem na ação política, seja ela hegemônica ou contra-

hegemônica.” RESENDE, L. G. Intelectuais orgânicos e contra-hegemonia. Revista Ágora, Vitória, n° 4, pp. 

1-17, 2006. 
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Outro intelectual militante do MST, em entrevista concedida para o livro 

“Criminalização dos Protestos e Movimentos Sociais”51, Gilmar Mauro ressalta que  

(...) pela própria trajetória do MST e pela minha trajetória pessoal, 
mesmo sem ter lido muita coisa, eu tinha essa idéia de que é preciso 

investir na formação. Não tem outra alternativa. Se quisermos construir 
de fato uma nova sociedade, poder popular, nós precisamos investir 
pesado no processo de formação. E investir pesado no processo de 
formação não é só dar aula, não é só ir para a escola; é você fazer ação, 
refletir sobre essa ação, extrair as lições do processo de luta, teorizar em 
cima e a partir daí replanejar, reconduzir enfim o planejamento para 
novamente voltar a fazer. É o que nós chamamos no texto de “práxis”.52 

 

Em suma, para Mauro a formação política está totalmente ligada à militância, não 

só pensando em trazer para o movimento pessoas predispostas à luta como para de mesmo 

modo, angariar integrantes para compor as organizações e buscar maior qualificação dos 

mesmos. Esse esforço estaria vinculado a uma leitura não reducionista da práxis, a 

compreensão do contexto em sua totalidade e, consequentemente, o empenho por um 

embate mais unificado em torno do resgate do ideal de revolução. Gilmar Mauro reafirma 

ainda que é necessário defender o setor de formação do Movimento e com urgência, caso 

contrário perderão força cada vez mais ao não dialogarem com as práticas do saber e do 

poder para a criação de um sujeito político importante para integrar essa militância. Fica 

corroborado por estes autores que há uma preocupação pela formação militante ao passo 

que há pouca renovação desses quadros, tornando-se fulcral a discussão entre as lideranças 

do MST e estimulando a gênese de estratégias para aumentar a mobilização em torno 

desse objetivo. 

Com o desenvolvimento das ocupações em torno do projeto de reforma agrária e da 

expansão do próprio MST, as lideranças do Movimento viram a necessidade de se 

formalizar reuniões para se debater e promover a autocrítica em torno das decisões que 

ditavam os caminhos do Movimento Sem Terra. Para isso, foi criado o Setor de Formação 

Política pelos intelectuais orgânicos do MST que tinha por objetivo específico a concepção 

da militância por meio de uma sustentação social, e assim sendo conclamado como eixo de 

formação desses quadros através de uma sistematização muito bem articulada. 

É neste sentido que o MST tem se debruçado na qualificação política da sua 

militância, consubstanciando de forma totalizante toda essa formação e que só se torna 

possível graças a uma preocupação em consolidar princípios pedagógicos a teorias e 

                                              
51 BUHL, Kathrin; KOROL, Claudia (orgs.). Criminalização dos Protestos e Movimentos Sociais. Curitiba: 

Instituto Rosa Luxemburgo, 2008. 
52 Ibid. p. 85. 
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métodos particulares para a classe trabalhadora rural. A ENFF viria por meio dessa ideia 

de sistematização do conhecimento e do ensino-aprendizagem, corroborar essa prática no 

cotidiano dos trabalhadores integrantes da Escola através de cursos oficiais ou em 

conjunto com outras universidades e escolas. Assim, de acordo com o pensamento dos 

teóricos que problematizaram essa questão, essa estratégia viria a permitir e elevar 

qualitativamente falando os conhecimentos de todo o coletivo.53 

É neste sentido que  

No MST definiu-se priorizar o processo de formação da sua base social 
de militantes, como uma das tarefas necessárias na construção da 
estratégia política para a manutenção de sua organicidade e 
funcionamento pleno. De acordo com o material do MST, foram 
estabelecidas metas de trabalho para garantir a formação política do 
militante, inserindo-a num plano de ação mais amplo. Os processos de 

formação de militantes foram definidos como uma das possibilidades de 
combinar a escolarização e formação de técnicas interligadas com as 
demandas da organização da produção nos assentamentos e do próprio 
MST.54 

 

A tão evocada sistematização da formação militante veio a ser definida no 4º 

Congresso Nacional do MST em Brasília, no ano 2000. De acordo com o documento 

oficial confeccionado à época do Encontro, era firmada como propósito a partir daquela 

instância a formação de militantes com a premissa maior na capacitação técnica, cientifica 

e tecnológica, ao mesmo tempo em que tiravam como compromisso a garantia da 

disciplina em torno de uma organicidade do MST e da organização política. O documento 

acabou por viabilizar a idealização de diversas propostas de projetos Políticos 

Pedagógicos, mas também fez ascender a compreensão total e praticamente unânime da 

primordialidade da edificação de um local singular para a formação militante. Visto que os 

debates nas reuniões e encontros sobre a construção da ENFF já vinham sendo realizadas 

desde o ano de 1998.55 

Outro fator abarcado após este Congresso foi à incorporação definitiva da práxis 

marxista interpretada pelos socialistas, as quais vão defender a um aumento nos laços 

afetivos e de organicidade com os assentamentos e acampamentos de origem. Mas não 

somente isso, sendo a ideia primordial partir desse caminho exposto acima, unido ao 

trabalho coletivo e a associação efetiva do militante em construção com o local em que se 

aloca, bem como aos encargos dados pelo coletivo à luta por justiça social e igualdade. 

                                              
53 LIMA, Aparecida do Carmo. Práticas educativas em Agroecologia no MST/PR: processos formativos na 

luta pela emancipação humana. Maringá: Universidade Estadual de Maringá, 2011, p. 102. 
54 Ibid. p. 126. 
55 SILVA, Maria Roberta Lobo. A Dialética do Trabalho no MST: a construção da Escola Nacional 

Florestan Fernandes. Niterói: UFF, 2005, 323 p. Tese (Doutorado) Programa de Pós-Graduação da 

Faculdade de Educação da UFF, Niterói, 2005, p. 174-175. 
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Dessa maneira, o já mencionado Setor de Formação do Movimento faculta o processo de 

composição dessa militância à medida que proporciona imprimir no plano de 

representações e ideias dos trabalhadores padrões humanistas e identitários campesinos 

aos moldes da luta de classes. 

 

4.1 O marco inicial da Escola 

 

A primeira Escola Nacional Florestan Fernandes foi projetada ainda em 1990 em 

Santa Catarina, no Centro de Formação e Pesquisa do Contestado (CEPATEC) e tinha 

como grande responsabilidade a construção política do ser militante por meio do curso 

básico de formação dessa militância. Segundo o autor Evandro Costa de Medeiros o curso 

teria formatado ao longo de vinte e um anos cerca de dois mil Sem Terra56. Sua duração 

era mais ou menos de três meses e a turma formada por no máximo noventa militantes 

que, à época, aceitavam se submeter ao projeto político pedagógico do Setor de Educação 

do Movimento. Este curso básico visava educar os militantes em duas frentes 

educacionais: Trabalho e Organicidade do movimento em seus estudos. Ou seja, os 

militantes eram preparados tanto para períodos de maior adversidade nas atuações diretas 

de ocupação, marchas e outros, quanto para apreensão da organização do funcionamento 

de um coletivo vinculado a um movimento social. Esse tipo de curso básico torna-se 

itinerante a partir do ano de 2001, até o momento da construção em definitivo da sede 

atual da Escola em Guararema no ano de 2005. Com isso é rememorado todo um projeto 

anterior do Movimento que trazia de maneira mais notória essa inquietação e da 

indispensabilidade da ENFF, mostrando que 

O MST no final da década de 1980 vê mais claramente a necessidade de 
autonomia diante dos atores sociais que estiveram presentes na sua 

gênese e, por isso, enseja a formação de seus integrantes em diferentes 
níveis. Então, em 1990, nasce na cidade de Caçador, no estado de Santa 
Catarina, o centro de capacitação e pesquisa, onde era desenvolvido o 
curso básico de formação de militantes, o qual tinha como foco central à 
formação militante a partir do estudo sistemático e de uma prática 

organizativa.57 

 

 O autor Luís Bezerra Neto vai provocar ainda a noção de que o MST enfatiza a 

formação militante e especializa intelectuais orgânicos construídos numa postura 

anticapitalista. Em sua opinião a 

                                              
56 MEDEIROS, E. C. de. A dimensão educativa da mística sem terra: a experiência da ENFF. 2002. 189 f. 

Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências da Educação. 

Programa de Pós-Graduação em Educação, Santa Catarina, 2002. 
57 SILVA, Maria Roberta Lobo. Op. Cit. p. 172. 
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(...) ENFF tem como incumbência “dar aos seus quadros uma formação 
político-ideológica que pode ser definida como a materialização de uma 

agenda político-educacional do movimento, cujo objetivo seja a busca 
pela emancipação político ideológica dos trabalhadores rurais que se 
encontram organizados em torno dele.58 

 

 Ou seja, para Bezerra Neto a construção do ser militante e político são totalmente 

fundamentais para o movimento no tocante às suas intervenções, movimentações, 

organizativos e ocupações visando à mobilização política enquadrado por um processo 

ainda maior de hegemonização dado em seu contexto social. Dessa maneira, também são 

remontados conceitos primordiais para a formação dos dirigentes e da base do Movimento 

voltados para interpretações político-ideológicas divulgando tanto mecanismos de 

resistência quanto de contra ideologias. Portanto, essa formação ganha protagonismo na 

organização do MST com o fim de formatar um militante, nesse caso, político, produtivo e 

intelectual, partindo de diretrizes educacionais e societárias bem conjecturadas da classe 

trabalhadora para a própria classe trabalhadora. É por isso que a todo o momento é 

demarcada a imprescindibilidade de se prover uma escola voltada para a o processo de 

formatação política levando a frente atuante do Movimento Sem Terra a promoção de uma 

consciência de classe alicerçado em princípios coletivos e ideais que desmantelem a lógica 

perversa do capitalismo. A sociedade capitalista almejada pelo MST só seria 

fundamentada a partir de altos investimentos em seus militantes para que definam por si 

próprio e se sejam capazes de interferir no destino de transformação social rumo à uma 

sociedade sem classes. 

É baseado em toda essa discussão que a ENNF teve sempre como finalidade a 

materialização do projeto de construção e formação humana e social pensada e articulada 

pela própria classe trabalhadora rural definida pelos seus interesses e preocupações. O 

nível de comprometimento com esse tópico seria para o Setor de Formação do MST 

balizada nos princípios atuais da Escola, sendo identificada quanto aos esquemas 

vinculados aos ensinamentos políticos e sociais razoáveis à militância do Movimento. 

Tudo que vem sendo investido no Setor de Formação Política de Militantes vai consistir na 

reelaboração de determinadas práticas de conscientização unida ao contexto social em que 

é dado e vivenciado pelos trabalhadores. 

Para o Movimento, a tal sistematização da formação desses quadros de militância 

acontece no esbarrar com saberes pedagógicos bem como filosóficos vinculados a idéias 

socialistas, de mesmo modo da Pedagogia do Oprimido definida por Paulo Freire e da 

                                              
58 BEZERRA NETO, Luís. A Prática Educativa do MST. In: SEMINÁRIO NACIONAL, 4., 2009, 

Campinas. Anais... Campinas: GEPN, 2009, p. 525-537. 

http://www.sinonimos.com.br/imprescindibilidade/
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também já mencionada, Pedagogia do Movimento. Sendo esta última o resumo eclético e 

pragmático de todas as outras teorizações feitas e incorporadas ao Setor de Formação de 

Militantes, e, a ENFF, o local onde são apropriados os esforços e materializadas através 

dos cursos formais e informais, além do ambiente ideal para promoção de novos centros 

de construção de militantes. É neste sentido que 

A criação da ENFF é um marco na história das lutas e resistências da 
classe trabalhadora e, ainda da educação brasileira: uma iniciativa de 
grande envergadura edificada por um movimento para viabilizar a sua 
autoformação. Trata-se da materialização dos esforços em torno da 
formação de seus militantes que o movimento vem criando ao longo de 
sua história. Iniciativas diversas foram encaminhadas nesse sentido 

através de parcerias, ora com as comunidades eclesiais de base (CEBs), 
marcada pela influência teórica da teologia da libertação, ora com o 
sindicalismo rural, até o momento em que o movimento consolidou.59 
 

De acordo com sua Coordenação a ENFF teria como principais objetivos:A) buscar 

uma prática intelectual e política que permita produzir o máximo de conhecimento 

científico; B) estimular a organização social, política e econômica; C) Formar lideranças 

para a construção de uma sociedade justa, fraterna, democrática e igualitária; D) 

Proporcionar intercâmbio de conhecimentos e experiências com organizações rurais e 

urbanas; E) Capacitar tecnicamente os militantes.60 São essas as diretrizes que vão nortear 

todo o projeto novo com relação ao futuro espaço físico ocupado pela Escola e elevar a 

necessidade da edificação desse local, finalmente iniciada no ano 2000. 

 

4.2 A construção da ENFF 

 

Situada em Guararema (a 70 km de São Paulo), a escola foi construída, entre os 

anos 2000 e 2005 e inaugurada em 23 de janeiro de 2005, graças ao trabalho voluntário de 

pelo menos mil trabalhadores sem terra e simpatizantes. Nos cinco primeiros anos de sua 

existência, passaram pela escola 16 mil militantes e quadros dos movimentos sociais do 

Brasil, da América Latina e da África.  

A escola oferece cursos de nível superior, ministrados por mais de 500 professores 

voluntários, nas áreas de Filosofia Política, Teoria do Conhecimento, Sociologia Rural, 

Economia Política da Agricultura, História Social do Brasil, Conjuntura Internacional, 

Administração e Gestão Social, Educação do Campo e Estudos Latino-Americanos. Além 

                                              
59 SILVA, Maria Roberta Lobo. Op. Cit. p. 130. 
60 MOVIMENTO SEM TERRA. Programa de Reforma Agrária. Caderno de Formação, São Paulo, nº. 23, 

1998.  
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disso, cursos de especialização, em convênio com outras universidades (por exemplo, 

Direito e Comunicação no campo). O acervo de sua biblioteca, formado com base em 

doações, conta hoje com mais de 40 mil volumes impressos, além de conteúdos com 

suporte em outros tipos de mídia.  

Para assegurar a possibilidade de participação de todos as(os) estudantes que vão à 

Escola levando seus filhos foi construída a “Ciranda Infantil Saci Pererê”, onde as crianças 

permanecem em ambiente sadio e cuidadoso enquanto seus responsáveis estudam e/ou 

trabalham.   

A escola foi erguida sobre um terreno de 120 mil m², com instalações de tijolos 

fabricados pelos próprios voluntários. Ao todo, são três salas de aula, que comportam 

juntas até 200 pessoas, um auditório e dois anfiteatros, além de dormitórios, refeitórios e 

instalações sanitárias. Os recursos para a construção foram obtidos com a venda do livro 

Terra – textos de José Saramago, músicas de Chico Buarque e fotos de Sebastião Salgado 

– e doações. 

Entre os voluntários e estudantes, há profissionais de diversas áreas na qual a 

preocupação é que todos os que frequentam os cursos se encarregam da limpeza, dos 

cuidados com a horta e outros trabalhos que a manutenção da escola exige. O seu pleno 

funcionamento demanda a dedicação integral de 42 trabalhadores militantes residentes no 

local, de todas as áreas (da administrativa ao setor pedagógico, passando pela 

infraestrutura elétrica e sanitária e outros).  

Além disso, a Escola conta com quatro blocos de alojamento, refeitórios, 

lavanderia, estação de tratamento de esgotos e casas destinadas aos assessores e às famílias 

de trabalhadores que residem na escola. Dispõe, ainda, de uma horta que produz para 

consumo local, e árvores frutíferas espalhadas pelo terreno. Para o lazer, oferece um 

campo de futebol gramado e uma quadra multiuso coberta. Os recursos para a sua 

manutenção e funcionamento são obtidos por meio de financiamento de projetos nacionais 

e internacionais, por doações de organizações e movimentos sociais, além da colaboração 

individual voluntária de um número crescente de mulheres e homens que apoiam a ENFF. 

No momento em que os movimentos sociais são obrigados a mobilizar suas 

energias para resistir aos ataques dos donos do capital, a Escola também se torna alvo 

dessa política: as classes dominantes não aceitam a ideia de que os trabalhadores tornem-

se sujeitos conscientes de sua própria história. Visando colaborar para que esse projeto 

conseguisse se manter ativo, em dezembro de 2009, um grupo de intelectuais, professores, 

militantes e colaboradores resolveram criar a “Associação dos Amigos da Escola Nacional 
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Florestan Fernandes”. Seus objetivos maiores convergem em divulgar as atividades da 

Escola, por todos os meios possíveis; iniciar uma campanha nacional pela adesão de novos 

sócios; promover atividades e campanhas de solidariedade para angariar recursos, 

incluindo doações de livros, revistas, publicações e material audiovisual para a Biblioteca 

da ENFF; apoiar e incentivar o desenvolvimento de projetos de educação e escolarização 

de crianças, jovens e adultos do campo, da cidade, das comunidades indígenas e 

quilombolas, bem como projetos contra as discriminações de raça, cor, gênero, sexo e 

religião; desenvolver parcerias específicas com instituições e entidades que atuem na área 

da formação e educação; viabilizar projetos que estimulem estudos acerca da tradição do 

pensamento crítico e, por fim, estimular intercâmbio de atividades de formação do Brasil 

com a América Latina e com outros continentes.  

É neste sentido que surgiu a busca por tentar entender o papel que vem se 

construindo a ENFF, bem como o próprio processo educacional e construção identitária 

por trás dela. Já que crescem em paralelo com as lutas do Movimento dos Trabalhadores 

Sem Terra (MST) e tem a preocupação primeira e missão atender às necessidades da 

formação de militantes de movimentos sociais e organizações que lutam por um mundo 

mais justo.  

 

4.3 Educação e militância – quando se identifica uma necessidade 

 

A Escola foi nomeada em homenagem ao educador Florestan Fernandes, 

incentivador do trabalho coletivo e permanente defensor do ensino público, gratuito e de 

qualidade para todas e todos. A ENFF é considerada como um elemento de grande 

importância para o processo de formação da militância do MST e outras organizações 

como já debatido ao longo desse capítulo. 

Entretanto, cabe reiterar o quanto a importância da Escola é sempre 

redimensionada pelo MST a sua formação também vai ser questionada em outros níveis 

como: nos cursos formais que oferece de ensino superior (graduação, pós-graduação e 

extensão) em convênio com universidades; além dos cursos livres e as atividades pontuais 

de formação, como seminários, conferências e outros. Percebe-se que a conscientização de 

um espírito de uma luta de classes fica sublinhada por meio da metodologia científica de 

ensino trabalhada, ao mesmo tempo em que as bases estruturantes político-organizativas 

do Movimento mediam esses embates. É notório que as atribuições abarcadas pelos cursos 

oficiais da ENFF também vão desvendar a essência internacional e premissa de oferecer 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Florestan_Fernandes
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ensino_p%C3%BAblico
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aos seus estudantes cursos de alto nível em companhia de professores renomados em suas 

áreas; temáticas singulares que tratem tanto do saber técnico e teórico tão defendido; além 

de aglutinar pessoas simpáticas as atividades de formação política da Escola. 

Uma particularidade do trabalho concreto na ENFF está marcada também pelo fato 

da base da construção ser feita com terra e reiterando isso através do lema “Sem-terra 

construindo com terra”. Há uma cartilha do MST chamada Como construir com terra61, 

em que constam algumas justificativas para o uso da terra como matéria-prima da 

construção da Escola que seriam divididas em: 

I. Tecnológica – gera emprego, conhecimento e autonomia; 

II. Econômica – temos fartura de força de trabalho e de material; 

III. Ambiental – de baixíssimo consumo de energia não renovável, não gera entulho, o 

material é reciclável e resulta numa moradia mais saudável para o ser humano do 

que aquelas que se utilizam de materiais sintéticos que não respiram; 

IV. Conforto – esta técnica proporciona um excelente conforto térmico e acústico; 

V. Cultural – resgata uma tradição quase esquecida. 

 

Uma forte justificativa para a escolha desse método de construção estava dirigida 

para a formação profissional dos acampados e assentados, indo além da área da 

agricultura, com possibilidades reais de socializarem os conhecimentos técnicos em seus 

Estados de origem, garantindo a permanência na terra em condições dignas de moradia 

sem a exigência de custos muito elevados. Sem dúvida, a construção da Escola Nacional 

Florestan Fernandes apresentou novas dimensões para a reflexão sobre o processo de 

formação identitária e humana do próprio MST enquanto era erguida.  

A autora Suzana Ribeiro em sua tese Tramas e traumas: histórias de vida e 

identidades em marcha62 vai além e nos ajuda ao propor um debate acerca do processo de 

construção de identidades dentro do MST. Ribeiro traz para o bojo das discussões o 

encadeamento de ideias provindos dos embates em torno da construção de identidade dos 

membros do Movimento e a visão identitária gestada por suas lideranças. 

Dentre tantas podemos citar o caráter artesanal da obra, a metodologia por eles 

empregada – o fato de ser realizada pelos próprios trabalhadores sem-terra de todo o país – 

e a tecnologia de construção com a terra gerando um maior grau de autonomia nos 

assentamentos. Já que, ao voltar para os seus Estados de origem, os trabalhadores 

                                              
61 MOVIMENTO SEM TERRA. Como construir com terra. São Paulo: MST, 2000. 
62 RIBEIRO, Suzana Lopes Salgado. Tramas e traumas: histórias de vida e identidades em marcha. São 

Paulo: FFLCH/USP, 2007, p. 392. 
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retomavam a tradição autônoma da construção, levantando suas próprias casas e passando 

seus conhecimentos para as próximas gerações. 

Contudo, o que ganhou grande destaque dentro do desenvolvimento da história do 

MST e da posterior edificação da ENFF foi a criação de novas possibilidades concretas de 

formação militante através do trabalho voluntário na Escola. A transformação passava a 

estar na luta pela mudança qualitativa da categoria trabalho, passando da condição de 

atividade alienada para a condição de atividade social, produzida e apropriada 

coletivamente. 

O trabalho voluntário como método de construção da sede da ENFF mesclou vários 

ofícios como o de pedreiro, eletricista, carpinteiro, com o de militante. Estar na construção 

da ENFF implicava um cotidiano pautado pelo exercício dos princípios organizativos do 

MST. Assim o voluntariado vivenciava o intenso trabalho na obra como, ao mesmo tempo, 

assumia responsabilidades de dividir tarefas domésticas, sendo também estimulado a 

praticar solidariedade, estudar e fazer escolhas, algo primordial e tantas vezes negado aos 

jovens em formação63. 

Nos próprios relatórios da ENFF os processos de aprendizagem que se 

consolidaram no cotidiano do trabalho voluntário e da organicidade da Escola incluem o 

aprendizado na rotina do trabalho concreto em canteiros de obra, a instrução do trabalho 

político-organizativo e o voltado para as relações sociais. É importante destacar que estes 

processos pedagógicos estavam assinalados por uma dinâmica intensa, gerando 

contradições no ser social que se aprimora a partir da centralidade do trabalho, da luta 

comunitária e da cultura do coletivo. 

Como afirmou em entrevista ao site do MST, Carlos Alberto Duarte, atual 

coordenador da AAENFF: 

O processo na ENFF é diferente. Saber que a mesma pessoa que acabou 
de ter uma aula sobre Marx é a mesma que vai lavar a louça do almoço 
ou ajudar no plantio da horta é ter a certeza de algo de diferente acontece 

por ali. Quando o coletivo é priorizado todo o meio em que se vive torna-
se melhor. E esse é o papel da associação. É uma experiência única, que 
deveria ser passada para todas as pessoas. Aquele é um espaço que 

desmistifica muitas questões presentes na esquerda política no Brasil.64  
 

                                              
63 TEIXEIRA, Luiz Monteiro. Educação e sociedade: compromisso com o humano. São Paulo: Edições 

Loyola, 2007, p. 192.  
64 DUARTE, Carlos Alberto. Amigos da ENFF tem o desafio de fortalecer cada vez mais a escola. Página 

do MST. São Paulo. 28 out. 2014. Entrevista concedida a Maura Silva. Disponível em: Disponível em: 

<http://www.mst.org.br/2014/10/28/amigos-da-enff-tem-o-desafio-de-fortalecer-cada-vez-mais-a-

escola.html >. Acesso em: 31 jul. 2017. 

http://www.mst.org.br/2014/10/28/amigos-da-enff-tem-o-desafio-de-fortalecer-cada-vez-mais-a-escola.html
http://www.mst.org.br/2014/10/28/amigos-da-enff-tem-o-desafio-de-fortalecer-cada-vez-mais-a-escola.html
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Desta maneira, a importância da construção da Escola Nacional Florestan 

Fernandes vai de encontro justamente a concretização de se dar continuidade ao processo 

de formação dos militantes, dirigentes, como também das futuras gerações do MST. Mais 

ainda, a ENFF tem o papel primordial no desenvolvimento histórico do MST enquanto 

movimento social de massas. Primeiramente, por toda e qualquer escola – ou pelo menos 

deveria ser assim – possuir um significado social que legitima sua existência, promovendo 

rupturas de tantos preconceitos dentro da sociedade civil no tocante às ações do MST. Em 

segundo lugar porque de maneira inédita no país, uma organização social de massas se 

propõe a aprofundar não só o método de composição política, mas, de mesmo modo, 

articular dentro de situações desfavoráveis uma ascensão real das condições materiais dos 

trabalhadores do campo. 

Assim sendo, elemento integrador desses dois aspectos transporta uma composição 

de identidade que está na intencionalidade organizativa projetada pelo próprio MST. A 

ENFF se coloca através da construção concreta e material do processo de formação de 

quadros, sendo essa uma síntese da sua filosofia, como vemos também ressaltado no 

trabalho A proposta educacional do MST e a construção da educação do campo65. 

À vista disso, a Escola não foi planejada apenas como obra física onde são 

realizados os cursos do MST, mas como um conjunto de ações políticas e formativo-

pedagógicas que se desenvolvem no conjunto das atividades organizadas e realizadas pelo 

Movimento, independente do local e momento da realização. Isto é, a Escola Nacional 

Florestan Fernandes representa a totalidade da política de formação do próprio MST. 

Dessa maneira, a ENFF, inaugurada em 25 de janeiro de 2005, com grande 

entusiasmo dos integrantes do MST vai ter e/ou apresentar todas as condições físicas 

pertinentes para oferecer aos seus militantes os estudos racionais teóricos e práticos, tendo 

em vista a concretização de sua proposta política pedagógica a partir do momento que 

ficou pronta.Aproveitando para começar as reflexões em torno da formulação do ser 

militante, ocorreu um Encontro apoiado por alguns movimentos sociais, organizações não 

governamentais e universidades conveniadas à Escola obtendo como resultante de todo 

esse seminário a confecção do “O Primeiro Caderno de Estudos da ENFF: A Política de 

Formação de Quadros.” Este Congresso obteve a participação de especialistas na 

construção de militância em movimentos sociais de suas origens específicas e estabeleceu 

o que ficou reconhecido como a dupla função da Escola Nacional Florestan Fernandes: a 

                                              
65 SILVA, Alessandra Almeida; TEIXEIRA, David Romão. A proposta educacional do MST e a construção 

da educação do campo. Revista Eletrônica de Culturas e Educação, São Paulo, n° 6, v. 2, p. 13-28, 2012. 
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qual seria uma Escola de Formação de Quadros Dirigentes e Militantes da Base Social e 

uma Universidade Popular. 

O intelectual combativo Florestan Fernandes, que dá nome a Escola, deixou como 

legado diversas teorias e exemplificações da noção de coerência. A luta por uma via 

emancipatória dos que vivem do próprio trabalho exige uma escola pública de fato e de 

direito pública e, portanto, a referida menção aos marcos iniciais da ENFF permanece 

como sendo um dos grandes desafios do Movimento. A Escola ao conclamar para si e 

evocar o nome de Florestan Fernandes só reforça o ideal dessa busca pela integração e 

unidade. E a articulação com o que de melhor pode transfigurar as escolas públicas é o 

primeiro passo para se criar a energia necessária de conscientização que os embates em 

transcurso são capacitadores de transformação social e de garantia de um sistema 

educacional de altíssima qualidade para àqueles que vivem da própria subsistência, 

servindo de recompensa na criação de saídas para uma nova sociedade no futuro.66 

 

 

 

 

 

5. CONCLUSÃO 

 

Fiz aqui uma breve revisão de alguns pontos importantíssimos para o histórico de 

lutas do MST, apoiada por distintos estudos voltados cada qual para um período específico 

dessa trajetória. Recapitulemos, brevemente, as interpretações dadas para cada um desses 

marcos importantes em torno da construção identitária do ser Sem Terra e da Pedagogia de 

Transformação Social posteriormente fundamentada e trabalhada no e pelo Movimento. 

Porque se fez necessária recorrer à política de Reforma Agrária desde a gênese do 

MST? Pois, ali começou a se dimensionar que a luta pela terra não acabava na conquista 

de um assentamento para si próprio, mas no desejo de que o seu companheiro trabalhador 

rural obtivesse as mesmas condições de subsistência que daqueles que tinham seus direitos 

garantidos. Era o objetivo traçado no I Congresso Nacional realizado em Curitiba, em 

                                              
66 Tenho consciência que dada toda a caracterização da construção da ENFF e o contexto em que ela foi 

organizada ao longo dos mais de 30 anos de vida do MST, em muitos momentos esse trabalho foi 

questionável não só por intelectuais voltados para o tema da Educação, como pelos próprios estudantes e 

trabalhadores que fazem parte dela. Entretanto, falar sobre os problemas cotidianos enfrentados pela Escola, 

a meu ver, escaparia dos objetivos iniciais traçados por mim ao pensar a formatação desse pequeno esforço 

investigativo. Portanto, sabedora do tempo reduzido da escrita de uma monografia e das diretrizes as quais 

me dediquei ao longo da produção desse texto, creio que com o material apresentado já deixei claro o 

argumento principal desse capítulo. 
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1985, no Paraná, em que o lema era: lutar pela terra, pela Reforma Agrária e por mudanças 

sociais no país através do modelo socialista. 

Passado todos os governos democráticos do pós 1985 ficou claro que a Reforma 

Agrária deixou de ser pauta de campanhas das agendas políticas e que em grande parte 

pela força que o MST construiu ao longo desses trinta e um anos de existência é que ela é 

retomada. Uma trajetória brevíssima se comparados a todos os contextos sociais de luta 

pela terra desde a colonização, mas que se perpetua viva e em movimento cristalizando um 

processo de transformação que instiga e incomoda fazendo resgatar a plena cidadania e, de 

mesmo modo, a luta por igualdade de direitos. 

Entretanto, nada disso se manteria presente se novas dinâmicas sociais de 

enfrentamento não fossem buscadas ao passo que a percepção da necessidade de formação 

de renovados quadros de militância para a expansão do próprio MST. É aí que batemos de 

frente com a discussão de uma reflexão teórica própria para os assentamentos e ocupações 

no sentido pedagógico de arregimentar forçar de trabalho e intelectual no enfrentamento 

direto com os detentores das forças produtivas. Mais que um conflito armado que 

pressionasse de fato àqueles contrários ao Movimento era preciso torná-lo maior e mais 

forte e assim a preocupação com o conhecimento vai ganhando cada vez mais espaço 

dentro do MST. Surgem pequenas escolas dentro de alguns locais com forte presença do 

Movimento Sem Terra que vai contar, em um primeiro momento, com a prestação das 

próprias mães das crianças que compunham o MST. Dessa percepção um salto é dado para 

a formulação de técnicas de ensino-aprendizagem particulares as preocupações dos 

trabalhadores do campo e que vão posteriormente originar a Pedagogia do Movimento 

articulada e construída pelo Setor de Formação de Educação do MST. O contexto 

produzido fica claro, era preciso reunir conhecimento, militância e luta pela terra. Algo 

que só seria possível de frutificar se fosse criada uma Escola totalmente voltada para as 

necessidades do Movimento Sem Terra. Para isso, o pontapé inicial é dado ainda em 1990 

quando o que seria o embrião da futura Escola Nacional Florestan Fernandes é edificada. 

Não em um local previamente estabelecido, mas por meio de cursos básicos de formação 

de militância itinerantes, passando por diversos estados brasileiros. 

Mas, ainda faltava algo, era preciso ir além e concretizar o sonho de uma educação 

contra-hegemônica fundada em bases materiais mais consolidadas e um espaço fixo para 

essas trocas de aprendizagem se tornava crucial. Renasce uma esperança, e o projeto 

começa a sair do papel no ano 2000: a Escola Nacional Florestan Fernandes vai se 

estabelecer. Inúmeros intelectuais, artistas e trabalhadores se unem em torno do 
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levantamento da Escola, angariando doações, promovendo visitas, vendendo trabalhos 

com todo o lucro voltado para a compra de aparatos básicos para a ENFF e doando parte 

da sua força de trabalho para concretizar esse desejo. Enfim, no ano de 2005, é inaugurado 

o centro de estudos voltado para noção de uma Escola de Formação de Quadros Dirigentes 

e Militantes da Base Social do MST e uma Universidade Popular – era a Escola Nacional 

Florestan Fernandes. 

A ENFF, dessa forma, se torna um espaço fundamental no fortalecimento dos 

movimentos sociais, não só brasileiros, mas de todo o mundo. Sua manutenção também 

vai se caracterizar como vital para a formação política dos trabalhadores na luta por outro 

modelo de sociedade. No entanto, o apoio à luta do MST vai além – a realidade do 

movimento é dura, as dificuldades são inúmeras e oportunidades de atuação não faltam. 

Por isso, entender como a Escola Nacional Florestan Fernandes se tornou tão 

pujante para o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e, de mesmo modo, se fez 

tão necessária em meus tantos caminhos trilhados durante meus anos de graduação em 

História. Fazer sentido, buscar um compromisso com o social e que fosse além das paredes 

da academia se tornou uma das minhas maiores preocupações ao longo dos mergulhos 

produzidos pelos processos investigativos. Em meio a muitos trabalhos que lampejam o 

brilho de antiquários, como bem afirmou Marc Bloch, reafirmam a minha filiação a uma 

História como a que também defendia Walter Benjamin ao dizer que 

O dom de atear ao passado a centelha da esperança pertence àquele historiador 

que está perpassado pela convicção de que também os mortos não estarão 

seguros diante do inimigo, se ele for vitorioso. E esse inimigo não tem cessado 

de vencer.67 

 

    Educar, então, não é a única forma de mudar o mundo, pelo menos a que 

consideramos como educação formal. Mas se a educação for uma prática de construção da 

autonomia e cidadania plena, um processo de apropriação da realidade, de 

desenvolvimento da crítica, aí sim, teremos uma humanidade que possamos nos orgulhar. 

Domesticar é treinar. Educar é libertar dos véus que escondem o mundo da nossa 

consciência! 

 

 

 

 

                                              
67 BENJAMIN, Walter. Obras escolhidas I: Magia e Técnica, Arte e Política. São Paulo: Brasiliense, 2011, 

p. 224. 
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