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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo reconstituir o processo de formulação do PRONERA- 

Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, uma política pública que teve suas 

primeiras ideias geradas no seio dos movimentos sociais e posteriormente, com as 

diligências do então governo, conseguiu-se viabilizar sua criação. O Programa foi 

formulado, portanto, em regime de interação entre o Estado, movimentos sociais e 

instituições públicas e organizações sem fins lucrativos. O objetivo desta pesquisa é 

compreender o que motivou a escolha desta proposta como estratégia de combate aos 

problemas educacionais no campo e como os atores, as entidades envolvidas nesta 

empreitada e o contexto político-social influenciaram a sua formulação e entrada na agenda 

governamental como política pública. Assim, reconstruímos a trajetória histórica e política 

da educação do/no campo e procuramos compreender o contexto de criação do 

PRONERA, os fatores que influenciaram a sua criação e a ação dos atores envolvidos no 

processo. Partimos do princípio de que, com a Constituição de 1988, começou-se a criar as 

condições legais para a participação ativa da sociedade civil organizada no processo 

político e, consequentemente, na elaboração de políticas públicas. Concluímos, assim, que 

o PRONERA foi resultado do cruzamento dos três fluxos (problemas, soluções e política) 

preconizados pelo modelo de Kingdon. Portanto, este arsenal analítico foi útil para explicar 

a entrada do PRONERA na agenda governamental, pois ajudou-nos a compreender como 

as chances dessa demanda social aumentaram com a ação de uma comunidade política, 

permitindo a sua entrada na agenda governamental e, em seguida, virar uma política 

pública.  

 

Palavras-chave: Educação do Campo. Múltiplos Fluxos. Políticas Públicas. PRONERA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

This work aims at reconstructing the formulation process of PRONERA (National Program 

of Education in Agrarian Reform). A public policy that had its first ideas conceived within 

social movements and afterwards, made possible by diligences of then government. 

Therefore, the Program was rendered in a partnership among State, social movement, 

public institutions, and non-governmental organizations. As a goal, we intend to grasp both 

what motivated the choice for this proposal as a strategy to face educational problems in 

rural areas and how the actors, entities involved in this enterprise and the social-political 

context have influenced its formulation and entry in the governmental agenda as Public 

Policy. Thus, we reconstruct the history and education policy of and in rural areas. Besides, 

we seek to understand the context of PRONERA's conception, the factors that have 

influenced its creation and the actors' performances in the process. It is assumed that under 

the 1988 Constitution, civil society was provided with legal conditions for the active 

participation in political process and, consequently, in the public policy-making. We 

conclude, then, that PRONERA was the result of the crossing of three different flows 

(problems, solutions and policies) advocated by the Kingdon model. As a result, this 

analytical repertoire was useful to explain PRONERA’s entry in the government agenda, 

helping to understand how the chances of this social demand increased with an action from 

the politic community. It allowed its way in the government agenda as well as its becoming 

a public policy. 

 

Key-words: Rural Education. Multiple Flows. Public Policies. PRONERA.   
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CAPÍTULO I 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Esta dissertação foca na análise de como um problema social entrou na agenda 

governamental e se tornou uma política pública, a partir do instrumental analítico proposto 

por John Kingdon (1995; 2003). O objeto empírico escolhido centra-se na política do 

PRONERA (Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária) e na reconstituição dos 

encadeamentos político-institucionais e de contexto que aumentaram as chances dessa 

política entrar na agenda governamental. 

As políticas de educação do campo tiveram um grande amparo legal com vista à 

proposição de ideias e alternativas para os problemas educacionais mais urgentes do meio 

rural com o advento da Constituição Federal de 1988. Partimos da premissa de que houve 

um momento de mudança no cenário político-institucional no Brasil com a promulgação 

desta Constituição. Acreditamos também que este marco institucional condicionou o 

comportamento político e social na forma de pensar e entender o significado do rural, em 

termos educacionais. Isto fica muito claro com os dispositivos legais instituídos e as 

políticas públicas implementadas no meio rural após a Constituição Federal de 1988, como 

se pode perceber no item 2.6 do segundo capítulo desta dissertação. Com este marco legal 

abriram-se caminhos para uma maior participação da sociedade ou de grupos de interesse 

no processo político. Adicionalmente, há maior responsabilização do próprio Estado no 

que concerne à oferta de determinados tipos de serviço, como a educação como um direto 

de todos. A sociedade brasileira, de forma geral, saiu ganhando com a promulgação desta 

carta magna. Ela garantiu uma série de direitos que até então era privilégio de poucos, 

institucionalmente ou não. Porém, como se sabe, a aprovação de uma lei não garante 

necessariamente a sua implementação prática pelas instituições outorgadas. Existe um 

longo e complexo processo desde a formulação de políticas (públicas), que envolve 

diversas instituições e arenas do Estado e uma série de variáveis envolvidas.  
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Neste contexto, os movimentos sociais
1
, especificamente, cresceram muito e se 

tornaram mais engajados, assumindo a responsabilidade de propor soluções para o campo e 

trabalhar politicamente para viabilizá-las. Assim, a década de 1990 foi um período de 

retomada das ações dos movimentos da sociedade civil organizada depois de mais de duas 

décadas do regime de exceção no país.  

Após a promulgação da Constituição de 1988, diversos seminários e conferências 

sobre educação no campo foram realizados, alguns inclusive contaram com a promoção e 

participação de organismos internacionais. Esses organismos, junto com entidades 

nacionais de diversas ordens se articularam e apoiaram iniciativas dos movimentos sociais 

em prol da educação no campo, visto que a demanda era muito grande devido ao modelo 

de ensino que sempre priorizou o espaço urbano. Os governos também começaram a atuar 

de forma mais regular e coordenada na realidade educacional do campo, diferentemente do 

período anterior a este marco institucional, no qual as ações estatais eram 

predominantemente esparsas e descoordenadas. Este cenário começou a mudar com a 

Constituição Federal de 1988, que atribuiu responsabilidades legais aos governos, em 

todos os níveis, no que se refere à política educacional, de forma geral, e em particular, à 

política educacional no campo. Além disto, outras ferramentas legais foram criadas depois 

desta Carta Magna, dando subsídios e espaço para maior participação desses grupos de 

interesse na busca de soluções para os problemas educacionais da zona rural. As 

experiências educacionais iniciais do Estado brasileiro com relação à educação rural eram 

restritas às comunidades assentadas pelo INCRA. No entanto, após a promulgação da 

referida constituição, as ações do Estado se ampliaram para a realidade do campo como um 

todo. Isso fica claro principalmente com a criação do PRONERA-Programa Nacional de 

Educação na Reforma Agrária, por meio da Portaria nº 10/98, em 16 de abril de 1998, 

vinculado ao gabinete do então ministro extraordinário da política fundiária, passando 

posteriormente, em 2001, a ser gerido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária-INCRA (INCRA, 2013). Trata-se de um programa que vai além dos limites da 

Reforma Agrária, com status de política pública do governo federal, com o objetivo de 

promover ações educacionais no campo. 

                                                           
1 De acordo com Castells (1976), o movimento social é definido por um contexto, isto é, pela expressão de 

uma contradição social que coloca em confronto interesses antagónicos.  
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Como veremos em maior detalhe ao longo desta dissertação, trata-se de uma 

política pública do governo federal, locado no Ministério de Desenvolvimento Agrário 

(MDA) e coordenado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), 

em convênio com universidades públicas, em parcerias com movimentos sociais e 

instituições públicas de ensino e organizações sem fins lucrativos. A oferta de cursos 

abrange a educação básica, técnica e tecnológica, ensino superior e pós-graduação (lato 

senso). 

O Programa tem a missão de ampliar os níveis de escolarização formal dos 

trabalhadores rurais assentados (jovens e adultos). O Decreto 7.352 de 2010 ampliou o 

público do Programa para os assentados do crédito fundiário, famílias cadastradas como 

beneficiárias da reforma agrária, isto é, futuros assentados e também para professores que 

trabalhavam em escolas dos assentamentos (INCRA, 2013, p. 07).  Nas palavras do próprio 

INCRA, um dos objetivos do PRONERA é “atuar como instrumento de democratização do 

conhecimento no campo, ao propor e apoiar projetos de educação que utilizam 

metodologias voltadas para o desenvolvimento das áreas de reforma agrária” (INCRA, 

2013). 

A ampliação do escopo do Programa mostra que ele se tornou uma política pública 

de referência e de democratização do conhecimento no campo. As primeiras ideias sobre 

sua criação surgiram, segundo alguns estudiosos do assunto (MOLINA, 2004; CALDART, 

2002; KOLLING, 2002), na discussão coletiva levada a cabo no I Encontro Nacional das 

Educadoras e Educadores da Reforma Agrária (ENERA), realizado graças a uma parceria 

entre o Grupo de Trabalho de Apoio à Reforma Agrária da Universidade de Brasília (GT-

RA/UnB), o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e organizações não 

governamentais nacionais e internacionais (CNBB, UNICEF, UNESCO). 

O PRONERA emerge, portanto, do processo de luta pela educação do campo, 

através de uma decisão política que partiu de um setor organizado de camponeses, no caso, 

os Sem-Terra e encontrou 

 
eco favorável e apoio político no ambiente da academia e das instituições 

que defendem os direitos humanos e sociais, contribuindo para que se 

articulassem junto ao governo federal uma das primeiras políticas 

públicas de Educação do Campo para as áreas da reforma agrária: O 

Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária-PRONERA 

(MARIALVA, 2011, p. 66). 
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Este trabalho mostra que o modelo analítico da interseção dos três fluxos de 

Kingdon (janela política), que aumenta as chances de um problema social entrar na agenda 

governamental é muito útil para explicar o caso do PRONERA. A participação dos atores 

sociais nas políticas públicas é um elemento vivo e atuante nas sociedades modernas. Sua 

presença no espaço político é visto como crucial para a consolidação do processo 

democrático, principalmente no que se refere às camadas mais vulneráveis socialmente. 

Esses movimentos emergem em um novo ciclo de ação coletiva, fundado não na simples 

reivindicação e pressão, como nos anos 1970, ou na pseudonegociação dos anos 1980, mas 

em práticas que envolvem a proposição das ideias e alternativas (FREIRE, 2005). Na 

década de 1990, estes movimentos deixaram de promover reivindicações sem propostas, 

dependendo do que os entes públicos tinham vontade de oferecer, e passaram a elaborar 

propostas e alternativas para os seus problemas. 

O PRONERA, portanto, emerge num contexto de disputa por um projeto social 

encabeçado pelo Movimento por uma Educação do Campo, com destaque para o MST-

Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra, em meio às mudanças no campo político 

e econômico que se manifestam com maior visibilidade a partir da década de 1990. Um 

momento representativo das tendências neoliberais no cenário político brasileiro. Assim, 

consolidam-se nessa década as tendências de descentralização da gestão e do 

financiamento. Dessa maneira, a articulação pelo movimento de educação do campo e os 

segmentos sociais organizados atuaram fora do âmbito do Ministério de Educação-MEC, 

utilizando-se de mecanismos e espaços de formação do MST para se articular e apoiar a 

criação do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária-PRONERA, através de 

uma proposta que visa enfrentar os problemas educacionais no campo. Toda esta ação dos 

movimentos sociais reflete de certa forma a luta por direitos e a ausência de um projeto 

político-pedagógico coerente com a realidade de quem vive no campo. Como disse Paulo 

Freire, 

 
uma das preocupações daqueles que pretendem transformar a sociedade é 

exatamente lutar pela novidade [...]. Uma das formas de se engajar nessa 

luta pela novidade é buscar diferentes formas de ajuizar a prática política. 

Quer dizer: fazer exigências de natureza ética para que seja possível uma 

nova política (2005, p. 71).  

  

Entendemos que o momento da entrada de um problema na agenda governamental 

(pré-decisório) é de fundamental importância para o entendimento do processo de 

formulação e aprovação de uma política pública, pois a construção de consensos neste 
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momento refletirá nas etapas seguintes. De acordo com o modelo analítico de Kingdon, os 

resultados de uma ação (política) pública são determinados não apenas por votos no 

legislativo ou pelos poderes constitucionais do presidente, mas acima de tudo do que é 

“levado a sério” na agenda governamental. Assim, tendo em conta o fato da proposta de 

criação do PRONERA ter surgido por iniciativa dos movimentos sociais e não do então 

governo, procuramos entender e responder as seguintes questões de pesquisa: o que explica 

a escolha do PRONERA (e não de outras propostas de políticas que existiam) como 

principal estratégia para o combate aos problemas educacionais do campo? Quais foram os 

eventos ou fatores que influenciaram esta escolha? E ainda, qual o papel jogado pelos 

principais atores envolvidos na sua formulação? 

Corroboramos a ideia defendida por Boneti (2006, p. 7-8), sobre a necessidade de 

analisar as políticas públicas sob o enfoque da “complexidade que envolve a dinâmica da 

formulação...”. De acordo com o autor, a academia, de forma geral, trata a questão tendo 

como foco a distinção ou localização e o gerenciamento dos recursos públicos, priorizando 

a análise dos resultados. Isto, segundo o autor, também é necessário, mas apresenta lacuna 

no que diz respeito à etapa anterior, ou seja, a gestação de uma política. Diz ele: 

 
a insistência de estudar as políticas públicas por meio da análise e da 

avaliação dos seus resultados em relação ao atendimento aos direitos 

sociais, como querem os funcionalistas, além de se constituir em estudo 

parcial da temática, pressupõe que as determinações legais, por si só, 

fundamentam e movem as instituições públicas e as suas ações, 

descuidando-se de considerar fatores outros que envolvem a organização 

da sociedade civil, os interesses de classe, os partidos políticos e demais 

agentes determinantes na elaboração e gestão das políticas públicas que 

têm origem na sociedade civil (BONETI, 2006, p. 8). 

 

Ou seja, para o autor, é fundamental analisar os atores e seus movimentos políticos. 

Assim, delimitamos como objetivos deste estudo, reconstituir a trajetória histórica e 

política da educação do/no campo; compreender o contexto de criação do PRONERA; os 

elementos que influenciaram a sua formulação e entrada na agenda governamental, através 

de uma ampla pesquisa bibliográfica sobre o tema e da análise de documentos oficiais. 

Neste processo, selecionamos preferencialmente documentos e materiais de autores ou 

sujeitos cujos nossos levantamentos bibliográficos apontam como participantes ativos no 

processo de formulação do PRONERA.  

A coleta desses dados teve também como fontes a Base de Dados da Biblioteca 

Digital Brasileira de Teses e Dissertações-IBICT e o Portal do MEC sobre Educação do 
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Campo. Consultamos também um vasto acervo virtual sobre o tema, produzido pelos 

membros do movimento pela educação do campo. 

Portanto, a análise das informações coletadas foi empreendida no sentido de extrair 

nos fragmentos discursivos produzidos em diversos momentos pelos atores envolvidos na 

formulação do PRONERA explicações ou respostas às questões de pesquisa do nosso 

estudo. Tendo, acima de tudo, o cuidado de observar atentamente o contexto em que os 

discursos foram produzidos. 

Assim, estruturamos o nosso trabalho em três partes. No primeiro capítulo, 

debruçamo-nos sobre o modelo de Kingdon (1995, 2003), na qual procuramos destacar os 

principais conceitos e ideias que embasam o nosso estudo. Destacamos a capacidade 

organizativa e de influenciar a conformação da agenda governamental dos grupos de 

interesse, através da proposição de ideias e alternativas e a importância da presença de um 

hábil empreendedor político nas articulações e disseminação das ideias, além de sua 

capacidade de perceber o momento político receptivo às ideias por ele defendidas. 

Mostramos também como uma comunidade política, um contexto político e alguns eventos 

podem influenciar o cruzamento dos fluxos, momento político crucial para aumentar as 

chances de um problema social entrar na agenda governamental, de acordo com o modelo 

de Kingdon. No segundo capítulo, efetuamos um vasto mapeamento das políticas 

(públicas) no campo e dos dispositivos legais aprovados neste âmbito no pós-constituinte, 

por considerarmos que algumas mudanças políticas e institucionais que ocorreram depois 

da Constituição Federal de 1988 foram fundamentais para se chegar ao PRONERA. 

Destacamos a diferença conceitual entre as expressões “Educação Rural” e “Educação do 

Campo”, a posição marginal ocupada pela educação do campo ao longo do tempo e a luta 

dos movimentos sociais do campo para transformar esta realidade. Luta esta que, dentre 

outras coisas, culminou com a criação do PRONERA. Fizemos este percurso, pois 

entendemos que a nossa pesquisa nos obriga a conhecer com mais profundidade as 

questões político-sociais e históricas de lutas populares no Brasil, mormente no que tange 

às lutas sociais e políticas no campo. No terceiro e último capítulo, empreendemos a 

análise e interpretação do contexto da entrada do PRONERA na agenda governamental a 

partir do modelo de fluxos múltiplos de Kingdon. O modelo permitiu-nos mostrar como 

um grupo organizado conseguiu transformar uma situação em um problema, aumentando 

suas chances de entrada na agenda do governo.  E este grupo mobilizou a sua base de apoio 

ou comunidade política (UNICEF, UNESCO, CNBB, UnB, CRUB) a fim de elaborar 
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propostas e alternativas para o enfrentamento dos seus problemas. Assim, trabalharam na 

disseminação das ideias propostas pelo grupo, procurando negociar e persuadir as 

autoridades sobre a necessidade e viabilidade das suas alternativas. Em seguida, 

encontraram um momento político receptivo (janela de oportunidade) para colocar sua 

proposta na agenda de decisão do governo e, posteriormente, lograr sua aprovação. Essa 

janela política representou a coincidência dos três fluxos, gerando uma política pública.  

No caso do PRONERA, ganham notoriedade, nas nossas análises, aspectos como o 

massacre de Eldorado dos Carajás, que ocasionou a morte de dezenove sem-terra pela 

Polícia Militar do Estado do Para, em 17 de abril de 1996, a repercussão midiática do 

mesmo e da comoção gerada por este massacre na sociedade brasileira em geral, além da 

coincidência dos últimos passos do processo de formulação do PRONERA com as eleições 

presidenciais. 

No que se refere ao massacre de Eldorado dos Carajás, por exemplo, ouve uma 

repercussão nacional e internacional. Figuras influentes da sociedade brasileira, como a ex-

senadora Marina Silva, a cantora e ex-deputada estadual Leci Brandão, dentre outras, 

manifestaram sua indignação perante a crueldade perpetrada pelos latifundiários, com a 

conivência do próprio Estado. Pelo massacre, o Estado brasileiro foi levado ao banco dos 

réus na Organização dos Estados Americanos (OEA), graças à denúncia feita pelo MST. A 

OEA classificou o crime como um dos piores exemplos de desrespeito aos direitos 

humanos e deu dois meses ao governo brasileiro para se manifestar. O então presidente da 

república, Fernando Henrique Cardoso (do PSDB) justificou a ação dizendo que os Sem-

Terra e a Polícia Militar são representantes do Brasil arcaico, após a repercussão 

internacional (RADIO AGENCIA NP, 2014). 

A título de informações, em 2003, entidades e movimentos sociais e de direitos 

humanos do Brasil organizaram o “Tribunal Internacional dos Crimes do Latifundiário no 

Pará”. Uma ação simbólica que condenou o ex-governador do Pará, Almir Gabriel e o ex-

presidente da república, Fernando Henrique Cardoso, por crimes ocorridos na vigência de 

seus mandatos (Wikipedia, 2014). 

Nota-se que um fator importante para esta repercussão foi a ampla cobertura dada 

pelos meios de comunicação de massa, principalmente a TV, na transmissão das cenas do 

massacre.  

Estes eventos teriam contribuído para a abertura desta janela de oportunidade, de 

acordo com as nossas análises. Pela proposta de Kingdon, no fluxo da política, a 
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ocorrência do massacre e a coincidência com o ano eleitoral aumentaram as chances da 

entrada deste problema na agenda do governo. Se não tivesse ocorrido esse massacre e não 

fosse ano eleitoral, talvez o governo não tivesse levado a sério esta política. Com a 

ocorrência simultânea destes eventos, portanto, criou-se um ambiente favorável a abertura 

de uma janela política. Com isso, fecha-se o “triângulo”, cruzando os fluxos do problema, 

das soluções e da política.  

No fluxo das políticas públicas, contatamos que havia uma alternativa (proposta) maturada, 

aguardando o momento propício para entrar na agenda governamental. E, no fluxo dos 

problemas, verificamos que ouve o reconhecimento histórico dos problemas (educacionais) 

do campo. Lembrando que se trata de um assunto muito “sensível” no Brasil, inclusive um 

dos temas - desapropriação para reforma agrária - polarizou o Congresso Nacional às 

vésperas do golpe militar. 
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CAPÍTULO II 

 

2. ENQUADRAMENTO TEÓRICO-ANALÍTICO DA ANÁLISE DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS: A FORMAÇÃO DA AGENDA GOVERNAMENTAL NA PROPOSTA 

DE EXPLICAÇÃO DE KINGDON 

 

2.1 O MODELO DE FLUXOS MÚLTIPLOS: UTILIDADE E PERTINÊNCIA NA 

FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Ao investigar de que maneira um problema da sociedade se torna importante em 

determinado momento, chamando atenção e passando a fazer parte da agenda (agenda 

setting), um dos modelos analíticos desenvolvidos na área de políticas públicas destaca-se 

pela sua clareza na explicação de como as agendas governamentais são formuladas e 

alteradas: o Modelo de Fluxos Múltiplos (Multiple Streams Model), de John Kingdon 

(2003).É um modelo que apresenta úteis ferramentas de análise de processos de 

formulação de políticas e de mudanças na agenda governamental, colocando grande 

destaque na dinâmica das ideias no processo político. E esta é uma questão importante para 

o nosso estudo, haja vista que o processo de formulação do PRONERA foi encabeçado e 

proposto por uma entidade fora da esfera de governo. Isto é, os movimentos sociais, 

através de sua parceria com Organismos Não Governamentais (ONG’s) e universidades 

públicas apresentaram a demanda ao Governo Federal e tiveram a capacidade de debater 

(negociar) e apresentar alternativas para o problema apresentado. Há, por outro lado, outras 
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variáveis envolvidas no processo, como demonstrado na nossa análise com o cruzamento 

dos fluxos, no último capítulo. Trata-se, portanto, de um arsenal analítico ou uma 

ferramenta analítica adequada para o nosso estudo, na medida em que nos permite abordar 

o nosso objeto de pesquisa em todas as suas dimensões. 

O teste empírico que o autor utilizou inicialmente para analisar as políticas públicas 

nas áreas de saúde e transportes do governo federal norte-americano acabou por se tornar 

referência para os estudos voltados à análise de formulação de políticas governamentais de 

forma geral. Recorda-se que o processo de agenda-setting de Kingdon tem suas raízes no 

“modelo da lata de lixo” (Garbage Can Model). É um modelo de comportamento 

organizacional desenvolvido por Cohen, March e Olsen (1972), que descreve a cultura das 

instituições como sendo uma anarquia organizada, isto é, sem uma hierarquia “normal” na 

definição de problemas e soluções, em contraste com o modelo conhecido como racional 

de tomada de decisão. Vários tipos de problemas e soluções seriam despejados pelos 

chamados pelos autores de “participantes” de maneira como são gerados, sem ordem nem 

hierarquia. 

Segundo Capella (2007, p. 81), 

 
este modelo foi desenvolvido para a análise de organizações que se 

configuram como “anarquias organizadas”, operando em condições de 

grande incerteza e ambiguidade (como universidades e governos 

nacionais), nas quais estão presentes três características principais: 

participação fluída, preferências problemáticas e tecnologia pouco clara. 

 

De acordo com Dye (2005), o Modelo é uma representação simplificada de algum 

aspecto do mundo real. Portanto, os modelos conceituais ou verbais visam simplificar e 

esclarecer as (nossas) ideias sobre política e políticas públicas e identificar aspectos 

importantes de questões político-sociais. Além de ajudar-nos a direcionar os esforços para 

compreender melhor as políticas públicas, sugerindo o que é importante e o que não é, 

assim como nos permite focalizar as características essenciais da vida política. 

Durante anos e anos, a ciência política, como outras ciências, desenvolveram vários 

modelos para auxiliar na compreensão da vida política. A maioria deles, porém, não foi 

desenvolvido especialmente com o intuito de estudar políticas públicas como um todo. 

Cada um focaliza uma questão particular da vida política, podendo nos ajudar a entender 

coisas diferentes das políticas públicas (DYE, 2005).  
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No nosso estudo, optamos pelo modelo de fluxos múltiplos de Kingdon por 

acreditar que ele nos apresenta ferramentas teórico-analíticas adequadas e razoáveis para 

abordar o nosso objeto de estudo. 

Em suma, o modelo de Kingdon será tão somente um suporte para analisar e 

compreender uma realidade político-social concreta, qual seja, a criação do PRONERA, 

fazendo uso de seus conceitos básicos e previsões epistemológicas.   
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2.2 PROBLEMATIZANDO A RELAÇÃO ENTRE OS TRÊS PROCESSOS OU 

FLUXOS POLÍTICOS E A DINÂMICA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Cada um dos fluxos ou dimensões (problemas, políticas públicas, política) 

desenvolve-se de maneira relativamente independente em relação aos outros, seguindo a 

sua própria lógica. As questões (situações) que foram reconhecidas como problemas, 

ascendendo à agenda governamental fazem parte do primeiro fluxo (problemas). 

Entretanto, levando em consideração o elevado volume de decisões e a impossibilidade de 

lidar com todas as questões ao mesmo tempo, a atenção dos formuladores de políticas 

acaba por depender da forma como eles percebem e interpretam as propostas e, acima de 

tudo, como as situações são definidas enquanto problemas. Algumas ações como, por 

exemplo, os indicadores produzidos sistematicamente (monitoramento de programas 

governamentais, relatórios de desenvolvimento) e também os eventos-foco (desastres, 

catástrofes, grandes incidentes ou acidentes) contribuem para focalizar atenção numa 

determinada situação. Porém, estes mecanismos por si sós não transformam situações 

automaticamente em problemas. A interpretação dos eventos e sua compreensão enquanto 

problemas que demandam ação governamental são de fundamental importância para o 

sucesso de uma questão na agenda. 

No que se refere ao segundo fluxo (políticas públicas), um conjunto de possíveis 

alternativas para os problemas são desenvolvidos por especialistas, como pesquisadores, 

assessores parlamentares, acadêmicos, funcionários públicos, analistas pertencentes aos 

grupos de interesses, entre outros. As alternativas, que não são necessariamente 

relacionadas à percepção de problemas específicos, circulam por comunidades de experts, 

e enquanto algumas não vingam, outras sobrevivem, podendo assim chegar à consideração 

de atores governamentais. 

Já o terceiro e último fluxo (política) é composto pela dimensão da opinião pública 

(percepção geral sobre determinadas questões), das forças políticas melhor articuladas 

(posicionamento dos grupos de interesse em relação a uma questão) e do próprio governo 

(mudanças de pessoas em posições estratégicas dentro da estrutura governamental, 

mudança de gestão, mudanças na composição do Congresso, entre outras variáveis). O 

clima nacional também joga um papel importante. Por exemplo, um momento de recessão 

económica parece não ser muito apropriado para pedir aumento de salários para uma 
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determinada categoria do funcionalismo público. E nesse fluxo a procura de consensos é 

levada a cabo mais pelo processo de negociação ou barganha do que pela persuasão.   

Assim, em determinadas circunstâncias, os três fluxos podem cruzar-se, 

ocasionando uma possibilidade concreta de mudança na agenda governamental. Nessas 

janelas de oportunidades ou janela política (o autor emprega os dois termos), o que 

Kingdon chama de “policy windows”, um problema é reconhecido, uma solução está 

disponível e as condições políticas tornam o momento propício para a mudança, 

permitindo a integração dos três fluxos e possibilitando que questões ascendam a agenda 

governamental e se transformem em políticas públicas. Este é o momento em que o 

empreendedor deve estar pronto para colocar suas ideias em campo. O modelo de Kingdon 

reserva a ele a responsabilidade de operar a conexão entre os três fluxos, facilitando o 

acesso de uma questão à agenda governamental.  

No que se refere à formulação do PRONERA, um empreendedor (coletivo) esteve 

presente durante todo o processo que levou à criação do PRONERA. São os movimentos 

sociais e as instituições parceiras. Participaram assiduamente em todo o processo de 

articulação, debates, negociações e formulação do Programa. 

Deve-se levar em conta que essas janelas de oportunidades são transitórias, chegam 

e passam, apesar de algumas delas serem mais ou menos previsíveis, como o início de um 

novo governo, que é momento altamente favorável às mudanças. Portanto, o papel do 

empreendedor consiste em desenvolver e preparar suas ideias e propostas relacionadas a 

uma política (amaciando o sistema) antes da chegada de uma janela de oportunidade. Neste 

aspecto, Kingdon faz uma comparação interessante entre um empreendedor e um “surfista 

esperando pela grande onda”, aliando um equilíbrio perfeito do seu senso de oportunidade 

e habilidade de lidar com as forças externas. Assim, procurando viabilizar suas ideias, os 

empreendedores procuram influenciar, na medida do possível, soluções, problemas e 

contexto político, tirando proveito das oportunidades que se apresentam. Eles jogam, 

portanto, um papel fundamental no modelo de “multiple streams” de Kingdon.  

Como aponta Kingdon (2003, p. 181), 

 
sem a presença de um empreendedor, a junção entre fluxos pode não 

ocorrer. Boas ideias não vingam por falta de um defensor e problemas 

não são resolvidos por falta de uma solução. Os acontecimentos políticos 

não são capitalizados por falta de propostas criativas e desenvolvidas.  
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Isso mostra, portanto, que o modelo de Kingdon reserva um papel de destaque para 

a ação do empreendedor de políticas. Todavia, o próprio autor adverte que os 

empreendedores não têm controle sobre os processos de mudança, visto que o processo de 

mudança na agenda governamental é influenciado por diversos fatores, como grandes 

eventos, pelas estruturas políticas (pontos de veto) e não apenas pela vontade de um 

indivíduo ou um pequeno grupo de indivíduos em particular. 

Esta abordagem parte, portanto, do princípio de que “as ideias importam”. Segundo 

Capella (2010), os analistas que defendem esta visão emergem nos anos 1990, quando 

pesquisadores da área de políticas públicas passaram a destacar os efeitos das ideias e do 

conhecimento na produção de políticas, apesar da figura do empreendedor de políticas não 

ser recente na literatura das ciências sociais. A autora acrescenta ainda que as abordagens 

tradicionais, centradas em categorias bastante conhecidas da ciência política, relegavam as 

ideias para o segundo plano, sendo as mesmas frequentemente tratadas como mecanismos 

de justificação de interesses. 

 
Assim, os autores que destacam o papel das ideias enfatizam a 

centralidade do discurso, da interpretação, da representação simbólica, 

entendendo que a produção de políticas se aproxima mais do processo de 

argumentação do que de técnicas formais de solução de problemas 

(CAPELLA, 2010, p. 20-21). 

 

Pois de maneira geral, as ideias e propostas se apresentam como argumentos em 

defesa de diferentes visões de mundo. Isto mostra que no processo de formulação de 

políticas públicas o debate de ideias, a apresentação de propostas e argumentos 

convincentes são fundamentais para o sucesso dos objetivos preconizados.  

Para o modelo de Kingdon a argumentação e a defesa de ideias são centrais. E é 

compreensível a importância atribuída ao empreendedor de políticas, na medida em que 

gera e dissemina as ideias, uma de suas tarefas mais básicas. É exatamente na promoção de 

uma proposta específica sobre um problema que o empreendedor atua, tendo perspicácia 

para perceber os momentos adequados para entrar em ação. 

Para Capella (2010, p. 21), “definir um problema em políticas públicas não consiste 

somente na observação da dinâmica social e no estabelecimento de metas e objetivos para 

uma mudança”. De acordo com a autora, esta tarefa consiste, sobretudo, na interpretação e 

na elaboração de representações estratégicas sobre uma determinada situação, pois o 

mundo político é socialmente construído e cada entendimento sobre uma situação é, na 

realidade, um ponto de vista possível entre diversos outros. Ou seja, um problema pode ser 
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interpretado a partir de diferentes ângulos, dependendo do interesse, do momento ou até 

mesmo do repertório do sujeito. Daí a necessidade de se adequar as suas ideias ou 

propostas ao maior número possível de atores políticos e sociais. Isto, obviamente, não 

garante o acatamento dessas ideias, mas essa identificação simbólica ou valorativa já seria 

uma grande vantagem para uma proposta política.  

No entanto, acontecem também formulações que emanam de pontos de vista 

teoricamente opostos. Aliás, temos a aprovação de uma proposta dos movimentos sociais 

num governo que se acredita que seja desfavorável ou contrária às reivindicações desse 

setor. Portanto este é só mais um elemento dentre vários que podem influenciar o rumo de 

uma proposta política. 

A estratégia dos movimentos sociais, por exemplo, na alocação das discussões 

sobre o PRONERA no então Ministério Extraordinário de Política Fundiária, ao invés do 

Ministério da Educação não se deve apenas ao fato de que esses movimentos contam com 

uma forte ligação institucional com o então Ministério Extraordinário de Política Fundiária 

por motivos da Reforma Agrária. Mas, principalmente, por perceber que associando a 

questão da reforma agrária à questão educacional no campo aumentaria seu leque de 

argumentos e sua capacidade de negociação, por se tratar de uma demanda represada ao 

longo da história do Brasil. 

Assim, as interpretações dos problemas são elaboradas e apresentadas de forma 

estratégica pelo empreendedor de maneira que o ponto de vista escolhido facilite a 

angariação de apoio para um determinado conjunto de propostas, favorecendo o curso de 

ação desejado por ele. No modelo de Kingdon, a representação de problemas é importante, 

tanto é que o autor destaca esta ação como sendo uma das principais funções do 

empreendedor. 

Outra importante dimensão da atuação do empreendedor de políticas é a 

estruturação do debate a respeito das mudanças a serem introduzidas numa política, ou 

seja, a elaboração e circulação de ideias a respeito das alternativas a serem desenvolvidas. 

É importante sim representar estrategicamente um problema, mas é tão importante, 

outrossim, formas efetivas de lidar com ele, com argumentos diretos e claros. Esta foi a 

estratégia usada pelos movimentos sociais e seus parceiros nas Reuniões, Encontros e 

Articulações que antecederam a criação do PRONERA, como exposto adiante.   

O empreendedor também tem como atividade apresentar suas ideias para outros 

grupos e indivíduos, através do encetamento de contatos com diferentes audiências. De 
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acordo com Capella (2010, p. 22), “esta é uma tarefa importante para o empreendedor, 

considerando que as comunidades de políticas e os subsistemas são geralmente 

compreendidos como sendo refratários a mudanças em seu sistema de crenças”. Kingdon 

(2003) descreve o processo de apresentação de ideias (softenup) como o momento em que 

o empreendedor coloca as propostas em teste junto a diferentes grupos, trabalhando 

preliminarmente na observação das reações, como se estivesse experimentando um “balão 

de ensaio”. Uma experimentação, de acordo com o autor, dirigida não apenas às 

comunidades ligadas a uma política, mas também ao público em geral. A Universidade de 

Brasília (UnB) atuou nesse sentido como veículo de circulação das propostas dos 

movimentos sociais, mobilizando outras universidades públicas e a sociedade civil em 

geral.  

Para Capella (2010, p. 23),  

 
desta forma, o empreendedor empenha-se no desenvolvimento de 

estratégias para a apresentação de suas ideias para diferentes audiências, 

dentro e ao redor do governo, além de buscar as arenas mais favoráveis às 

suas ideias. 

 

Neste processo, embora o objetivo primário dele seja de convencimento a respeito 

de suas ideias, ele também busca entender como estes grupos entendem as questões, 

aprendendo com as comunidades as formas mais adequadas de retratar e definir o 

problema. Isto é, como devem representar e vender suas ideias. 

Eles buscam também aumentar sua visibilidade nesses ambientes, participando de 

debates, palestras e reuniões. O que pode ser um ingrediente importante para alavancar sua 

legitimidade como propositor de mudanças numa política. 

Segundo (BAUMGARTNER; JONES, 1993, apud CAPELLA, 2010), o sistema de 

múltiplas arenas apresenta uma característica que aumenta as oportunidades dos 

empreendedores, uma vez que eles dispõem de distintas arenas para a experimentação de 

suas ideias. Os autores argumentam que um empreendedor que não obtenha sucesso com 

as suas propostas no plano federal, por exemplo, pode (e geralmente o faz) recorrer ao 

plano estadual em busca de endosso para as suas ideias. 

Em suma, os empreendedores também procuram estabelecer bases institucionais de 

apoio para suas ideias (aprovação de leis). Observamos, por exemplo, que antes da criação 

do PRONERA, foi aprovado no Congresso Nacional um marco legal (LDB 1996), que traz 

alguns avanços em termos de legislação educacional no país, pois segundo os estudiosos da 
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área a mesma se encontrava defasada. Portanto, além de atuarem no plano das ideias, estão 

atentos também aos arranjos institucionais que podem tanto restringir como incentivar as 

decisões relativas a uma determinada política. Há, entretanto, uma relação bastante 

próxima entre instituições e ideias. As instituições tendem, nessa perspectiva analítica, a 

favorecer algumas ideias mais do que outras. 

Segundo Capella (2010), é por meio da obra de Joseph Schumpeter (1982) que a 

noção do indivíduo empreendedor se difundiu para diferentes áreas das ciências sociais. Na 

abordagem de Schumpeter, seria aquele que altera a ordem econômica existente por meio 

da “destruição criativa”, mecanismo que mantém o funcionamento do capitalismo. 

No campo da administração, por outro lado, a noção de empreendedorismo passou 

a ser difundida para o ambiente corporativo por Peter Druker nos anos 1980. Para este 

autor, a fórmula de sucesso nos negócios seria composta por dois ingredientes 

fundamentais: a capacidade empreendedora e a capacidade administrativa profissional 

(CAPELLA, 2010, p. 5). 

Na literatura mais específica de políticas públicas, por sua vez, os empreendedores 

de políticas assumem papel central no modelo de multiple streams (fluxos múltiplos) 

desenvolvido por John Kingdon (2003). Para o autor, os empreendedores políticos seriam 

indivíduos (e eventualmente pequenos grupos de pessoas) cuja principal característica 

consiste na defesa de uma ideia.  São pessoas que gastam seus recursos (energia, 

reputação, tempo, dinheiro) para pôr uma proposta em pé, seja por interesse próprio, 

defendendo alguns valores, pela simples vontade de ajudar o próximo, ou ainda, pelo 

simples prazer de participar do jogo político. Podendo estar presentes em qualquer lugar de 

uma comunidade de políticas, tanto dentro quanto fora do governo. 

Kingdon (2003) destaca três características em relação às qualidades de um 

empreendedor de políticas. A primeira característica chama atenção para o fato de que são 

indivíduos que têm crédito frente a uma audiência, isto é, detém legitimidade por conta de 

fatores como a especialidade no assunto em questão (expertise). A sua habilidade na 

comunicação ou a sua posição formal no processo decisório também são de fundamental 

relevância. 

A segunda característica do empreendedor político, por sua vez, está relacionada às 

suas conexões políticas e suas habilidades de negociação. Por fim, a terceira característica, 

considerada vital para a atividade do empreendedor é a persistência. E isso implica, 



31 
 

obviamente, a disponibilidade de investimento de grandes quantidades de recursos pessoais 

e organizacionais. 

A maioria dessas pessoas gasta uma grande parte do seu tempo dando 

palestras, escrevendo documentos (posicionais), enviando cartas para 

pessoas importantes, fazendo contas, assistindo comissões do congresso e 

comissões do Poder Executivo, oferecendo almoços. Tudo com o objetivo 

de apresentar suas ideias de todo jeito em qualquer fórum, a fim de 

promover a causa (KINGDON, 2003, p. 181).    

 

No modelo de Kingdon, estas qualidades são úteis e fundamentais nas duas frentes 

de atuação dos empreendedores políticos: na promoção de ideias, propostas e concepções 

(softenup) e no momento em que surge a oportunidade de mudança na agenda (coupling).  

Para Kingdon (2003), um dos papeis fundamentais desempenhados pelos 

empreendedores de políticas é o processo de difusão de ideias nas comunidades de 

políticas, haja vista que é nessas comunidades que as propostas sobre o que fazer numa 

dada área de política são apresentadas e disseminadas por seus participantes (bandwagon). 

De acordo com o autor, as comunidades tendem a ser resistentes às mudanças. Motivo pelo 

qual a atividade de apresentação e discussão de determinadas ideias é fundamental para 

aumentar as chances de aceitação interna. Ou seja, há uma necessidade de circular a 

proposta no meio da comunidade de política por muito tempo, reajustando e 

amadurecendo-a. 

Além das comunidades de políticas, que podem ser compostas por especialistas, 

organizações não governamentais de apoio a uma determinada causa, por lobistas, dentre 

outros, os empreendedores também levam as propostas para o conhecimento do público em 

geral, de forma a familiarizar as pessoas às propostas. Para tal, pode-se recorrer à criação 

de projetos de lei em parceria com legisladores, a realização de audiências públicas, 

palestras e conferências pelo país, elaborando e divulgando estudos e relatórios. 

No caso do PRONERA, por exemplo, a realização do ENERA pelas entidades 

como UNICEF, UNESCO, CNBB, UnB, MST em 1997, ou seja, exatamente um ano antes 

da formulação do PRONERA serviu para afinar as propostas e os discursos dentro da 

mesma comunidade. 

Mas às vezes, o lançamento de uma ideia por um empreendedor é apenas uma 

forma de testar a receptividade da mesma junto ao público em geral e no interior das 

comunidades. As ideias lançadas desta forma, segundo Kingdon (2003), podem até não 

prosperar, mas ajudam a focar a atenção das pessoas em determinados assuntos. Para o 

autor, é um estágio necessário para que uma questão seja considerada de maneira mais 
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séria. “Many good proposals have fallen on deaf ears because they arrived before the 

general public, the specialized publics, or the policy communities were not ready to listen. 

Eventually, such a proposal might be resurrected, but only after a period of paving the way 

(KINGDON, 2003, p. 130).  

 
No esquema de agenda-setting do autor, a mudança na agenda 

governamental é resultado de uma complexa combinação de fatores, 

incluindo a forma pela qual um problema é percebido, as possibilidades 

de utilização de um conjunto de soluções disponíveis e as alterações na 

dinâmica política e da opinião pública (CAPELLA, 2010, p. 09-10). 

 

Em suma, esta sessão procurou mostrar como vários elementos políticos e sociais 

podem influenciar na formação particular de cada fluxo de políticas e o papel central do 

empreendedor na promoção do cruzamento desses fluxos. Vimos que cada fluxo segue sua 

lógica própria e que o cruzamento desses fluxos não é completamente previsível. Isto é, 

podem ocorrer cruzamentos de puro acaso, ocasionado por um evento inesperado. 
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2.3 DISCUTINDO A CONFIGURAÇÃO DA AGENDA GOVERNAMENTAL NA 

PROPOSTA DE KINGDON 

 

Segundo Kingdon (1995, p. 219), a frase “uma ideia que atingiu seu momento”, 

transmite uma realidade crucial sobre um movimento incontrolável em termos de políticas 

públicas. Isto é, o momento propício para a concretização de uma proposta de política 

pública. Para o autor, esse momento pode ser reconhecido de diversas maneiras. Por 

exemplo, pela “mudança firme e marcante na opinião pública, nas repetidas mobilizações 

de pessoas com propósitos bem definidos e a formação de um movimento tão intenso que 

atrai políticos de todas as tendências”. Tanto autoridades parlamentares como outros 

proponentes de políticas públicas reconhecem estes eventos.  

Portanto, Kingdon tenta responder à seguinte questão: o que faz com que as 

pessoas, dentro e ao redor do governo, se dediquem, em dado momento, a alguns temas e 

não a outros? Estuda-se, portanto, como alguns itens se tornam visíveis na agenda do 

governo; como as escolhas feitas pelos tomadores de decisão (decision makers) são 

formuladas; e ainda por que algumas questões e possíveis alternativas nunca são levadas a 

sério (p. 219). Assim, a pergunta de partida que motivou o nosso estudo é a seguinte: o que 

explica a constituição do PRONERA como principal estratégia para o combate aos 

problemas educacionais do campo? 

O estabelecimento da agenda governamental e a escolha das alternativas são dois 

processos pré-decisórios ainda pouco explorados por cientistas políticos e analistas 

políticos (KINGDON, 1995, p. 219). O que o autor chama de alternativas são as possíveis 

soluções para um determinado problema. Essas alternativas podem surgir de comunidades 

de políticas ou de experts no assunto, podendo algumas sobreviver ao processo de seleção 

e outras, descartadas.   

Contudo, fundamental para a compreensão do estabelecimento da agenda 

governamental é o significado do termo “agenda”. Agenda seria, portanto, um conjunto de 

problemas, as compreensões que se tem sobre estes problemas e suas causas, as possíveis 

soluções e todos os elementos sócio-políticos que chamam a atenção dos membros dos 

órgãos públicos e dos seus governantes eleitos. Vale ressaltar também que existe a agenda 

em todos os níveis do governo, começando pela agenda universal (ampla), agenda 

sistêmica, agenda institucional e agenda de decisão (enxuta) (KINGDON, 1995). 
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Kingdon, por sua vez, reconhece a imprecisão de trabalhar com processos pré-

decisórios, visto que os temas entram e saem da agenda de forma muito dinâmica, sendo 

por isso difícil até de definir o status da agenda. 

Não obstante as reconhecidas dificuldades de estudar os processos pré-decisórios, o 

autor enaltece a gratificante viagem que é embarcar nos estudos dos referidos processos, 

pois são fenômenos centrais para a compreensão dos resultados de políticas públicas e 

processos governamentais. Isto porque,  

 
os modelos de políticas públicas, no final das contas, são determinados 

não apenas por decisões finais como os votos no legislativo, ou 

iniciativas e vetos dos presidentes, mas também pelo fato de que algumas 

questões e propostas são lançadas enquanto outras nunca são levadas a 

sério (KINGDON, 1995, p. 221).  

 

John Kingdon considera que a formulação de políticas públicas é um conjunto de 

processos, que inclui pelo menos: o estabelecimento da agenda; a especificação das 

alternativas, a partir das quais as escolhas são feitas; uma escolha final entre estas 

alternativas específicas, por meio da votação no legislativo ou decisão presidencial; e a 

implementação dessa decisão (p. 221). Lembrando que estas etapas são relativamente 

independentes, ou seja, o sucesso alcançado num dos estágios do processo não implica 

necessariamente no sucesso da etapa seguinte ou de todo o processo. Assim, um item pode 

ocupar um lugar de destaque na agenda governamental, mas sem aprovação no legislativo. 

Ademais, a sua aprovação no legislativo não garante sua adequada implementação em 

termos técnicos e práticos. 

Falando dos desafios conceituais e de definição dos processos pré-decisórios, 

Kingdon chama atenção para diversos usos do termo agenda. Para ele, o termo pode ser 

usado para se referir à pauta de uma reunião, como na frase “a agenda do comitê hoje 

inclui o item H.R 1728 e propostas para sua alteração”; no inglês, também, a expressão 

“hidden agenda” (intenções veladas) se refere ao tipo de plano que um organizador deseja 

que os participantes adotem; a agenda também pode se referir a um conjunto coerente de 

propostas, relacionadas umas às outras e formando uma série de medidas elencadas por 

seus proponentes, como quando nos referimos à agenda para o biênio 2013/14 

(KINGDON, 1995, p. 222). 

Portanto ao se embrenhar neste campo é preciso definir com alguma precisão como 

o termo será usado. Assim, adotamos na nossa pesquisa a perspectiva kingdoniana, que 

concebe agenda como “lista de temas ou problemas que são alvo em dado momento de 
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séria atenção, tanto da parte das autoridades governamentais como de pessoas fora do 

governo, mas estreitamente associadas às autoridades” (p. 222). 

O autor aponta também para o fato de que a lista das agendas varia de acordo com 

os diferentes setores ou níveis do governo. Por exemplo, o presidente e seus assessores 

mais próximos, têm nas suas agendas os temas mais urgentes ou importantes. Assim como 

há agendas mais especializadas, que envolvem autoridades de uma determinada área. 

Segurança militar, por exemplo. Dentro desta área pode haver agendas ainda mais 

especializadas, como pesquisa em armas químicas e defesa contra elas.  

Como disse Kingdon “existem agendas dentro de agendas”. Temas que não 

aparecem numa agenda geral podem ser bastante importantes em uma agenda 

especializada. Kingdon distingue ainda a agenda do governo (lista de temas objeto de 

atenção) da agenda de decisões (lista dos assuntos dentro da agenda do governo 

encaminhados para deliberação). Duas agendas que se definem por processos bastante 

diferentes. A primeira percorre um caminho, digamos assim, mais longo, podendo passar 

por várias instâncias de veto. E a segunda já está numa fase final do processo de formação 

da agenda governamental, aguardando apenas a decisão favorável ou não dos órgãos 

competentes.   

Dentro dos temas ou problemas que estão na agenda, algumas alternativas de ação 

governamental são seriamente consideradas pelas autoridades governamentais e pessoas 

estreitamente associadas a elas. De modo que, o processo de especificação das alternativas 

acaba reduzindo o número de alternativas concebíveis ao conjunto daquelas que são 

realmente consideradas. Isto é, dentre as alternativas possíveis algumas terão que ser 

abandonadas ou adiadas, pois no processo de formulação de políticas públicas não há 

espaço para todas elas. “O processo de especificação de alternativas restringe o grande 

conjunto de alternativas possíveis a um grupo menor, a partir do qual as escolhas são 

realmente efetuadas” (KINGDON, 1995, p. 225). 

A distinção de agenda e alternativas se mostra útil do ponto de vista analítico, 

justamente porque permite entender melhor por que alguns temas são priorizados nas 

agendas enquanto outros são negligenciados e por que algumas alternativas recebem mais 

atenção do que outras. Neste processo, os participantes ocupam uma posição central. E a 

posição ocupada pelos movimentos sociais e seus parceiros na formulação do PRONERA 

nos parece fulcral durante todo o processo de negociações e debates de ideias sobre a 

criação do Programa.  
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As pessoas reconhecem os problemas, geram propostas de mudanças por 

meio de políticas públicas e se envolvem em atividades políticas, tais 

como campanhas eleitorais ou lobbies. Cada participante - o presidente, 

os membros do Congresso, os funcionários públicos, os lobistas, os 

jornalistas, os acadêmicos, etc. – pode, em princípio, estar envolvido em 

cada um desses processos (reconhecimento do problema, formulação de 

propostas e política) (KINGDON, 1995, p. 226). 

 

John Kingdon considera a existência de três dinâmicas ou fluxos de processos 

políticos: o fluxo dos problemas, das políticas públicas e da política. O cruzamento 

(coupling) dos três é fundamental, não indispensável para ascensão de uma questão a 

agenda governamental, ou seja, o cruzamento dos três fluxos aumenta as chances de um 

problema ascender à agenda governamental.  

Vale ressaltar, portanto, que os três fluxos (problemas, políticas públicas e política) 

apresentam dinâmicas particulares e próprias a cada um. A definição de cada fluxo segue 

seu próprio ritmo. No entanto, as três dinâmicas podem se unir em algum momento do 

percurso, permitindo que um problema encontre uma proposta de política pública e sua 

oferta como solução, numa atmosfera política receptiva. O completo cruzamento dos três 

fluxos aumenta significativamente as chances de um assunto se tornar parte de uma agenda 

de decisão, obtendo aprovação. Salientando que este processo não é linear nem 

completamente previsível. Às vezes, os temas ascendem à agenda sem se compreender 

exatamente o motivo. Acontecem conexões fortuitas de puro acaso. Por exemplo, 

empreendedores políticos preocupados com algum problema em particular procuram 

soluções na própria dinâmica de políticas que estão ligadas aos problemas que eles 

identificam e tentam tirar alguma vantagem em alguns momentos de alguma janela de 

oportunidade para apresentar o seu “pacote” de problemas e soluções. No decorrer desse 

processo, em alguns momentos, ocorrem algumas associações parciais. Podem se 

apresentar soluções para problemas que não contam com um ambiente político favorável 

ou políticas para propostas desacompanhadas de forte convicção de que um problema 

precisa ser resolvido. 

Este é o ponto nevrálgico da nossa pesquisa. Procuramos demonstrar através da 

análise documental e bibliográfica e da interpretação de informações fornecidas em 

diferentes situações pelos principais atores envolvidos no processo de criação do 

PRONERA de que o modelo de Kingdon foi útil para compreender como ocorreu o 

cruzamento dos três fluxos, aumentando as chances da entrada do PRONERA na agenda 
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governamental. Procuramos, portanto, compreender como se definiu o problema, 

apresentaram-se soluções para os problemas e, por fim, encontrou-se um momento político 

favorável para a formulação do Programa. 

O autor, no entanto, afirma que as agendas governamentais são estabelecidas a 

partir de problemas, política e participantes “visíveis”. Os meios pelos quais os atores 

tomam conhecimento dos problemas e as formas pelas quais esses problemas são definidos 

responderia o porquê de alguns problemas receberem mais atenção do que outros por parte 

das autoridades governamentais. Com relação a meios, os indicadores, os eventos-foco e o 

feedback jogariam um papel central. Por exemplo, alguns dos argumentos usados pelos 

atores defensores da criação do PRONERA procuraram enfatizar a gravidade da questão 

educacional no campo, mostrando como os níveis de analfabetismo no campo são 

incomparáveis à zona urbana, a não existência da infraestrutura adequada nas escolas do 

campo (classes multisseriadas, nucleação das escolas, material didático inadequado, etc). 

Organizaram também grandes marchas com o intuito de conscientizar a população em 

geral, e em especial as autoridades em relação aos massacres que vinham acontecendo 

contra camponeses em algumas regiões do Brasil, sempre envolvendo questões de luta pela 

terra entre grandes fazendeiros e pequenos camponeses e algumas vezes com o uso do 

aparato policial do Estado para a repressão. Todas essas mobilizações contribuíram para 

angariar mais apoios da parte da sociedade civil a favor do movimento. 

Chama-se atenção também para o fato de que existe diferença entre uma situação e 

um problema. Isto é, uma situação só se torna problema quando acreditamos que devemos 

fazer algo para mudá-la. Assim, a questão da Educação do Campo perdeu, por assim dizer, 

o status de “situação” e ganhou o status de “problema” a partir do momento em que as 

autoridades reconheceram que havia um problema que precisava de uma solução. 

A definição de problemas seria, portanto, uma construção social, sujeito a 

interpretações de diversas ordens (políticas, ideológicas, técnicas, etc). A partir do 

reconhecimento da necessidade de se enfrentar uma situação por parte dos atores sociais, 

aumentam-se as chances de o problema ascender à agenda governamental. As pessoas 

também tanto fora como dentro do governo transformam situações em problemas de várias 

maneiras (lobbies, interesses pessoais ou políticos, simples vontade de mudar uma 

situação, dentre outras) (KINGDON, 1995). 

Por exemplo, situações que colocam em cheque valores importantes geralmente são 

transformadas em problemas. As situações podem também se tornar problemas por 
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comparação com outros países ou com outras unidades relevantes (daí a importância dos 

indicadores para o modelo de Kingdon). Ou ainda, a classificação de uma situação em 

certa categoria (interpretativa) ao invés de outra pode facilitar ou não a sua ascensão a 

agenda governamental. Daí a necessidade para o modelo de Kingdon da presença de um 

empreendedor político com habilidades para compreender essas possibilidades. Todavia, o 

reconhecimento de problemas é o passo decisivo para o estabelecimento de agendas para 

este modelo. 

 O fluxo da política também explica à alta ou baixa importância de um tema na 

agenda. Para Kingdon (1995, p. 229) 

 
independentemente do reconhecimento de um problema ou do 

desenvolvimento de propostas de políticas, eventos políticos fluem de 

acordo com dinâmicas e regras próprias. Participantes percebem 

mudanças na atmosfera política nacional, eleições trazem novos governos 

e novas configurações partidárias ou ideológicas ao Congresso, e grupos 

de interesse de vários tipos pressionam (ou não conseguem pressionar) 

com suas demandas.  

 

Todos esses desdobramentos na esfera política são poderosos formadores de 

agenda. E nesse processo o consenso é formado na dinâmica por meio da negociação mais 

do que da persuasão, “criando emendas em troca de apoio, atraindo políticos para alianças, 

através da satisfação de suas reivindicações, ou então fazendo concessões em prol de 

soluções de maior aceitação” (KINGDON, 1995, p. 229). 

Segundo Kingdon (1995, 230), o grupo de atores “visíveis” (presidente e seus 

assessores próximos) tende a definir a agenda, enquanto que o grupo de atores “invisíveis” 

(comunidades de políticas, especialistas, universidades, ONG’s) tende a ter maior poder de 

influenciar a escolha das alternativas. Isto é, o presidente e seus assessores próximos 

dominam, por assim dizer, a agenda política e decisional do governo ao passo que o grupo 

de atores “invisíveis” domina mais o processo de formulação e escolha das alternativas, as 

quais serão possíveis soluções para um determinado problema.  

No modelo de Kingdon, a administração central, que compreende o presidente e 

seus assessores imediatos seria, portanto, um poderoso formador da agenda, assim como 

importantes membros do Congresso tais como lideres dos partidos políticos e os chefes de 

comitês importantes.  

Já as alternativas são geradas e filtradas na própria dinâmica das políticas públicas e 

também pelo envolvimento de participantes relativamente invisíveis, que são comunidades 
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de políticas e especialistas numa área específica de políticas. Segundo Kingdon (1995), as 

alternativas, propostas e soluções são geradas por comunidades de especialistas. No caso 

do PRONERA, as universidades públicas, com destaque para a Universidade de Brasília 

(UnB) e as organizações como o Fundo das Nações Unidas para Infância (UNICEF), a 

Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), a 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) tiveram um papel fundamental na 

organização de Seminários, Encontros, Reuniões de articulação nos quais surgiram ideias, 

propostas, sugestões. 

Portanto, no modelo de Kingdon, estes participantes relativamente invisíveis seriam 

compostos por acadêmicos, pesquisadores, consultores, burocratas de carreira, funcionários 

do Congresso e analistas que trabalham para grupos de interesses (movimentos sociais). 

Muitas articulações e ideias são geradas nessas comunidades, através de discursos, projetos 

de lei, audiências no Congresso, informações vazadas pela imprensa, circulação de papers 

e conversas particulares. 

De acordo com o autor, na dinâmica de políticas públicas, a melhor forma de 

entender o surgimento de alternativas para políticas públicas é enxergá-lo como um 

processo de seleção, semelhante ao processo de seleção natural, no qual algumas propostas 

florescem e outras definham. O que ele denomina de sopa política primeva (policy 

primeval soup). Isto é, as ideias e propostas vão aparecendo desordenadamente, cruzando-

se umas com as outras e criando combinações e recombinações. Entretanto, o mesmo não 

acontece com o processo de seleção entre as políticas públicas. Graças aos critérios que 

definem quais ideias serão selecionadas e quais serão descartadas, os padrões substituem a 

aleatoriedade e a ordem surge a partir do caos. Dentre os critérios destacamos os seguintes: 

antecipação de possíveis restrições (orçamentárias, aceitabilidade do público e 

receptividade dos políticos), a congruência com os valores dos membros da comunidade de 

especialistas na área, a viabilidade técnica.  

Há, inclusive, um longo processo de amaciamento do sistema (soften up), através 

do qual os empreendedores políticos (policy enterpreneurs) sustentam as suas propostas 

favoritas por muito tempo, esperando o momento adequado para colocá-las na agenda 

governamental, as chamadas conexões e janelas de políticas (policy Windows).  

As alternativas, por sua vez, são defendidas por um longo tempo até que uma janela 

de oportunidade se abra e propicie a sua ascensão na agenda. Como disse Kingdon “as 

ideias precisam circular por muito tempo”. Estes aspectos são importantes para a nossa 
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análise na medida em que nos permitem reconstituir a trajetória da comunidade política 

que defendeu por muito tempo as ideias dos movimentos sociais e suas respectivas 

alternativas até o surgimento de uma janela de oportunidade. 
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2.4 A AÇÃO DE ATORES E GRUPOS DE INTERESSE NO PROCESSO DE 

DEFINIÇÃO E FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Apesar de não se mostrarem tão influentes como ideias, no estudo de caso realizado 

por Kingdon, os grupos organizados ou de pressão também desempenham um papel 

importante no estabelecimento de agenda. Sendo o segundo elemento do fluxo político, 

depois do “clima” ou “humor” nacional, os grupos de pressão sinalizam com seu apoio ou 

posição a uma determinada questão consenso ou conflito numa arena política, permitindo 

assim aos formuladores de políticas refletirem e avaliarem se o ambiente é propício ou não 

para uma proposta política. Pois quando grupos de interesses e outras forças organizadas 

estão em consenso em relação a uma proposta, o ambiente pode ser altamente acolhedor 

para uma mudança na agenda. Por outro lado, a falta de consenso em torno de uma 

proposta significa maior dificuldade da mesma ascender à agenda governamental. O que 

não significa, de forma alguma, que a proposta não será aprovada, implicando a 

necessidade de abandonar a sua defesa. Significa simplesmente que os custos durante o 

processo serão maiores. 

O PRONERA, objeto desta dissertação, foi formulado num ambiente de 

desconfiança entre os atores que representam os movimentos sociais e os representantes 

dos latifundiários, pois é um programa que está indiretamente ligado à Reforma Agrária, 

que é uma questão que, historicamente, no caso brasileiro, não goza de consensos. Isso fica 

claro depois da criação do PRONERA, com o surgimento de muitas ações impetradas na 

justiça por parte de organizações ligadas ao setor ruralista alegando a inconstitucionalidade 

do uso do dinheiro público por uma determinada “classe”. Ações estas que conseguiram, 

em alguns casos, suspender o repasse da verba do Programa, atrasando a implementação de 

alguns cursos (MOLINA, 2003). 

Segundo Kingdon (2003), os grupos de pressão, a opinião pública, os movimentos 

sociais, as pressões do legislativo, o processo eleitoral, entre outros fatores podem 

determinar o clima político para a mudança da agenda governamental, podendo tanto 

favorecer uma mudança como inibi-la. Dentre estes elementos do fluxo político, o autor 

destaca as mudanças no “clima” nacional (national mood) e as mudanças dentro do 

governo (Turnover) como principais propulsoras de transformações na agenda 

governamental. As nossas análises apontam, por exemplo, que o fato do ano da criação do 
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PRONERA ter coincidido com o ano eleitoral influenciou diretamente as negociações 

entre o executivo e movimentos sociais. Além do fato da opinião pública ter se 

solidarizado com as causas dos movimentos sociais do campo, principalmente depois dos 

massacres de Corumbiara e Eldorado dos Carajás, como demonstrado mais adiante. 

A ideia de que alguns atores são influentes na definição da agenda governamental 

enquanto que outros exercem maior influência na escolha das alternativas (decision 

agenda) é fulcral no modelo de Kingdon. O primeiro grupo seria composto por atores 

“visíveis” e o segundo composto por atores “invisíveis”.  

Assim, no que se refere à definição da agenda, a influência presidencial recebe 

especial destaque no modelo do autor, baseado no modelo político americano. De acordo 

com Kingdon (2003, p. 23), “nenhum outro ator no sistema político tem a capacidade do 

presidente para estabelecer agendas em uma dada área de políticas para aqueles que lidam 

com elas”.  

Chegamos à conclusão também na nossa pesquisa que apesar da proposta, por 

assim dizer, “pronta” dos movimentos sociais e da defesa contundente de suas ideias, nada 

teria se concretizado sem os interesses e ações do então executivo e especificamente na 

pessoa do Presidente da República. 

Portanto, Kingdon considera o presidente o ator mais forte no caso americano, pois 

este usufrui de acesso amplo aos recursos institucionais, como poder de veto e poder de 

nomear pessoas para cargos-chave no processo decisório. Além de contar com recursos 

organizacionais e recursos de comando da atenção pública. 

Vale ressaltar que, não obstante sua influência e, até mesmo sua capacidade de 

determinar as questões que ascenderão na agenda, ele não possui controle total sobre as 

alternativas a serem consideradas, já que estas se concentram nas mãos dos especialistas ou 

das comunidades de políticas.  

Além dos atores que compõem a administração central, outros atores, como do 

poder legislativo, também exercem influência sobre a agenda governamental. Os deputados 

e senadores são, segundo Kingdon, além de grandes influenciadores da agenda, também 

grandes geradores de alternativas. De acordo com o autor, a autoridade legal para a 

produção de leis essenciais à grande maioria das mudanças faz com que isso seja possível. 

Além de terem acesso à mídia, a outros participantes internos como externos. Assim, o 

papel desempenhado pelo congresso é central para o processo de formação da agenda 

(buscando a satisfação dos seus eleitores ou buscando prestígio e diferenciação entre os 
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demais congressistas). Podem ainda defender propostas relacionadas a seus 

posicionamentos político-partidários. 

Os participantes do processo eleitoral, principalmente os partidos políticos e 

campaigners (importantes partidos da coalizão durante a campanha) são outro grupo de 

atores considerado muito influente no processo de definição da agenda por Kingdon. Para 

Kingdon (2003, p. 64), “partidos podem elevar uma questão à agenda governamental por 

meio de seus programas de governo”. Porém, o autor ressalta que nem sempre a plataforma 

eleitoral direciona as ações de um partido quando ele assume o poder.  

Os grupos de interesse, como os movimentos sociais também têm papel relevante 

na formação da agenda governamental no modelo de Kingdon. São grupos que podem se 

constituir de diversas formas: grupos alinhados com indústrias e negócios, grupos de 

interesse público e lobistas, categorias profissionais. Nesses grupos, alguns afetam a 

agenda governamental de forma positiva, influenciando mudanças nas ações 

governamentais, enquanto que outros atuam de forma negativa, restringindo os pleitos de 

outros grupos.  

Contudo, o modelo alerta para a difícil (co)relação direta de uma questão na agenda 

governamental através da ação positiva ou negativa dos grupos de interesse. As questões, 

segundo o modelo, emergem por meio de um complexo conjunto de fatores, além de 

envolver também outros atores, ou seja, os grupos de interesses não são determinantes na 

ascensão de um problema a agenda governamental.  

A mídia é o último ator “visível” analisado pelo modelo. Segundo Kingdon (2003), 

no entanto, apesar de grande parte dos estudos sobre “agenda-setting” considerarem a 

mídia um poderoso instrumento na formulação da agenda, suas análises não corroboraram 

este argumento. E uma das explicações tecidas pelo autor foi de que a mídia transmite ao 

público as questões apenas depois de a agenda ser formada. Mesmo assim, o modelo 

assegura aos meios de comunicação um papel importante, mormente na circulação das 

ideias dentro das comunidades políticas.  

Em suma, nesta sessão procuramos demonstrar como alguns atores podem 

influenciar a agenda governamental. Destacamos as prerrogativas constitucionais e 

organizacionais do Presidente da República na mudança da agenda governamental, assim 

como o poder que detêm os atores que ocupam as casas legislativas e suas possibilidades 

de mudar a agenda governamental. Abordamos ainda o papel jogado pelos grupos de 

interesse, pelos partidos políticos e pela mídia na mudança da agenda governamental.  
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CAPITULO III 

 

3. RECONSTITUIÇÃO DE QUESTÕES POLÍTICO-INSTITUCIONAIS DA 

EDUCAÇÃO DO CAMPO NO BRASIL: HISTÓRIA, CONTEXTO E ATORES 

 

3.1 BREVE PERCURSO HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO NO BRASIL 

 

Neste capítulo privilegiamos uma abordagem mais descritiva como forma de 

mapear o percurso da política educacional do campo, no Brasil, da Constituição de 1988 à 

formulação do PRONERA.  Este percurso nos permite resgatar questões históricas, 

legislativas e de atores envolvidos neste processo.  

Lançamos mão do conhecimento produzido pelos estudiosos desta temática e do 

“Movimento por uma Educação do Campo” como Mônica Molina, Roseli Caldart, Edgar 

Kolling, António Munarim, Clarice dos Santos, Bernardo Mançano, entre outros. 

Acreditamos que a compreensão deste quadro macro da política de educação do campo 

neste país nos credencia para compreender o contexto da formulação do PRONERA, 

abordado no próximo capítulo.  

A história dos princípios e valores da expressão “educação do campo”, no Brasil, é 

resultado de uma mudança social e histórica de lutas e reivindicações que começaram na 

década de 1960, com a proposta do educador brasileiro Paulo Freire e sua pedagogia da 

libertação e, posteriormente, ampliada pela adesão e protagonismo dos movimentos sociais 

e sindicais, das organizações não governamentais (nacionais e internacionais), das 

pastorais, dentre outras. A partir deste período, iniciou-se a luta de maneira mais 

organizada e incisiva contra a lógica historicamente excludente estabelecida no Brasil, no 

qual a educação se apresenta como direito garantido de uma pequena parcela da população. 

Assim, o campo tornou-se importante referência de diferentes lutas e iniciativas de 

educação popular (formação sindical e comunitária, formação de lideranças, alfabetização, 

educação cívica e política, etc).  

Segundo Caldart (2010, p. 106), a Educação do Campo “nasceu como crítica à 

realidade da educação brasileira, particularmente à situação educacional do povo brasileiro 

que trabalha e vive no/do campo” e representa também não apenas uma crítica “vazia”, 

mas um ponto de partida para a construção de alternativas e de políticas (públicas) para o 
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campo. Ou seja, a ação dos movimentos sociais não é apenas reivindicativa, mas também 

propositiva. 

Trata-se de um conceito relativamente novo, haja vista que o mesmo começou a ser 

construído a partir da década de 1990. Portanto, 

 

um conceito próprio do nosso tempo histórico e que somente pode ser 

compreendido e discutido no contexto de seu surgimento: a sociedade 

brasileira e atual e a dinâmica específica que envolve os sujeitos sociais 

do campo (CALDART, 2008, p. 69).  

 

A Educação do Campo emerge, portanto, de uma crítica à realidade educacional da 

população que vive e trabalha no campo. Este movimento toma assim uma posição no 

confronto de projetos de educação. Isto é, contra uma visão instrumentalizadora e 

descontextualizada da educação que de acordo com a esta perspectiva é colocada a serviço 

das demandas de um determinado modelo de desenvolvimento do campo (que sempre 

dominou a chamada “educação rural”). A afirmação da educação como formação humana, 

através de uma perspectiva emancipatória, vinculada a projetos históricos relacionados à 

realidade dos sujeitos do campo é o que defende o movimento conhecido como 

“Movimento por uma Educação do Campo”. 

O termo “educação do campo” expressa, portanto, a luta dos povos do campo por 

políticas públicas que assegurem o seu direito constitucional à educação. Uma educação 

que seja “No” campo e “Do” campo. Isto é, direito a ser educado no lugar onde se vive e 

direito a uma educação pensada de acordo com o lugar onde se vive, respeitando suas 

vicissitudes, com a sua participação e vinculada à sua cultura e às suas necessidades 

humanas, culturais e sociais. Como disse Medeiros (2010, p. 84), o Movimento da 

Educação do Campo “se apresenta como uma novidade histórica, formadora de um 

paradigma teórico e político”.  

O MST aparece nessa conjuntura como um dos principais movimentos a contribuir 

com a sistematização do que se conhece atualmente como Educação do Campo, como pode 

se depreender na fala de um dos membros de Setor de Educação do Movimento, Edgar 

Kolling: 

 
 [...] estivemos também desde o início na construção do que vem a ser a 

Educação do Campo; na própria cunhagem da expressão Educação “do 

Campo” eu tive a honra de participar [...] Eu lembro que a ideia foi 

nascendo dentro do primeiro ENERA que a gente fez em julho de 1997, 

em Brasília, na UnB [...]. 
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No Brasil, a proposta de educação do campo tem seu marco nos meados dos anos 

1990, como referido anteriormente. Neste período começou-se a materializar as ações do 

Movimento pela Educação do Campo. Trata-se de um período de grandes enfrentamentos 

promovidos pelo MST, com intuito de provocar mudanças em termos agrários no país. 

Vale ressaltar, contudo, a forte mobilização social a nível mundial na década de 1970, com 

os chamados novos movimentos sociais. Aqui, estes movimentos se insurgiram contra os 

desmandos da ditadura militar e contra diferentes formas de dominação e exploração que o 

capital exercia sobre os trabalhadores. E, claro, isso teve uma grande influência no campo. 

São movimentos que valorizaram a participação de seus integrantes na tomada de decisões, 

na tentativa de abandonar o autoritarismo e a centralização de poder que caracterizavam os 

movimentos anteriores. Transformaram suas lutas em causas políticas e persuadiram a 

opinião pública a apoiar a sua causa. 

O “Manifesto das Educadoras e Educadores da Reforma Agrária ao Povo 

Brasileiro” é considerado pelos estudiosos da temática um certificado de nascimento do 

Movimento. O Manifesto surgiu no “Primeiro Encontro Nacional de Educadoras e 

Educadores da Reforma Agrária” (I ENERA), que ocorreu em julho de 1997 e é 

considerado o fato que melhor simboliza esse marco histórico. Porém, é preciso ressaltar 

que as atuações do MST nesse âmbito já vêm de décadas anteriores. Não é uma coisa que 

surgiu repentinamente, mas sim uma construção sócio-política que foi, digamos assim, 

sistematizada na I ENERA. 

Este Encontro é visto como ponto de partida e também de chegada do importante 

caminho que vinha sendo trilhado, visto que as experiências do MST com a educação na 

reforma agrária já eram conhecidas por importantes instituições, como o Fundo das Nações 

Unidas para a Infância (UNICEF), chegando a receber um prémio desta organização não 

governamental. 

O MST pode ser considerado, portanto, o movimento social decisivo para o 

surgimento do Movimento de Educação do Campo. Contudo, há que se lembrar de que 

outros movimentos passaram a integrar o Movimento: Movimento dos Atingidos pelas 

Barragens (MAB), Movimento das Mulheres Camponesas (MMC), Movimento dos 

Pequenos Agricultores (MPA), Sindicatos de Trabalhadores Rurais e federações estaduais 

desses estados vinculados à Confederação dos Trabalhadores da Agricultura (CONTAG), 

Rede da Educação do Semi-Àrido Brasileiro (RESAB), Comissão Pastoral da Terra (CPT), 

além de uma série de organizações de âmbito local (MUNARIM, 2008). 
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Segundo alguns estudiosos da temática (FERNANDES; CERIOLI; CALDART, 

2009), a mudança na “expressão meio rural” para “campo” busca superar o sentido 

tradicional da escola rural, que seria um projeto externo ao campesinato. Assim, a 

concepção de “campo” tem como objetivo valorizar os trabalhadores rurais e clama pelo 

respeito à cultura relacionada à vida no campo. 

 
Neste sentido a Educação do Campo está contida nos princípios do 

paradigma da questão agrária, enquanto Educação Rural está contida nos 

princípios do paradigma do capitalismo agrário. A Educação do Campo 

vem sendo construída pelos movimentos camponeses a partir do princípio 

da autonomia dos territórios materiais e imateriais. A Educação Rural, 

por sua vez, vem sendo construída por diferentes instituições a partir dos 

princípios do paradigma do capitalismo agrário, em que os camponeses 

não são protagonistas do processo, mas subalternos aos interesses do 

capital (FERNANDES, 2006, p. 37). 

 

Aliás, na sessão seguinte abordamos a diferença conceitual entre os conceitos de 

educação rural e educação do campo. 

Uma conquista da educação do campo que assegurou o direito à educação 

diferenciada aos povos do campo foram as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica 

das Escolas do Campo, aprovada pela resolução CNE/CEB nº 1, de 03 de abril de 2002, da 

Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação. Por se tratar da primeira 

legislação específica que se constituiu para Educação do Campo, elas representam um 

importante marco histórico para Educação do Campo. Pois pela primeira vez no Brasil um 

dispositivo legal reconheceu a necessidade de se levar em consideração, no processo de 

ensino-aprendizagem, as vicissitudes dos cidadãos que vivem no campo. Respeitando suas 

culturas, seus símbolos, sua memória, sua história. 

Outra importante conquista nesse processo foi à criação do Fórum Nacional de 

Educação do Campo no Evento promovido pela CONTAG, em Brasília, nos dias 16 e 17 

de agosto de 2010. A criação do Fórum coube à articulação dos movimentos sociais e 

sindicais, das universidades, de representantes convidados de alguns organismos 

internacionais e dos Ministérios de Desenvolvimento Agrário e da Educação. Este fórum 

discute e encaminha às autoridades educacionais as melhores propostas e estratégias de 

combate aos problemas educacionais do campo. 

Em suma, estes grupos sociais entendem que há necessidade de adotar posturas 

pedagógicas e didáticas que levem em consideração o contexto em que estão inseridos os 

alunos que frequentam escolas localizadas no campo. Isto porque a linguagem e 
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metodologias adotadas na maioria dos materiais didáticos não condizem com a realidade 

desses alunos. Enfim, entendem que todo o modelo precisa ser revisto. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 DISCUTINDO OS CONCEITOS DE EDUCAÇÃO DO CAMPO E EDUCAÇÃO 

RURAL 

 

A abordagem destes dois conceitos se mostra indispensável para o nosso estudo, 

pois estamos perante um confronto político-ideológico de duas propostas de educação para 

os sujeitos que vivem no campo. Neste sentido, a nossa pesquisa mostra que a vertente 

“Educação do Campo” saiu vencedora nesse embate.  

O conceito da educação do campo nasceu das demandas dos movimentos sociais 

camponeses na construção de uma política educacional para os assentados de Reforma 

Agrária. “Ela é compreendida como um processo em construção que contempla em sua 

lógica a política que pensa a educação como parte essencial para o desenvolvimento do 

campo” (FERNANDES, 2005, p. 02). 

Para outra pesquisadora do assunto, Roseli Salete Caldart (2007, p. 02) 

 
a educação do campo nasceu como mobilização dos movimentos sociais 

por uma política educacional para comunidades camponesas: nasceu da 

combinação das lutas dos Sem Terra pela implantação de escolas públicas 

nas áreas de reforma agrária com as lutas de resistência de inúmeras 

organizações e comunidades camponesas para não perder suas escolas, 

suas experiências de educação, suas comunidades, seu território, sua 

identidade. 

 

O sentido da educação do campo está contido nos princípios do Paradigma da 

Questão Agrária-PQA (para este paradigma, a questão agrária é inerente ao 

desenvolvimento desigual e contraditório causado pelo capitalismo), enquanto que a 

Educação Rural está contida nos princípios do Paradigma do Capitalismo Agrário-PCA 

(para este, a questão agrária não existe porque os problemas do desenvolvimento do 
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capitalismo são resolvidos pelo próprio capital, isto é, as soluções são encontradas nas 

políticas públicas desenvolvidas com o capital, através do Estado). A ideia do rural nesta 

perspectiva é apenas como espaço de produção de mercadorias. Diferentemente do outro 

paradigma, que preza pela autonomia dos territórios materiais e imateriais. O paradigma do 

capitalismo agrário trabalha com a ideia do “atraso” dos sujeitos do campo, da passividade 

dos mesmos e da superioridade do urbano sobre o rural. A relação entre o rural e o urbano 

para esta perspectiva não é de complementaridade, como crê o paradigma da questão 

agrária, mas sim de hierarquia, ou seja, o urbano é superior ao rural (FERNANDES, 2008). 

O pensamento “consensual”, que advoga pela expansão do capitalismo de maneira 

homogênea e única, agrupa alguns de seus teóricos no Centro Latino Americano Para o 

Desenvolvimento Rural (RIMISP), fundado em 1986. Por outro lado o pensamento crítico 

que defende o aprofundamento e a ampliação da discussão numa abordagem que confronte 

o pensamento consensual, possibilitando a compreensão das realidades em suas 

vicissitudes e complexidades, agrupa alguns de seus teóricos no denominado Centro Latino 

Americano de Ciências Sociais (CLACSO). Este estaria vinculado à Via Campesina
2
 

enquanto que o RIMISP estaria vinculado ao Banco Mundial (FERNANDES, 2008).  

A educação rural vem sendo construída por diferentes instituições, primeiramente a 

partir dos princípios do paradigma do capitalismo agrário, no qual os camponeses não eram 

protagonistas do processo de desenvolvimento, mas subalternos aos interesses do capital. 

O conceito de Campo, por sua vez, parte da visão de que o mesmo se trata de um 

espaço multidimensional, permitindo políticas e leituras mais amplas do que o conceito do 

rural, entendido como mero espaço de produção de mercadorias. O conceito de campo 

também é contrário à visão reducionista de educação como formação da mão de obra para 

o trabalho. 

A ideia da expressão “rural” está inserida também no processo de modernização 

capitalista do campo, cujo processo resultou na expropriação e na proletarização dos 

agricultores. Ao passo que o conceito de “campo” está imbuído de um “perfil 

transformador”, baseado nos setores populares da sociedade, que significa um instrumento 

de luta pela terra e pela cidadania. Ele postula a construção de um “novo sujeito”. Enxerga-

                                                           
Via Campesina é um movimento internacional que coordena pequenas organizações camponesas em todos 

os continentes. O objetivo da organização é articular as ações de mobilização social da população camponesa 

em nível internacional.   
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se a possibilidade de pensar e construir uma nova sociedade livre, por assim dizer, das 

amarras e dos desmandos do capital.  

Uma sociedade na qual o respeito à dignidade da pessoa humana seja preservado. 

Ao contrário, a educação do campo concebe o meio rural como um espaço que poderia ser 

diferente das características contraditórias do capitalismo, pois ela se baseia na construção 

de um novo modelo de desenvolvimento assentado em valores humanistas. Por isso, a 

escola do campo desempenha um papel nevrálgico nesse projeto, como afirma Caldart 

(2002, p. 28): “queremos aprender a pensar sobre a educação que nos interessa enquanto 

ser humano, enquanto sujeitos de culturas diferentes, enquanto classe trabalhadora do 

campo, enquanto sujeitos das transformações necessárias em nosso país...”. 

De acordo com Caldart (2007), a Educação do Campo é uma categoria teórica e 

analítica. Um conceito novo e em construção nas duas últimas décadas. Ele é parte da 

construção de um paradigma teórico-político e um conceito que tem raiz na sua 

materialidade de origem e no movimento histórico da realidade a que se refere. É essa 

realidade que define o que é ou não Educação do Campo. 

Ainda segundo a autora, é um conceito em movimento como todos os conceitos, 

mas mais ainda porque busca apreender um fenômeno em fase de constituição histórica. 

Sua materialidade exige, portanto, que ele seja pensado sempre em tríade: campo, política 

pública e educação. Para Caldart (2007), é a relação, na maioria das vezes tensa, entre estes 

termos que constitui a novidade histórica do fenômeno chamado hoje Educação do Campo. 

É um conceito que nasceu precisando tomar posição no confronto de “projetos” do 

campo: ele é contra a lógica do campo apenas como lugar do negócio, que desenraiza as 

famílias, que não investe em educação nem em escolas, pois precisa cada vez menos da 

mão de obra humana em abundância. É um conceito, portanto, em defesa da lógica da 

produção para a sustentação da vida em suas diferentes dimensões, necessidades, formas. 

A Educação do Campo trata de uma especificidade. Ela assume-se como 

especificidade no discurso de política pública, de educação e do país como um todo. 

Segundo Roseli Caldart (2007), esta característica tem aproximado, mas também 

distanciado este grupo de outros sujeitos que fazem e discutem educação e que defendem 

uma perspectiva de universalidade, de educação unitária. Estes grupos alertam para o 

perigo da fragmentação das lutas da classe trabalhadora. Porém a autora contra - argumenta 

dizendo que “...a especificidade de que se trata a Educação do Campo é do campo, dos 
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seus sujeitos e dos seus processos formadores em que estão socialmente envolvidos” (p. 

03). 

Como disse Miguel Arroyo (2005), o que é específico do campo não são currículos, 

não são calendários, não são classes multisseriadas, são os próprios sujeitos do campo que 

são diferentes. Esta especificidade se insere no processo de tentar explicitar a contradição 

real, pela qual, historicamente, determinadas vicissitudes ou particularidades não foram 

consideradas na pretendida universalidade em termos de políticas públicas (educacionais).   

De modo que, seguindo o argumento de Caldart (2007), não teria sentido dentro da 

concepção social emancipatória que o paradigma defende, afirmar a especificidade da 

Educação do Campo pela educação em si mesma, menos ainda pela escola em si mesma 

(uma escola específica ou própria do campo). Segundo ela, seria reducionismo, 

politicamente perigoso e pedagogicamente desastroso. 

Os sujeitos do campo sempre foram tratados pelo Estado de forma marginal e 

compensatória. Sua realidade não costuma ser considerada na projeção do desenho de uma 

escola, por exemplo. 

Ainda segundo a autora, o movimento da Educação do Campo apresenta três 

momentos que são distintos, mas simultâneos e complementares na configuração do 

conceito: 

 

Educação do Campo seria Negatividade, pois defende a denúncia, 

resistência, luta. Por exemplo, Basta! De considerar natural que os 

sujeitos trabalhadores do campo sejam tratados como inferiores, 

atrasados, pessoas de segunda categoria. Que a situação de miséria seja 

seu destino. 

 

Ela seria também Positividade, pois a denúncia não seria apenas espera passiva, 

mas se combina com práticas e propostas concretas do que fazer: educação, as políticas 

públicas, a produção, a organização comunitária, a escola, etc. 

Além de ser superação, isto é, um projeto ou uma utopia: projeção de outra 

concepção de campo, de sociedade, de relação campo e cidade, de educação, de escola. 

Perspectiva de transformação social e de emancipação humana.  

Portanto, entende-se, hoje, por política pública para educação campo, o 

estabelecimento de novas posturas (educativas), novas estratégias de ensino, novas 

diretrizes. Enfim, garantir a educação como pleno direito dos povos do campo e levando 

em consideração todas as suas vicissitudes. Mas tudo isso passa primeiramente pela 

elaboração de dispositivos legais que regulamentem as práticas educacionais nessas áreas. 
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No próximo item discorremos com mais profundidade sobre os dispositivos legais 

voltados para a área da educação, em geral, e da educação do campo, especificamente.  

 

 

 

 

 

 

3.3 A EDUCAÇÃO DO CAMPO VISTA A PARTIR DOS DISPOSITIVOS LEGAIS NO 

BRASIL 

 

Retomando agora a discussão sobre a produção de marcos legais no Brasil, com 

enfoque na educação no campo, empreendemos nessa sessão, o mapeamento das principais 

produções legislativas sobre a educação no campo. 

A educação do campo sempre ocupou uma posição marginal na agenda pública 

brasileira. Ao longo de toda a sua história republicana, raras vezes a legislação educacional 

apresentou diretrizes específicas para as políticas de educação do campo. No entanto, este 

quadro mudou com a promulgação da Constituição de 1988.  

As políticas de educação do campo ganharam um grande aliado na proposição de 

ideias e possíveis soluções para os problemas educacionais mais urgentes do meio rural 

com a promulgação deste marco legal. Os movimentos sociais, de forma geral, tiveram 

mais espaço de participação e se tornaram mais engajados, assumindo a responsabilidade 

de pressionar os governos e propor políticas para o campo.  

Com o estabelecimento deste “marco superior”, diversas conferências e seminários 

sobre educação do campo foram realizados (Conferência Nacional de Educação do Campo 

e Encontros Regionais; Conferência Nacional por uma Educação Básica do Campo; 

Seminário “Por uma Educação do Campo”; ENERA, etc), tendo alguns inclusive contados 

com a promoção e participação de organismos nacionais e internacionais como UNESCO, 

UNICEF, Via Campesina. Esses organismos, junto com organizações nacionais de diversas 

ordens (CNBB, Comissão Pastoral da terra, CRUB) se articularam e apoiaram iniciativas 

dos movimentos sociais em prol da educação do campo.  

Em relação aos dispositivos legais, no entanto, constatamos que apenas a partir da 

Constituição Federal de 1988 que a legislação concernente à educação do campo passou a 
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contemplar as vicissitudes e especificidades das populações que têm o campo como seu 

lócus de vida. Isto é, o que se via antes deste marco institucional era a concepção de uma 

educação instrumental e, às vezes, descontextualizada da realidade das populações do 

campo. 

De acordo com (CUNHA; GÓES, 1991), a constituição de 1934 foi a primeira a 

destinar recursos para a educação rural. Porém, este marco regulatório não foi 

acompanhada de políticas públicas necessárias para o cumprimento e implementação da 

lei. 

A Constituição de 1937, por sua vez, reafirmara a relação de submissão da 

educação às necessidades inerentes à industrialização, vinculando 

 
a educação ao mundo do trabalho, obrigando sindicatos e empresas 

privadas, inclusive rurais, a ofertarem o ensino técnico nas áreas a eles 

pertinentes, aos seus filhos e funcionários e aos filhos destes (Cadernos 

SECAD2, p. 16). 

 

Além de reforçar também que o estado contribuiria para o cumprimento dessa 

determinação. No entanto, vale ressaltar que este dispositivo acabou por não ser 

regulamentado, conforme pregava a Carta Constitucional e estas ações não foram postas 

em prática.  

Já a constituição de 1946 deu importância ao processo de descentralização do 

ensino sem, no entanto, atribuir de forma clara as responsabilidades aos entes federais. O 

que obviamente gera um caos nesse processo, piorando ainda mais a realidade educacional 

como um todo. 

Uma de suas conquistas e inovações foi ter assegurado a gratuidade do ensino 

primário e promover a vinculação dos recursos para as despesas com educação. Entretanto, 

não obstante a determinação do incremento do ensino na zona rural transferiu-se às 

empresas privadas, inclusive as agrícolas, a responsabilidade pelo custeio do aumento da 

demanda. Medida esta que, dentro de uma lógica capitalista, obviamente coloca o processo 

da educação numa situação cada vez mais difícil. 

Em 1961, devido à onda migratória para os centros urbanos, a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação (LDB) do mesmo ano, (Lei nº 4.024/61), revela uma preocupação 

especial em promover a educação nas áreas rurais como forma de estancar a referida onda 

migratória, pois este fenômeno estava gerando problemas habitacionais, além de estimular 
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o crescimento de bolsões de pobreza, mormente as grandes periferias (CUNHA; GÓES, 

1991). 

Também surgiram nessa década alguns movimentos de educação e cultura popular. 

Um deles é o movimento de alfabetização que surgiu na cidade de Natal, Rio Grande do 

Norte, em 1961, conhecido como “De Pé no Chão Também se Aprende a Ler”. Uma 

proposta de educação para todos que se tornou realidade graças à vitória eleitoral do 

Djalma Maranhão à Prefeitura do Natal. Nessa época também prosperou o Movimento de 

Educação de Base-MEB, criado em 1961 pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 

(CNBB) para desenvolver um programa de educação de base por meio de escolas 

radiofônicas. A iniciativa contou com o apoio da Presidência da República e sua execução 

foi assessorada por vários órgãos governamentais (federais e estatais) através do 

financiamento e cessão de funcionários. 

Uma década depois, a LDB de 1971 (Lei nº 5.692/71), sancionada em pleno regime 

de exceção, deu mais importância e atenção aos meios de produção do que a educação 

escolar, elegendo como função prioritária da escola a formação da mão de obra para o 

mercado de trabalho, em detrimento da formação geral do sujeito. A educação para as 

regiões rurais não escapou também desta visão utilitarista. 

Considerada o grande marco da sociedade brasileira em geral, a Constituição de 

1988 motivou uma grande mobilização e movimentação da população no que se refere à 

garantia dos direitos sociais e políticos, destacando-se o acesso de todos os brasileiros, sem 

exceção, à educação escolar como um direito inalienável, isto é, direito público subjetivo, 

(art. 208). 

Sobre este pilar jurídico está a legislação educacional que sustenta o 

“cumprimento” desse direito pelo Estado brasileiro. No bojo desse entendimento e 

reconhecimento, a educação escolar do campo começa a ser abordada como segmento 

específico, prenhe de implicações sociais e pedagógicas próprias (Cadernos SECAD2, 

2007). 

Em seguida, a LDB de 1996, em seus arts. 3º, 23º, 26º, 27º, 28º e 61º
3
, os quais 

reconhecem a diversidade sociocultural e o direito à igualdade e à diferença, garantindo a 

definição de diretrizes operacionais para a educação rural sem, digamos assim, prejudicar o 

projeto nacional de educação universal para o país. 

                                                           
Em fim, foram formuladas outras leis no mesmo sentido: Decreto nº 6.170/2007; Portaria Interministerial 

MP/MF/MCT nº 127/2008; Decreto nº 6.672/2008, art, 1º, Inciso 1º; Lei nº 11.947/2009, art, 33º; e o Decreto 

7.352/2010.  
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Eis alguns artigos destas diretrizes:  

 
Artigo 26 – Os currículos de ensino fundamental e médio devem ter uma 

base nacional comum, a ser complementada, por uma parte diversificada, 

exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, 

da economia, e da clientela. 
 

Artigo 28 – Na oferta da educação básica para a população rural, os 

sistemas de ensino proverão as adaptações necessárias à sua adequação à 

peculiaridade da vida rural e de cada região, especialmente: - conteúdos 

curriculares e metodologia apropriada às reais necessidades e interesses 

dos alunos da zona rural; - organização escolar própria, incluindo a 

adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições 

climáticas; - adequação à natureza do trabalho na zona rural. 

 

Foi substituída assim a mera “adaptação” pela “adequação”. Isso significa, na 

prática, levar em conta nos objetivos, na metodologia e nos conteúdos, os processos 

próprios de aprendizado do estudante e o que é específico da sua realidade, isto é, do 

campo. Além de permitir a organização escolar própria no mesmo e a adequação do 

calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas. Com isso, tenta-se 

evitar a mera adaptação do que se faz na zona urbana nas zonas rurais.  

Ainda em 1996, por meio da Emenda Constitucional nº 14 e da Lei nº 9.424/1996, 

foi instituído o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento Fundamental e Valorização do 

Magistério (FUNDEF).  

 

Esse fundo acelerou o processo de universalização do acesso ao ensino 

fundamental, redistribuindo recursos financeiros para o financiamento 

dessa modalidade de ensino em todo o país. Esses recursos variam em 

função do número de alunos efetivamente matriculados em cada sistema 

de ensino, definindo valores diferenciados para as modalidades em que os 

gastos são maiores, o que beneficiou a educação nas escolas localizadas 

em zonas rurais, mas não o suficiente para reverter o quadro de abandono 

em que estas se encontravam (Cadernos SECAD, p. 17).  

 

Em 1997 o Ministério da Educação formulou os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN) para o Ensino Fundamental. No documento introdutório, reconheceu-se a existência 

de mais de 280 mil professores atuando na zona rural, mas com uma significativa parcela 

sem formação específica. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais também incentivam a superação do 

escamoteamento da diversidade étnico-cultural, preconceitos, descriminação e injustiça 
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social. Chama atenção pelo fato do Brasil ser um país formado historicamente por 

diferentes etnias, grupos culturais, religiões, línguas, descendentes de imigrantes de 

diversas nacionalidades. Portanto, procura-se preservar a diversidade, o respeito à 

diferença, à singularidade, enfim. Importante destacar que estes avanços nos marcos 

institucionais não deixam de ser grandes vitórias da sociedade brasileira, apesar da 

necessidade de se reconhecer que ainda há um hiato significativo entre a teoria e a prática.  

Vale ressaltar que não obstante o reconhecimento da diversidade como algo 

necessário à promoção da equidade, os PCN desconsideram a especificidade do campo 

como essencial para a solução dos problemas da educação no campo.   

Em 2001, foi promulgado o Plano Nacional de Educação (Lei nº 10.171/2001). O 

plano estabelece entre suas diretrizes “o tratamento diferenciado para a escola rural”.  

 

A escola rural requer um tratamento diferenciado, pois a oferta de ensino 

fundamental precisa chegar a todos os recantos do país e a ampliação da 

oferta das quatro séries regulares em substituição às classes isoladas 

unidocentes é meta a ser perseguida, consideradas as peculiaridades 

regionais e a sazonalidade (Cadernos SECAD, p. 20).  

 

 

Como forma de tentar concretizar esta diretriz, o PNE propõe nos seus objetivos e 

metas do ensino fundamental o seguinte:  

 

Transformar progressivamente as escolas unidocentes em escolas de mais 

de um professor, levando em consideração as realidades e necessidades 

pedagógicas e de aprendizagem dos alunos; associar as classes isoladas 

unidocentes remanescentes a escolas de, pelo menos, quatro séries 

completas; prover o transporte escolar as zonas rurais, quando necessário, 

com colaboração financeira da União, dos Estados e dos Municípios, de 

forma a garantir a escolarização dos alunos e o acesso à escola por parte 

do professor; prever formas mais flexíveis de organização escolar para a 

zona rural, bem como a adequada formação profissional dos professores, 

considerando a especificidade do alunado e as exigências do meio. 

 

Porém, não obstante toda a recomendação, numa clara alusão ao modelo de ensino 

urbano, a organização do ensino em séries, a extinção progressiva de classes unidocentes 

ou multisseriadas e a universalização do transporte escolar continuam a ser praticadas. 

Repare que a unidocência em si parece não ser o problema, mas sim a inadequação 

da infraestrutura física e a necessidade de formação docente especializada exigida por essa 

estratégia de ensino. 

Além do que a universalização do transporte escolar, sem o necessário 

estabelecimento de critérios e princípios, causou distorções e perdas como: fechamento de 
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escolas rurais nas regiões menos povoadas, provocando a prática de nucleação (aglutinar 

várias escolas numa escola Sede), a transferência de alunos para as escolas urbanas. O que, 

segundo especialistas, provoca sérias consequências aos alunos e suas famílias. Nessa 

deslocação para as escolas urbanas, esses alunos geralmente apresentam dificuldade de 

adaptação à realidade escolar urbana, além da possibilidade de se envolverem com 

diversos tipos de vícios e práticas ilícitas que não são muito comuns nas suas regiões de 

origem. Verifica-se também o transporte de crianças e adolescentes em veículos 

inadequados e sucateados; além da necessidade de percorrer estradas não pavimentadas e 

trilhar trajetos extremamente longos e perigosos. 

O Plano dispõe também dispõe sobre educação indígena, transferindo, por exemplo, a 

responsabilidade pela educação indígena da Fundação Nacional do Índio - FUNAI para o 

Ministério da Educação.  

Também em 2001, as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica das Escolas 

do Campo, aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação, representam um importante 

marco para a educação do campo na medida em que contemplam e refletem um conjunto 

de preocupações conceituais e estruturais historicamente presentes nas reivindicações dos 

movimentos sociais. Por exemplo, o reconhecimento e a valorização da diversidade dos 

povos do campo, a formação diferenciada dos professores, a possibilidade de diferentes 

formas de organização da escola, a adequação dos conteúdos às peculiaridades locais, o 

uso de práticas pedagógicas contextualizadas, a gestão democrática, a consideração dos 

tempos pedagógicos diferenciados, a promoção, através da escola do desenvolvimento 

sustentável e do acesso aos bens econômicos, sociais e culturais (Cadernos SECAD2, 

junho de 2007). 

Em 2006, a Resolução CNE/CEB nº 01/2006 foi aprovada pela Câmara de 

Educação Básica do Conselho Nacional de Educação. A resolução fora encaminhada pela 

Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, do Ministério da 

Educação. A referida resolução versa sobre a Pedagogia de Alternância, um regime de 

ensino que contempla família, comunidade e escola. 

Em suma, podemos observar com relação aos dispositivos legais que houve uma 

produção mais corrente e focada na realidade do campo em comparação com o período 

anterior à Constituição de 1988.  Eles mostram como o pensamento dos atores políticos 

mudou depois deste marco legal. E isso reflete de certa forma a mobilização político-social 

em torno da promoção da educação no campo.  
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3.4 SITUANDO O CONTEXTO POLÍTICO-SOCIAL DA FORMULAÇÃO DO 

PRONERA 

 

Oficialmente criado em abril de 1998, por meio da Portaria nº 10/98 do Ministério 

Extraordinário da Política Fundiária (MEPF), o PRONERA foi formulado num contexto de 

forte reivindicação dos movimentos sociais que após terem sido, por assim dizer, abafados 

durante o regime militar, retomaram suas ações de forma mais contundente logo a seguir à 

promulgação da Constituição Federal de 1988. Período de reestruturação e 

redemocratização do Estado brasileiro no qual todas as forças vivas da nação se 

articularam, reerguendo argumentos em defesa dos princípios democráticos e de valores 

que promovem a cidadania e justiça. Foi um momento em que as causas sociais ganharam 

visibilidade. Além do que, como apontam os dados estatísticos sobre educação no Brasil, 

existir uma demanda reprimida e crónica em termos educacionais no campo. 

A idealização do programa, no entanto, remonta à realização do I Encontro 

Nacional das Educadoras e Educadores da Reforma Agrária (I ENERA). Encontro este 

promovido pelo Setor de Educação do MST, em parceria com a UNESCO, UNICEF, 

CNBB e UnB, em julho de 1997, na universidade de Brasília. O Encontro teve como 

objetivo avaliar as ações desenvolvidas e trocar experiências entre os diferentes níveis de 

escolarização do campo. Na pauta discutiram-se também os problemas econômicos, sociais 

e educacionais e analisou-se da educação infantil à educação de jovens e adultos.  

Um momento, portanto, de promoção de ideias e alternativas com vista ao 

enfrentamento do grande déficit educacional presente nas escolas do campo. Uma 

oportunidade, de acordo com o modelo de Kingdon, para a comunidade de política se 

reunir a fim de promover uma articulação interna e afinar ideias e propostas que 

posteriormente serão apresentadas e espalhadas nas rodadas de negociações.   

O Manual de Operações do PRONERA aponta que 

 
os participantes concluíram ser necessária uma articulação entre os 

trabalhos em desenvolvimento, bem como sua multiplicação, dada a 

grande demanda dos movimentos sociais por educação no meio rural e a 
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situação deficitária da oferta educacional no campo, agravada pela 

ausência de uma política pública específica no Plano Nacional de 

Educação (BRASIL, 2004, p. 16). 

 

Segundo Molina (2003), foi no I ENERA que os educadores e educadoras do MST 

propuseram a construção de uma rede nacional entre universidades – UFSE, UNESP, UFC, 

UFRJ, UnB, UFES, UFRGS, UFMA, UFSC, UNEB, UFF – para o enfrentamento do 

analfabetismo no campo. Percebamos que, neste momento, o problema social central ainda 

era alfabetizar, como nos anos 1960. De acordo com a mesma autora, “foi no ENERA que 

se gestou o que viria a se tornar uma das primeiras políticas de educação no campo, o 

Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária” (MOLINA, 2003, p. 45). 

Sauer e Souza (2008) apontaram que no governo FHC (1995 – 2002) o projeto de 

reforma agrária não era encarado como política pública necessária ao desenvolvimento 

nacional: “ao longo de dois mandatos, a luta contra a desigualdade deu lugar à construção 

de uma política agrária baseada na necessidade de aliviar a pobreza rural, profundamente 

influenciada pela retórica e apoio financeiro do Banco Mundial” (SAUER; SOUZA, 2008, 

p. 71). Isso mostra como as “ideias” são importantes no processo de formulação de 

políticas públicas. Isto é, sob a influência de ideias neoliberais, através das ações do Banco 

Mundial, definiu-se o rumo das ações políticas no Brasil. 

Assim, esta postura política acabou favorecendo ocupações de terras promovidas 

pelos movimentos sociais do campo, ocasionado violentos conflitos agrários. Os massacres 

de Corumbiara, em 09 de agosto de 1995, em Rondônia e Eldorado dos Carajás, em 17 de 

abril de 1996, no Pará são exemplos ilustrativos deste momento tenso. A ocorrência, por 

exemplo, do massacre de Eldorado dos Carajás mudou toda a estrutura política e social do 

país. Por um lado chamou a atenção da sociedade civil para a gravidade dos conflitos 

agrários, sensibilizando a população, inclusive a urbana, para a causa dos que reivindicam 

o acesso a terra (a repercussão interna e externa atingiu grandes proporções). Por outro 

lado, impeliu o governo a criar mecanismos que possam frear o crescimento da violência 

no campo. Uma semana depois do massacre de Eldorado dos Carajás o governo se 

prontificou a criar o Ministério Extraordinário de Política Fundiária. Essa celeridade na 

instituição deste ministério mostra que já havia toda uma discussão destas questões dentro 

do próprio governo. Portanto, este evento acabou servindo de instrumento, no fluxo de 

política, para abrir uma janela de oportunidade, pois com a criação deste ministério, 

começou-se a debater esta questão de forma sistemática. Os movimentos sociais que 

atuavam nesta frente aproveitaram o ensejo para pressionar o governo e espalhar suas 
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ideias na sociedade em geral, com o intuito de angariar mais apoios e simpatia popular. 

Nesse sentido organizaram uma série de marchas em Brasília que acabaram sendo uma 

grande vitrine para o movimento. 

E ainda no quadro de abertura desta janela política, destaca-se a instituição do 

Fórum das Instituições do Ensino Superior (IES) de apoio à Reforma Agrária, articulado 

pelo Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras (CRUB) junto ao Governo 

Federal e sob a coordenação do então Ministro Extraordinário de Política Fundiária, Raul 

Belens Jungmann, com o objetivo de trabalhar sistematicamente no processo de Reforma 

Agrária (MOLINA, 2003). As primeiras parcerias, portanto, entre o Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e o Conselho dos Reitores das Universidades 

Brasileiras (CRUB) viabilizaram a realização do Censo da Reforma Agrária de 1996 e do 

Projeto Lumiar, também do mesmo ano. O Censo quantificou as famílias assentadas até 31 

de outubro de 1996 e o Projeto Lumiar foi um convênio firmado entre o Governo Federal e 

Associação Nacional de Cooperação Agrícola (ANCA) para contratação de técnicos 

agrícolas para atuarem em assentamentos.  

 
Ainda em outubro do mesmo ano, a representação das universidades – 

UnB, UFRGS, UNISINOS, UNIJUI, UFSC e UESP definiram a 

participação das Instituições de Ensino Superior no processo educacional 

nos assentamentos, priorizando a alfabetização e a escolarização de 

jovens e adultos, haja vista a elevada taxa de 45% de analfabetismo e os 

baixos níveis de escolaridade dos beneficiários da Reforma Agrária 

(ANDRADE, 2009, p. 81). 

 

Esta citação deixa claro, no que se refere ao fluxo dos problemas, que estas entidades tinham 

consciência e reconheceram os graves problemas educacionais que assolavam o campo. Assim, 

empreenderam um processo de mobilização e sensibilização das autoridades superiores, 

culminando, dentre outras coisas, com a formulação do PRONERA. 

 

Falando sobre os fatores que teriam influenciado a formulação do PRONERA, 

Edgar Kolling, dirigente nacional do MST, ligado ao Setor de Educação, coloca:  

 

nós conseguimos o PRONERA, com essa ideia de parceria na gestão de 

FHC e isso se deu no bojo da chegada da marcha; ela chegou com força, 

então fizemos o ENERA e criamos o Dia Nacional pela Reforma Agrária, 

que é o dia 17 de abril, instituído pelo FHC, para se ter uma ideia. Então 

o fato de entrarmos nesse desenho é o que permitiu entrarmos no conceito 

da política pública; não foi a parceria que permitiu e sim a política que 

fez o parceiro; ou seja, nós tínhamos a demanda. A universidade sozinha, 

se não tivesse a política pública ou um programa, não viria com essa 

força que vemos atualmente (SANTOS, 2009, p. 79).  
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Este depoimento mostra como esta comunidade de política percebeu como o 

momento político ou o “humor nacional” apresentava grandes chances de acolher as suas 

ideias e alternativas. Os empreendedores políticos perceberam o “momento crítico” 

(critical junture) e caíram no terreno para aproveitar a janela de política e “vender” as suas 

ideias. Para tal, contaram com os seus especialistas no assunto para elaborar as propostas e 

alternativas. Promoveram uma ampla mobilização social e política, enfatizando a 

gravidade da situação de quem vive no campo (fluxo dos problemas) justamente no ano 

eleitoral. Exploram bastante as desigualdades presentes no campo, os problemas estruturais 

das escolas do campo, a violência crescente perpetrada muitas vezes pelo aparato policial e 

militar do Estado contra os pequenos camponeses (Corumbiara e Eldorado). Tudo isto com 

o objetivo de transformar a até então “situação” em “problema”.   

Mas este depoimento mostra também que esta comunidade de política não foi a 

única protagonista neste processo. Outros importantes atores também desempenharam 

papeis fundamentais. Um deles é o então Presidente da República, Fernando Henrique 

Cardoso. Figura que sem sombra de dúvida se valeu de seus privilégios constitucionais 

para viabilizar a pauta em discussão. Pois obviamente tinha também seus interesses no 

apoio a esse discurso como se pode perceber mais adiante. 

Segundo Molina (2003), o resultado desse processo levou à formação de um grupo 

para coordenar encaminhamentos, o qual formulou e apresentou uma proposta de 

intervenção das universidades no trabalho de educação nos assentamentos e 

acampamentos, com o principal objetivo de alfabetizar os assentados. Assim, o debate 

entre representantes das universidades, do MST e da CONTAG (Confederação Nacional 

dos Trabalhadores na Agricultura), acabou resultando no primeiro Manual de Operações 

do PRONERA. Um documento base que define a estrutura operacional e as orientações 

pedagógicas do programa. Vejamos como este processo foi sendo costurado por diversos 

atores até chegar à formulação do PRONERA. 

Assim, 

examinadas as possíveis linhas de ação, decidiu-se dar prioridade à 

questão do analfabetismo de jovens e adultos, sem ser excluído o apoio a 

outras alternativas. As razões para esta opção foram: o alto índice de 

analfabetismo e os baixos níveis de escolarização entre os beneficiários 

do Programa de Reforma Agrária; a preferência do Ministério da 

Educação pela política de reforço do ensino regular e a tendência 

verificada entre os dirigentes municipais de considerar os assentamentos 

áreas federais e, portanto, fora do âmbito de sua atuação (MANUAL DE 

OPERAÇÕES, 2004, p. 15). 
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Lembrando que desde a sua criação, foram concebidas quatro versões: a primeira 

foi aprovada com a criação do programa (Portaria MEPF/nº 10/1998), a segunda versão 

incorporou as deliberações oriundas das medidas extremas do Governo no que se refere 

aos cortes nos recursos destinados ao Programa, ocasionando o encolhimento das ações do 

PRONERA, a partir dos meados de 2001 (Portaria INCRA/nº 837/2001). A terceira 

constituiu o resgate da essência do Programa, retomando, desde o processo de formulação, 

seus princípios e pressupostos (Portaria INCRA/nº 282/2004). 

 

Esta edição do Manual de Operações tem por objetivo orientar as 

instituições de ensino e todos os parceiros a elaborar projetos cada vez 

mais consistentes com uma política pública de educação do campo para 

Jovens e Adultos nas áreas de Reforma Agrária (BRASIL, 2004, p. 14).  

 

A quarta e última versão, aprovado pela Portaria/INCRA/P/nº 238/2011 visa 

ampliar a oferta da educação formal aos jovens e adultos beneficiários do Programa 

Nacional de Reforma Agrária (PNRA), em todos os níveis de ensino e áreas do 

conhecimento e melhorar as condições de acesso à educação do público do PNRA. 

Reconstituindo o processo, Molina (2003) analisa o cenário político-social à época: 

 
1998 era um ano eleitoral para a Presidência, e como estratégia de 

campanha, o governo anunciou que o PRONERA alfabetizaria em um 

ano, 200 mil trabalhadores rurais. Depois de seis meses do anúncio de sua 

criação, é que saiu a Portaria nº 10, criando o PRONERA, em 17 de abril 

de 1998 [...]. Quando o PRONERA foi lançado advieram divergências 

entre o Ministério de Desenvolvimento Agrário (à época o Extraordinário 

de Política Fundiária) e o da Educação. A imprensa noticiou que a 

Secretária do Ensino Fundamental, Iara Prado, afirmara que o PRONERA 

era uma iniciativa lastimável de educação (MOLINA, 2003, p. 51).  

 

Esta fala aponta claramente a então presidência da república e seus assessores mais 

próximos como um dos importantes atores no processo de formulação do PRONERA. Isto 

é, no fluxo da política, estes atores jogaram um papel central no processo de formulação do 

Programa. Mas ao mesmo tempo aponta a contradição dentro do próprio governo, visto 

que o assunto não reunia consenso entre os membros do executivo.  

Em suma, fica claro nesta sessão que o PRONERA foi realmente resultado da 

convergência de esforços empreendidos por diversos atores e setores motivados por 

diferentes objetivos e interesses, como é natural na dinâmica das políticas públicas. E este 

processo culminou com o cruzamento dos três fluxos previstos pelo modelo de Kingdon e, 

consequentemente, na formulação do PRONERA.  
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Na próxima sessão debruçamos justamente sobre o histórico da evolução das 

políticas públicas de educação no campo desde o período que se segue à promulgação da 

constituição de 1988 até a formulação do PRONERA, que é o recorte temporal do nosso 

estudo. 
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3.5 HISTÓRICO DA EVOLUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO NO 

CAMPO DO PÓS-CONSTITUINTE À FORMULAÇÃO DO PRONERA 

 

Analisando a sequência histórica dos programas e políticas públicas concebidas 

para o meio rural, no período pós-Constituição Federal de 1988, percebe-se que 

apresentam conexões entre si, e, em alguns aspectos, uma clara relação de continuidade. 

Isto é, a adoção de uma política acaba influenciando ou ocasionando a criação das 

seguintes. Daí a importância da disseminação de ideias presente no arsenal teórico do 

Kingdon. Podemos dizer que depois da proclamação desta carta magna houve uma 

mudança no pensamento e na abordagem dos gestores públicos em relação ao campo. E as 

comunidades de política desempenharam um papel central nesse processo, mostrando as 

deficiências presentes no campo (fluxo dos problemas) e propondo soluções para o 

enfrentamento desses problemas (fluxo de políticas públicas). 

São vários os fenômenos sociais e políticos que influenciam o encadeamento desses 

programas. Entretanto, parece-nos que o entendimento ou análise das partes constituintes 

do processo político seja um importante elemento para explicar a adoção dessas políticas 

ao longo do tempo. As regras do jogo, os atores participantes, enfim, um olhar que 

privilegie o contexto em que estas políticas foram propostas e escolhidas são decisivos 

para se compreender esta trajetória. E acreditamos que essa trajetória contribuiu na 

abertura de caminhos e criação de espaços de debate até se chegar ao momento decisivo da 

formulação do PRONERA.   

Para se chegar, no entanto, à formulação do PRONERA, que é o nosso objeto de 

estudo, houve uma série de eventos, dos quais participaram instituições de caráter diverso 

como apontado anteriormente. Participaram destes eventos desde instituições religiosas, 

organizações da sociedade civil, instituições internacionais, órgãos públicos, etc. Aliás, 

como sugerem as teorias da análise de políticas públicas, nenhuma política surge do nada, 

isto é, sem nenhum antecedente histórico. Há sempre um processo para se chegar à 

concretização de uma política pública. Segundo Lindblom (1979), a política é sempre 

incremental. Há sempre uma seleção por parte dos atores de cursos de ação de forma 

contínua. Isto é, vai se corrigindo ou tentando evitar os erros através de sucessivas 

mudanças. O que pode levar, contudo, a um curso de ação completamente diferente, novo. 

De acordo com o autor, a limitação dos que decidem, por falta de informação 

(bounded rationality), obriga-os a se moverem devagar para reduzir suas chances de erro.  
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São mudanças pequenas, não planejadas na maioria das vezes, diferente do que acontece 

na abordagem do “planejamento centralizado”. Lembrando que o referido marco 

institucional foi estabelecido no primeiro governo civil, depois do golpe militar de 1964, 

tendo como Presidente da República o senador José Sarney e Ulysses Guimarães como 

presidente da Assembleia Nacional Constituinte.  

Durante o regime militar verificaram-se algumas iniciativas do governo brasileiro 

no que se refere às políticas voltadas para a zona rural. Por exemplo, em maio de 1966, o 

MEC assinou um acordo com o Ministério da Agricultura e o Conselho de Cooperação 

Técnica da Aliança para o Progresso CONTAP-USAID, com o objetivo de promover 

profissionalização técnica dos moradores da zona rural. No ano seguinte, preocupado com 

os altos índices de analfabetismo no campo, o governo militar propôs um projeto que 

diminuísse esses índices. Assim nasce o movimento o movimento brasileiro de 

alfabetização-MOBRAL (CUNHA; GÓES, 1991).  Reconhecemos, neste período, o 

caráter tecnicista e pragmático das políticas públicas voltadas para o campo, haja vista que 

pelo contexto político e social a prioridade era a formação de quadros para indústrias.  

Após a constituição de 1988, que garantiu aos povos do campo, pela primeira vez, o 

acesso à educação como direito subjetivo, isto é, educação como um direito para todos, 

independentemente se o sujeito mora na área rural ou urbana, começaram a surgir 

propostas e iniciativas mais organizadas para o campo, tanto por parte dos governos, que 

têm obrigação legal para promovê-las, quanto por parte de alguns atores sociais melhor 

organizados e conscientizados sobre este processo. Nesta frente, destacam-se os 

movimentos sociais e sindicatos rurais. 

Assim, com a promulgação da Constituição de 1988, a LDB anterior (1961) foi 

considerada obsoleta. Visto que a 1ª LDB foi criada em 1961, seguida por 

complementações em 1971. Portanto, só em 1996, no primeiro governo do presidente 

Fernando Henrique Cardoso, foi aprovado no Congresso Nacional o novo marco legal, 

baseado no princípio de direito universal à educação para todos, reconhecendo também a 

diversidade sociocultural e o direito à igualdade e a diferença, definições importantes no 

caso de políticas educacionais para o campo.  

A proposta da LDB de 1996 foi elaborada pelos senadores Darcy Ribeiro, Marco 

Maciel e Maurício Correa, em articulação com o poder executivo, através do MEC e seu 

então Ministro de educação, Paulo Renato de Souza e contou com um forte apoio do 

governo FHC nos últimos anos de tramitação. Foi aprovada depois de longos anos de 
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tramitação no Congresso Nacional no mesmo ano de outro importante marco institucional 

para educação brasileira: o FUNDEF (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do 

Ensino Fundamental e Valorização do Magistério). Seguindo a dinâmica das políticas, o 

FUNDEF foi precedido por outro importante marco legal, o FUNDEB (Fundo de 

Manutenção de Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da 

Educação), em vigor até 2006.  O FUNDEF, também como o PRONERA, incentiva um 

regime de parceria ou coordenação de ações entre entes subnacionais (GOMES, 2009).  

Em1997, no governo FHC, foi criado o programa Escola Ativa e continuado nos 

governos subsequentes. A estratégia metodológica do programa se baseava na criação de 

classes multisseriadas, contando geralmente com pequenas escolas de difícil acesso, com 

baixa densidade populacional (comum nas áreas rurais), nas quais todas as séries/alunos 

estudam juntos numa mesma sala de aula, com apenas um professor. O programa atua 

também na revisão, adaptação e reedição dos livros destinados à zona rural. A educação 

básica no campo era o foco do programa.  

Neste período de redemocratização do país, começam a aparecer grupos e 

movimentos organizados, com o intuito de fazer valer os novos direitos sociais garantidos. 

Assim, houve uma sequência de eventos correlatos nos anos seguintes, como 

aponta o documento-síntese do seminário da articulação nacional por uma educação básica 

do campo (Cajamar/SP 1999), 

 

a ideia desta articulação surgiu no processo de preparação da Conferência 

Nacional por Uma Educação Básica do Campo, realizada em 

Luiziânia/GO, em 27 a 31 de julho de 1998. A ideia da conferência, por 

sua vez, surgiu durante o 1º Encontro Nacional dos Educadores e 

Educadoras da Reforma Agrária (1º ENERA), organizado pelo MST, 

com apoio de UNICEF, UNESCO, UnB, CNBB, em 1997.  

 

 

Portanto, o processo de mobilização e sensibilização das instituições do ensino 

superior, que posteriormente se tornariam parceiras nas ações do Programa Nacional de 

Educação na Reforma Agrária-PRONERA foi encabeçado pela UnB anos antes da 

formulação do Programa. No começo, através de trabalhos de diagnóstico e assistência 

técnica a projetos agrícolas, e depois da criação do Programa, através da participação na 

realização de cursos formais.  

Vale ressaltar também o fato de que em 1996 o Conselho de Reitores das 

Universidades Brasileiras-CRUB foi convidado pelo governo federal a promover uma 
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intervenção no âmbito das questões agrárias, criando assim o Fórum das Instituições de 

Ensino Superior em apoio à Reforma Agrária, cuja primeira ação foi à realização do Censo 

Nacional dos Projetos de Assentamentos da Reforma agrária (projeto 

INCRA/CRUB/UnB). A segunda intervenção do projeto, por sua vez, viabilizou a 

participação das universidades por meio do projeto Lumiar, nos trabalhos da assistência 

técnica (MEDEIROS, 2010, p. 37). 

Os objetivos, os princípios básicos e os pressupostos teórico-metodológicos do 

PRONERA foram debatidos em diversas reuniões que ocorreram na Universidade de 

Brasília e que contaram com a participação dos representantes das universidades que 

compõem a Comissão Pedagógica, dos integrantes do Setor Nacional de Educação do MST 

e membros da Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais na Agricultura-CONTAG 

(MOLINA, 2003).  

Mas por que motivos às instituições supracitadas (UNESCO, UNICEF, CNBB, 

UnB, dentre outras) se engajaram na promoção destas inciativas? 

Reconhecemos estas instituições como empreendedores políticos no processo de 

formulação do PRONERA. Participaram ativamente desde as primeiras articulações dos 

movimentos sociais, passando pela fase da elaboração e amadurecimento das propostas e, 

também, na fase final das audiências públicas e negociações com as autoridades superiores.   

Segundo Nascimento (2007), com a realização do Concílio Vaticano II (1962-

1965), a Igreja procurava se abrir ao mundo, principalmente na defesa dos pobres. Era uma 

tentativa de se retornar à origem do cristianismo primitivo, a Igreja dos Pobres. Esta 

intenção levaria ao surgimento na América Latina do movimento conhecido como 

Teologia da Libertação, “impulsionada pelos bispos progressistas que incentivaram a 

formação de novos padres alimentados da esperança de que a igreja poderia contribuir para 

transformar a sociedade” (Nascimento, 2007, p.4). Nesta atmosfera, a CPT (Comissão 

Pastoral da Terra), organismo ligado a CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do 

Brasil), iniciou o trabalho pastoral em 1975, na tentativa de organizar os camponeses para 

lutar pela Reforma Agrária. A situação exigia certa urgência, pois era preciso tirar da 

miséria milhões de famílias. Assim, da CPT, por meio de Assembleias, Encontros, 

Seminários sobre Reforma Agrária, ocupações de terra, as conjunturas política 

internacional e nacional foi se formando os lideres dos camponeses até a fundação do 

MST, num dos Encontros da CPT, em 1984 em Cascavel/PR. Assim, este processo formou 

comunidades ou conexões em torno da causa da população desfavorecida do campo. 
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Com a realização de duas Conferências (1998, 2004), pelos atores sociais do 

processo de luta pela terra e de luta por uma Educação do Campo, cresceu o interesse das 

universidades e centros de pesquisa em compreender este fenômeno social que vinha 

ganhando força e consistência. Dentre as universidades, destaca-se a UnB, através do seu 

Programa de Pós-Graduação em educação (do Campo), ligado à Área de Concentração 

Educação e Ecologia Humana.  

Durante estas conferências, “as entidades promotoras assumiram o compromisso de 

sensibilizar e mobilizar a sociedade e os órgãos governamentais para a formulação de 

políticas públicas que garantissem o direito para a população do campo” (FREITAS, 2011, 

p. 39). Fica claro nesse fragmento como é importante a ideia de comunidades de política 

preconizadas pelo modelo de Kingdon. O envolvimento permanente dessas comunidades 

na promoção de suas ideias junto diversas instituições.  

No plano internacional, as organizações como UNICEF e UNESCO tiveram uma 

influência e apoio considerável ao processo de luta pela terra e pela Educação do Campo. 

A UNESCO é conhecida pelo seu engajamento na luta por uma educação inclusiva a nível 

mundial. Além de sua luta pelo respeito à diversidade cultural. 

Já numa agenda globalmente estruturada para a educação, a UNICEF sempre atuou 

na linha de frente em defesa de uma educação universal para todas as crianças. No Brasil, 

desde 1950, o Fundo das Nações Unidas para a Infância conta com diversas iniciativas em 

prol das crianças, principalmente as menos favorecidas. Vem trabalhando seriamente 

naquilo que considera ser “viga mestra” de toda a sociedade, a Família. Empreendeu, por 

exemplo, o trabalho de fortalecimento das competências familiares, desenvolvendo em 

parceria com o Ministério da Educação, o Programa Família Brasileira Fortalecida pela 

Educação Infantil, em 2004. Foi entregue o “kit família brasileira fortalecida”, um 

conjunto de cinco álbuns ilustrados que trazem informações sobre a atenção à gestante, os 

cuidados com a criança e seu desenvolvimento integral desde o pré-natal até os seis anos 

de idade.  

Um programa avaliado positivamente pelos profissionais da área, na medida em 

que contribuiu para cimentar a consciência da necessidade de um bom acompanhamento 

educacional infantil na sociedade brasileira, influenciando inclusive a aprovação de outras 

leis para educação infantil no país. Portanto, estas organizações desempenharam um papel 

fundamental na luta dos movimentos sociais pela educação do campo. Colocaram em 

campo suas experiências, seu tempo, sua reputação e até seus recursos financeiros. 
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No quadro de ação desta comunidade de política, realizou-se o “Encontro de 

Articulação por uma Educação Básica de Campo” (Cajamar/SP 1999), no qual 

participaram representantes de universidades federais e muitos professores universitários 

que desenvolviam projetos de pesquisa nos assentamentos de Reforma Agrária. 

O encontro teve como objetivo reunir todas as organizações e movimentos sociais 

que trabalhavam na perspectiva do campo, a fim de consertar posições e montar uma 

estratégia (articulação) com vista às ações futuras. Assim, como resultado do Encontro 

emergiu a proposta de realização de uma Conferência Nacional no ano seguinte. 

Em Março de 1998, realizou-se, como previsto, a 1ª Conferência Nacional por uma 

educação do Campo. O evento contou com a promoção das tradicionais organizações de 

apoio aos movimentos sociais nas suas lutas, de educadores de assentamentos e 

universitários.  

No Encontro, focalizou-se a análise e reflexão sobre as dificuldades e as 

experiências em educação do campo. O evento conseguiu reunir participantes de mais de 

vinte estados membros da Federação. 

Discutiu-se também sobre as próximas ações da 

 
 “Articulação Nacional por uma Educação Básica do Campo”.  

Lembrando que este movimento tinha como objetivos “mobilizar o povo 

que vive no campo, com suas diferentes identidades, e suas diferentes 

organizações para conquista/construção de políticas públicas na área de 

educação e, posteriormente, de escolarização em todos os níveis; e 

contribuir na reflexão político-pedagógica da educação do campo, 

partindo das práticas já existentes e projetando novas ações educativas 

que ajudem na formação dos sujeitos do campo” (CALDART, 2002, p. 

12). 

 

A conclusão que se chegou neste Encontro foi de que  

 
...nem todos os Movimentos Sociais do Campo percebem a educação e a 

escola como parte de sua luta; que nem todas as entidades de educadores 

olham para o campo; que nem todos os educadores que estão no campo 

olham para o campo; e que nem todas as pessoas que vivem no campo 

estão cientes deste direito. Percebemos que conseguimos colocar na 

agenda de algumas Universidades e órgãos do governo este novo olhar 

sobre o campo. Percebemos também que já temos um novo olhar sobre a 

nossa prática, e o que fazemos faz parte de algo maior. Compreendemos 

o quanto é importante juntar as forças que estão no campo e na cidade, 

para colocar a Educação Básica do Campo-EBC como uma política 

pública, direito de cidadãos que merecem respeito e que precisam saber 

disso. 
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Isto mostra mais uma vez a importância desta comunidade de política na promoção 

de suas propostas. Além da sua capacidade de contribuir para mudar, depois da 

constituição federal de 1988, o pensamento sobre o campo.  

Em 1998, no primeiro governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, apesar 

do debate complexo entre diferentes atores sociais e políticos, instituiu-se o PRONERA 

(Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária). Lembrando que o Programa foi 

elaborado em plena ofensiva neoliberal e está indiretamente ligado a uma questão 

controversa no país. De modo que houve argumentos reticentes em relação à sua criação, 

inclusive dentro do próprio governo, visto que a então secretária da educação dissera que o 

PRONERA era uma política pública lastimável (MOLINA, 2003). Houve também ações 

na justiça sobre a inconstitucionalidade do Programa e contingenciamento de recursos 

depois de sua aprovação e, até interrupções das atividades.  

Este é um dos programas de referência para o meio rural no pós 88, visto que 

acabou servindo de modelo para elaboração e criação de uma série de outros programas 

para o campo (por exemplo, Residência Agrária, Pedagogia da Alternância, Estágios 

Interdisciplinares de Vivência e Procampo). Não obstante ser uma proposta de iniciativa 

dos movimentos sociais, a estratégia de parceria entre diversas instituições, que é o que 

fundamenta o programa, contribuiu para dar suporte à iniciativa.  

O programa foi criado, portanto, em abril de 1998, por meio da portaria nº 10 do 

Ministério Extraordinário de Política Fundiária, para implantar ações educativas destinadas 

às populações dos acampamentos e assentamentos rurais. 

O objetivo do mesmo é 

 

fortalecer a educação nas áreas de Reforma Agrária, estimulando, 

propondo, criando, desenvolvendo e coordenando projetos educacionais, 

utilizando metodologias voltadas para a especificidade do campo, tendo 

em vista contribuir para a promoção do desenvolvimento sustentável 

(BRASIL. Incra, 2004). 

 

 

A premissa básica para a realização de suas ações é a parceria. Tendo como 

principais parceiros: movimentos sociais e sindicais de trabalhadores rurais, as instituições 

públicas de ensino, as instituições comunitárias de ensino sem fins lucrativos e o Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). 

Seu manual de operações determina que os projetos de Educação do Campo, 
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devem ter por base a diversidade cultural, os processos de interação e 

transformação do campo, a gestão democrática, o acesso ao avanço 

científico e tecnológico que estejam voltadas para o desenvolvimento 

socialmente solidário, economicamente justo e ecologicamente 

sustentável de áreas da Reforma Agrária (BRASIL. Incra, 2004). 

 

Sua ação, portanto, visa promover a justiça social no campo por meio da 

democratização do acesso à educação na alfabetização e escolarização de jovens e adultos, 

na formação de educadores para as escolas de assentamentos/acampamentos e na formação 

técnico-profissional de nível médio e superior. Tendo como princípios norteadores o 

diálogo, a práxis e a transdisciplinaridade. 

Seguindo o encadeamento cronológico de programas e marcos legais para o campo, 

temos a instituição das Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do 

Campo, em 2002, ainda no segundo mandato do então presidente Fernando Henrique 

Cardoso. 

O principal objetivo das Diretrizes era definir a identidade da escola do campo, 

como forma de tentar superar a ambiguidade que reinava em torno da definição espaço-

geográfico das escolas rural e urbana. Aliás, até hoje os critérios para se delimitar o que 

seria uma escola rural ainda continuam confusos. Pois não se tem uma metodologia única 

aceite por todas as instituições públicas. O que não deixa de ser um grande obstáculo para 

elaboração de políticas públicas.  

O Conselho Nacional de Educação aparece como a principal instituição promotora. 

O atual CNE, órgão colegiado integrante do Ministério de Educação, foi instituído pela lei 

9.131, de 25 de novembro de 1995, com a finalidade de colaborar na formulação de 

política nacional de educação e exercer atribuições normativas, deliberativas e de 

assessoramento ao Ministério da Educação. (Portal MEC, 2013). 

Ele tem como missão a busca democrática de alternativas e mecanismos 

institucionais que possibilitem, no âmbito de sua esfera de competência, assegurar a 

participação da sociedade no desenvolvimento, aprimoramento e consolidação da educação 

nacional de qualidade. 

Ainda no MEC, em 2003, foi organizado o Grupo Permanente de Trabalho (GPT) 

sobre educação do campo e elaborado um documento intitulado “Referência para uma 

política nacional de educação do campo”. Posteriormente, em 2007, este grupo foi 

transformado em Comissão Nacional de Educação do Campo (CONEC). Órgão colegiado 

e de caráter consultivo, com o objetivo de assessorar o Ministério de Educação na 
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formulação de políticas públicas para a educação do campo. Participam deste órgão 

instituições como: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (INEP), 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), a CAPES e o CNE. 

No mesmo ano, criou-se o PROCAMPO, que veio a ser ampliado em 2008. A 

Coordenação Geral de Educação do Campo (MEC) figura como principal instituição 

promotora do programa. Tendo obtido apoios da Comissão Nacional de Educação do 

Campo (CONEC) e dos Comitês e Fóruns Estaduais de Educação do Campo. 

Criado no âmbito da Coordenação Geral de Educação do Campo (iniciativa do 

MEC), o programa tinha como objetivo apoiar a implementação de cursos regulares nas 

instituições públicas de ensino superior, voltadas especificamente para a formação de 

educadores para a docência em escolas rurais nas séries finais do ensino fundamental e do 

ensino médio. 

Percebe-se que este é um dado novo nos objetivos das políticas públicas para o 

campo no Brasil. Isto é, o enfoque das políticas públicas não é mais o combate ao 

analfabetismo e sim, à formação de docentes.   

O funcionamento dos cursos se processa em regime de alternância entre tempo-

escola e tempo-comunidade, o que garante o vinculo dos estudantes com suas comunidades 

de origem. Além de permitir que estes estudantes funcionem como multiplicadores do 

conhecimento adquirido. 

O Programa tem a missão de promover a formação superior dos professores em 

exercício na rede pública das escolas do campo e de educadores que atuam em 

experiências alternativas em educação do campo, por meio da estratégia de formação por 

áreas de conhecimento, de modo a expandir a oferta de educação básica de qualidade nas 

áreas rurais, sem que seja necessário à nucleação extra-campo. 

Entre os critérios exigidos, os projetos devem prever: a criação de condições 

teóricas, metodológicas e práticas para que os educadores em formação possam tornar-se 

agentes efetivos na construção e reflexão do projeto político-pedagógico das escolas do 

campo.  

No ano de 2004, no primeiro mandato do presidente Luís Inácio Lula da Silva, no 

âmbito da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade 

(SECAD/MEC), criou-se a Coordenação Geral de Educação do Campo (CGEC). Esta 

coordenação ficou encarregada de gerenciar os programas: Escola Ativa, ProJovem 
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Campo-Saberes da Terra e Procampo. O governo, através do MEC foi o principal ator 

político na implementação desta coordenação e das ações por ela executadas. 

Seguindo o caminho das políticas anteriores, a SECAD tem trabalhado em parceria 

com outras instituições no sentido de promover, principalmente, a diversidade em suas 

diversas acepções.  O objetivo é  

 

contribuir para o desenvolvimento inclusivo dos sistemas do ensino, 

voltado à valorização de diferenças e da diversidade, a promoção de 

educação inclusiva, dos direitos humanos e da sustentabilidade 

socioambiental, visando à efetivação de políticas públicas transversais e 

intersetoriais (Portal MEC, 2013).  

 

Uma mudança significativa na maneira de formular essas políticas públicas.  O que 

podemos interpretar como uma resposta aos marcos legais implementados nos últimos 

anos no sentido de reconhecer e respeitar as vicissitudes dos povos do campo. 

Em 2008, já no segundo mandato do presidente Lula, criou-se o programa 

ProJovem Campo-Saberes da Terra, a partir da reformulação do programa Saberes da 

Terra, executado como projeto piloto no período de 2005/2008. 

O objetivo principal era  

 

desenvolvimento de políticas públicas de educação do campo e de 

juventude que oportunizem a jovens agricultores familiares excluídos do 

sistema formal de ensino, a escolarização em Ensino Fundamental na 

modalidade de Educação de Jovens e Adultos, integrado à qualificação 

social e profissional (BRASIL. MEC, 2013).  

 

O público atendido é de jovens agricultores familiares na faixa etária de 18 aos 29 

anos, que atuem na agricultura familiar, residentes no campo, e que saibam ler e escrever e 

que não tenham concluído o ensino fundamental. 

Repare que a partir daí, o público alvo dos programas voltados para a zona rural 

não era mais apenas de assentados da Reforma Agrária, como era no início. Houve 

realmente uma ampliação do escopo de ação de alguns programas. Concluímos assim, 

sobre este caso particular, que conforme alguns programas vão obtendo sucesso na sua 

implementação, o governo aproveita o cenário para ampliar o seu escopo de intervenção. A 

continuidade na administração federal também colabora para o encadeamento dessas 

políticas. Até porque se tratam de demandas e situações muito próximas. Mostrando assim 

o caráter incremental dessas políticas públicas. 
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No que se refere à organização curricular, o ProJovem Campo – Saberes da Terra 

está fundamentada no eixo articulador Agricultura Familiar e Sustentabilidade. Este eixo 

amplia suas dimensões de atuação na formação do jovem agricultor por meio dos seguintes 

eixos temáticos: Agricultura, diversidade étnica, cultural e gênero; desenvolver o espírito 

coletivo e solidário; superação dos valores de dominação, preconceito étnico-racial e 

desigualdades existentes na relação campo-cidade. Além de desenvolver a autonomia e a 

solidariedade produtiva, entre outras aprendizagens. 

O programa teve como principal instituição promotora o Governo Federal, através 

da secretaria de educação continuada, alfabetização e diversidade (SECAD), capitaneada 

pelo MEC. Lembrando que o programa atua em três diferentes modalidades: adolescente, 

trabalhador e urbano/campo. 

Em 2010, também no 2º mandato do presidente Luís Inácio Lula da Silva, foi 

criado o Fórum Nacional de Educação do Campo (FONEC). Os movimentos sociais e 

organizações sociais do campo, os sindicatos do campo, universidades e instituições 

federais que trabalham com a educação do campo comandaram a inciativa. No entanto, 

contaram com o apoio de algumas instituições do estado na concretização desta iniciativa. 

O Ministério de Desenvolvimento Agrário (MDA) e o Ministério de Educação e 

Cultura (MEC), SDT, INCRA e PRONERA participaram como convidados neste ato. 

Além da sempre marcante presença de alguns organismos internacionais no apoio a estas 

iniciativas. Estiveram presentes neste evento, por exemplo, o MST, a Organização das 

Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), a Organização dos Estados 

Ibero-Americanos (OEI) e a Organização Internacional do Trabalho (OIT). 

Portanto o Fórum foi criado em 16 de agosto de 2010 (por movimentos e 

organizações sociais do campo e sindicatos do campo, universidades e instituições federais 

de educação do campo) e lançado oficialmente no dia 04 de novembro do mesmo ano, no 

Congresso Nacional, em Brasília, durante o IV Seminário de Educação na Reforma 

Agrária, promovido pelo PRONERA. 

Na carta de criação, destaca-se como um de seus principais objetivos, 

 

o exercício de análise crítica constante, severa e independente acerca de 

políticas públicas de Educação do Campo; bem como a correspondente 

ação política com vistas à implantação, à consolidação e, mesmo, a 

elaboração de proposições de políticas públicas de Educação do Campo.  
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Estes objetivos demonstram de certa forma a consciência crítica e a capacidade de 

análise apresentadas por estes movimentos em relação à educação do campo, além de seu 

engajamento político com as mesmas causas. Sem se esquecer da sua vasta produção 

académica e intelectual sobre assuntos concernentes à Reforma Agrária, de forma geral, e 

sobre a Educação do Campo, especificamente.  

Um ponto de partida comum a todos os que criaram este Fórum, é a constatação da 

evidente desigualdade social e educacional a que são submetidas às populações do campo, 

conforme refletem os dados da realidade e a manifesta ausência ou inadequação das 

políticas públicas, especialmente aquelas voltadas à educação. 

O Fórum prima também pelo cumprimento do direito humano inalienável e 

indivisível à educação de qualidade.  

Uma tentativa destes movimentos no sentido de colocar em prática os direitos 

garantidos pelos marcos legais, mas que enfrentam sérias dificuldades para se transformar 

em políticas públicas. Pois sabemos que o reconhecimento legal de um direito não implica 

necessariamente na sua garantia do ponto de vista prático, empírico. 

Por fim, em 2012, a presidenta Dilma Rousseff lança o Programa Nacional de 

Educação do Campo (PRONACAMPO).  Um programa do Governo Federal, capitaneado 

pelo Ministério da Educação (MEC) e que tem como objetivo 

 

ampliar a oferta da educação básica no campo em todas as etapas e 

modalidades, reduzir a desigualdade no acesso, na permanência e 

aprendizagem, e melhorar a qualidade de oferta para todos os estudantes 

especialmente para os que usufruem de oferta com baixos indicadores de 

qualidade (MEC, 2012).  

 

Estes objetivos reconhecem, de certo modo, o atraso da educação do campo, em 

diversos aspetos e da necessidade de se criar políticas públicas coerentes com a realidade 

rural. Porém, o programa parece não ter trazido nada de original, senão a reestruturação e 

ampliação de programas anteriores. Isso mostra mais uma vez o caráter ou viés incremental 

pela qual essas políticas veem sendo executadas pelo estado brasileiro no pós 88.Pois no 

“processo de retorno incremental” como aponta Pierson (2000), a probabilidade dos passos 

anteriores durante o mesmo percurso aumenta a cada movimento ou ação. Até porque há 

um alto grau de continuidade da natureza dos problemas (do campo) e também um alto 

grau de continuidade dos meios (governamentais) disponíveis para lidar com eles. O que 

justifica de certa forma a opção por ações contínuas.  
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Aliás, a própria anatomia do programa traz uma série de repetições de 

nomenclaturas de programas anteriores. Sendo os eixos divididos da seguinte forma: a) 

Gestão e Práticas Pedagógicas; b) Formação de Professores; c) Educação de Jovens e 

Adultos, Educação Profissional e Tecnológica; d) Infraestrutura Física e Tecnológica 

(Portal MEC, 2013).  

Em suma, depreende-se claramente a existência de um encadeamento histórico-

temporal dessas políticas públicas no pós-constituinte. Percebemos também que depois da 

formulação do PRONERA os movimentos sociais que atuam na área da educação do 

campo, principalmente o MST, perderam o privilégio de proposição de alternativas para 

esta educação. E acreditamos que isso se deve principalmente ao sucesso do PRONERA, 

pois com a institucionalização do mesmo e com o seu aprimoramento ao longo do tempo, 

sobra pouco espaço para pleitear novas políticas do mesmo viés no mesmo setor. 
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CAPITULO IV 

 

4. INTERPRETAÇÃO DA ENTRADA DO PRONERA NA AGENDA 

GOVERNAMENTAL A PARTIR DO MODELO DE FLUXOS MÚLTIPLOS 

 

4.1 A ESCOLHA DO PRONERA COMO ESTRATÉGIA DE ENFRENTAMENTO DOS 

PROBLEMAS EDUCACIONAIS DO CAMPO 

 

A nossa pesquisa demonstra que o fato do Programa ter sido desenhado e proposto 

pelos movimentos sociais e outros atores da sociedade civil com o objetivo de formular 

uma política pública educacional específica para o campo se apresenta como o grande 

diferencial do PRONERA, em comparação com os programas anteriormente 

implementados na zona rural. Sem contar com a amplitude do Programa, cujo escopo 

compreende jovens e adultos de assentamentos de reforma agrária, desde alfabetização, 

ensinos fundamental e médio e diferentes cursos superiores e de especialização. Ou seja, o 

Programa contempla desde a educação básica à pós-graduação (lato senso), ao contrário 

das experiências anteriores, cujos escopos eram muito restritos.  

De acordo o ex-reitor da Universidade de Brasília e primeiro coordenador do 

PRONERA, João Claudio Todorov, 

 
a grande novidade nesse projeto é que ele será combinado com a 

escolarização supletiva de primeiro grau, programando, juntamente com a 

alfabetização de jovens e adultos, a formação dos monitores-educadores 

selecionados entre os assentados. Serão criadas as condições para que 

eles concluam o segundo grau e possam sonhar com a realização de um 

curso superior, com ênfase na preparação técnico-profissional nas áreas 

de produção e administração rural, o que até agora seria inimaginável 

(Folha de São Paulo, 1998). 

 

O modelo de parceria que é o sustentáculo do Programa também contribuiu para a 

viabilização do mesmo. Os movimentos sociais já tinham uma longa experiência na 

educação do campo e o governo percebeu que poderia se “aproveitar” desta bagagem para 

enfrentar os problemas educacionais no campo. 

A fala de Edgar Kolling, um dos componentes do setor de educação do MST, deixa 

claro este ponto:  

 

ter uma materialidade com 60 ou 80 turmas, como já chegamos a ter, em 

cursos formais espalhados no país, ou seja, 2.500, 3.000, 4.000 estudando 



83 
 

no nível médio e superior representa uma força social, uma materialidade 

que, quando vamos conversar no MEC, no INCRA, nós conversamos 

francamente; eu acho que há um reconhecimento do MEC e do governo 

de que o MST tem uma caminhada nesta perspectiva e a Via Campesina 

também [...]. 

 

No ápice da onda neoliberal, a demanda apresentada pelos movimentos sociais e 

suas alternativas de solução se mostraram razoáveis para o então governo, pelo menos para 

a cúpula do poder executivo. Isto porque nem todos os setores do governo aprovaram a 

criação do PRONERA. A imprensa noticiou à época, por exemplo, que a secretária do 

ensino fundamental, Iara Prado, afirmara que o Programa era uma iniciativa lastimável de 

educação (MOLINA, 2003). 

Deslocou-se, portanto, as discussões para o então Ministério Extraordinário de 

Política Fundiária, atual Ministério de Desenvolvimento Agrário e a partir daí viabilizou-se 

o Programa, através de uma Portaria ministerial (Portaria Nº 10/98). Todavia, como aponta 

Molina (2003, p.48), “esse apoio não foi algo tranquilo, pois havia interesses políticos e 

econômicos muito diferentes em jogo”. Depreende-se com isto que foi uma medida 

também estratégica do governo, pois o mesmo não só ia criar uma política pública para o 

campo como poderia também tirar alguma vantagem eleitoral dessa decisão. Além do que, 

tratava-se de uma boa resposta aos movimentos sociais que já vinham lutando há muito 

tempo por uma série de demandas acumuladas. Não se pode esquecer também de um dos 

eventos que, de acordo com a nossa pesquisa, foi fundamental para a abertura desta janela 

política, o massacre de Eldorado dos Carajás, abordado na introdução. 

No entanto, após a criação do PRONERA alguns episódios político-jurídicos o 

deixaram em estado de inanição, pois como o Programa operava num regime de 

insegurança jurídica, portanto sem orçamento próprio, houve períodos de suspensão dos 

convênios e atividades devido ao não repasse de recursos por parte dos entes estatais. Além 

de inúmeros embargos judiciais às atividades do Programa, graças às ações judiciais 

impetradas na justiça por pessoas comuns e por entidades como o Ministério Público de 

alguns estados. Existia também a possibilidade de a qualquer momento o Programa ser 

extinto por outra Portaria. Contudo, esta situação será superada com a institucionalização 

do PRONERA, através do Decreto Presidencial nº 7.352, de 04 de novembro de 2010, 

tornando-o uma política pública de Estado. 
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Aliás, este Decreto foi em resposta à aprovação do PRONERA em forma da lei 

pelo Congresso Nacional, em 16 de junho de 2009, art. 33 da lei 11.947/09. O texto 

decretava a institucionalização do Programa: 

 
fica o Poder Executivo autorizado a instituir o Programa Nacional de 

Educação na Reforma Agrária-PRONERA, a ser implementado no 

âmbito do Ministério de Desenvolvimento Agrário-MDA e executado 

pelo Instituto de Colonização e Reforma Agrária-INCRA (BRASIL, 

2009). 

 

Os movimentos sociais apareceram, de novo, neste cenário, como principais 

personagens na sensibilização das autoridades (Presidência da República) no sentido de 

darem mais segurança jurídica e orçamentária ao Programa. Já que este sempre foi a 

grande queixa destes movimentos depois da criação do PRONERA.  

Constatamos que após a criação do PRONERA os movimentos sociais que sempre 

lutaram pela educação do campo perdem, por assim dizer, o protagonismo na proposição 

das alternativas para a educação do campo. Com este programa, o Estado parece ter 

assumido, de vez, a agenda da educação do campo. Isto fica claro quando observamos os 

programas que se seguem ao PRONERA, no quadro-resumo das políticas públicas do item 

2.6. Quase a totalidade dos programas e experiências pós 1998 são de iniciativa do Estado.  

Repare que, como programa modelo em termos educacionais no campo, é de interesse não 

só desses movimentos como também do próprio Estado em criar condições para sua 

melhor execução.   

Corroborando o papel ativo exercido pelos movimentos sociais no processo de 

formulação do PRONERA e as dificuldades encontradas nas negociações com o governo, a 

ex-Coordenadora Nacional do Programa, Clarice Aparecida dos Santos afirma: 

 
para você ter uma ideia do grau (..), o Ministro Paulo Renato [então 

ministro de Educação]  nunca recebeu o movimento de educação do 

campo, a gente nunca conseguiu sentar com ele, se eles tivessem algum 

interesse de fato em valorizar o campo, seus sujeitos, a relação do 

governo seria outra, só o que teve foi o conjunto das pressões, das 

tensões, das contradições, entende? E o que eu acho que a gente teve 

alguma sabedoria, a gente quando eu falo me colocando como sujeito, 

também participei dessa história desde o começo, todo o tempo envolvida 

nela, não só como pela universidade, mas como militante junto aos 

movimentos sociais, enfim, foi esta sabedoria de aproveitar esses espaços 

de contra hegemonia, exatamente porque a gente tinha essa leitura, bem 

como colocar a ação do Estado a serviço da classe trabalhadora? Mesmo 

sabendo que é um Estado capitalista, mas exatamente a ideia de disputar a 

contra hegemonia dentro do próprio Estado.  
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Esta fala mostra também como esta comunidade de política foi capaz de detectar e 

aproveitar as janelas de oportunidades que foram se abrindo, como prevê o arsenal teórico 

de Kingdon.  

Aparecida dos Santos (2009) acrescenta ainda que não havia a intencionalidade ou 

planejamento do governo em atender as reivindicações dos movimentos sociais do campo, 

no que se refere ao PRONERA: 

 

não, eu penso que não tinha não, pois é só pegar o conjunto das políticas 

do governo do final da década de 90, como era tratado o meio rural. 

Tinha toda aquela discussão, que era falado que o Brasil vai ser moderno 

quando tiver apenas 5% da população do campo, então acho que não (..) 

deixa eu te falar, essa é a minha leitura, porque se fores entrevistar o 

Julgmann, ou o próprio Todorov, eles vão te falar que não, eu acho que 

eles vão dizer: o governo FHC sempre quis fazer isso, achavam isso 

importante. Embora houvesse um certo discurso político deles, na prática 

isso não se materializava, tanto é que numa entrevista concedida, por Iara 

Prado, a época estava no Conselho Nacional de Educação, à Folha de São 

Paulo, dizia que: “o PRONERA é uma iniciativa lastimável”. Isso mostra 

como é que o próprio CNE, que tem que pensar, que tem que subsidiar o 

governo nas políticas de educação, se colocou dessa forma, entende? 
 

Contudo, não obstante a maioria das falas dos sujeitos que compõe a comunidade 

política que propôs alternativas para educação do campo apontar no sentido de que essa 

mesma comunidade fosse, por assim dizer, a “criadora” do PRONERA, vale ressaltar que 

sem o fluxo da política, este sucesso talvez não tivesse sido alcançado. Isto porque segundo 

o arsenal teórico de Kingdon, o qual embasa a nossa pesquisa, é imprescindível que haja a 

coincidência dos três fluxos. De modo que, as ações da comunidade política que promoveu 

o PRONERA não conseguiriam por si só influenciar a criação do Programa. Aliás, o 

próprio governo FHC já contava com algumas iniciativas educacionais no campo. Por 

exemplo, em 1997, exatamente um ano antes da formulação do PRONERA, já estava em 

execução o Programa Escola Ativa (como colocado no quadro-resumo do item 2.6). Uma 

política pública que já trabalhava com a adequação do material didático à realidade dos 

alunos do campo.  

Portanto, consideramos que foi necessário acionar, talvez, o principal fluxo nesse 

caso específico, a receptividade do ambiente político. Assim,as nossas análises nos levam a 

considerar que o PRONERA foi criado graças àcoincidência ou cruzamento de um 

“problema”, de uma “solução” e de um “ambiente político” propenso.  
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A ação dos empreendedores políticos como UNICEF, UNESCO, CNBB e UnB, na 

pessoa do seu ex-reitor, João Claudio Todorov, presidindo o Conselho dos Reitores das 

Universidades Brasileiras (CRUB) também foi de fundamental importância na elaboração 

das diretrizes do Programa e na apresentação de suas formas de viabilização junto das 

autoridades governamentais. A atuação do ex-reitor da UnB, posteriormente, primeiro 

coordenador do PRONERA, junto às instituições de ensino superior públicos na 

mobilização e articulações com o governo federal também contribuiu muito para o avanço 

nos ensejos dos movimentos sociais. 

Vale ressaltar que os movimentos sociais tiveram todo o processo de 

assessoramento técnico e político durante o período da articulação até os momentos de 

negociações junto ao Ministério Extraordinário de Política Fundiária como colaborador 

histórico do Instituto Nacional de colonização e Reforma Agrária-INCRA, órgão no qual o 

PRONERA está alocado.  

 A coincidência com o período da realização de Fóruns Nacionais de Ensino 

Superior de apoio à Reforma Agrária também facilitou a sensibilização de muitos setores 

de educação. Setores esses que participaram na elaboração das propostas e nas pressões e 

negociações com o governo federal. Além do que, foi neste ambiente que os movimentos 

sociais se aproveitaram para colocar o problema na agenda do governo. Lembrando que já 

havia duas parcerias anteriores (Censo agrário e Projeto Lumiar) bem sucedidas entre o 

governo federal, movimentos sociais e o Conselho de Reitores das Universidades 

Brasileiras. 

Não podemos desprezar também os graves indicadores quando o assunto é 

analfabetismo na zona rural, em todas as faixas etárias.  

Segundo o censo do IBGE de 2006, a taxa de analfabetismo no meio rural 

brasileiro, em 2000, era três vezes superior à população urbana: 28,7% e 9,5% 

respectivamente. No Nordeste, o índice era de 40,7%, alcançando 49,2% no estado do 

Piauí (MEDEIROS, 2010). Esses dados, portanto, contrastavam com a ideia do país a 

caminho da modernização que o governo FHC tentava passar para a sociedade brasileira e 

para o mundo. Tanto é que houve toda uma propaganda televisiva anunciando o 

PRONERA como programa que iria resolver, de vez, os altos índices de analfabetismo na 

zona rural.  

Outra questão importante nesse sentido se refere ao modelo pedagógico voltado 

para o reconhecimento das especificidades do campo e que incentiva a participação das 
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comunidades camponesas no processo de ensino-aprendizagem. Este argumento foi 

defendido pelos propositores do programa como forma de dar resposta também aos 

dispositivos legais que reconhecem as vicissitudes do campo.  

Em suma, procuramos mostrar neste item como alguns elementos e eventos 

influenciaram a abertura da janela política. A conformação deste ambiente político (fluxo 

da política) foi decisiva na formulação do PRONERA, haja vista que os dois outros fluxos 

(problemas e soluções) já estavam praticamente formados. Em suma, o surgimento desses 

eventos foi fundamental para acionar o terceiro fluxo e assim permitir o cruzamento dos 

três fluxos. 

Na próxima sessão debruçaremos com mais profundidade de como os três fluxos 

foram se construindo ao longo do processo até se coincidirem e permitir a formulação de 

uma política pública. 
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4.2 CRUZAMENTO DOS FLUXOS: ANALISANDO A DINÂMICA DO CONTEXTO 

DE FORMULAÇÃO DO PRONERA 

 

Analisando o processo de formulação do PRONERA, concluímos que houve o 

cruzamento dos três fluxos políticos preconizados pela proposta de explicação do Kingdon. 

Isto é, os movimentos sociais e seus parceiros (comunidade de política) contribuíram para 

aumentar as chances da entrada na agenda governamental da questão educacional no 

campo. Conseguiram transformar a situação da educação no campo num problema real que 

necessita de soluções práticas. O tema se tornou prioritário numa ampla agenda “social”. 

Para isso, contaram com a habilidade e Know-How de seus empreendedores 

políticos (UNICEF, UNESCO, CNBB, UnB) para negociar e apresentar soluções ou 

alternativas viáveis para enfrentar o problema em questão. A consistência da proposta 

apresentada ao governo federal jogou um papel decisivo neste processo. No que se refere 

ao terceiro fluxo, percebemos que havia um ambiente político propenso a apoiar a 

formulação do PRONERA. E contribuíram para este cenário o fato da proposta coincidir 

com o ano eleitoral, a existência de uma demanda reprimida no campo, de um evento-foco 

que poderíamos chamar de “efeito Eldorado dos Carajás” que também influiu no apoio da 

sociedade às causas dos pequenos camponeses, refletindo na participação maciça nas 

marchas organizadas pelo MST. 

A formulação do PRONERA como política pública foi possível, em parte, graças à 

apresentação da demanda da população do campo, por parte dos movimentos sociais rurais. 

A existência da demanda (problemas) e a apresentação de propostas e alternativas para o 

seu enfrentamento por um empreendedor político (coletivo) fizeram toda a diferença. Isso 

fica claro na fala da ex-Coordenadora Nacional do Programa, Clarice Aparecida dos 

Santos:  

 

eu entendo que só foi possível à criação do PRONERA, dentro de uma 

conjuntura muito específica (grifo nosso), primeiro na minha concepção, 

ele é absolutamente indissociável da experiência do MST e da realização 

do ENERA. Então, o ENERA que foi aquele Encontro de 10 anos do 

setor de educação do movimento Sem-Terra, proporcionou naquele 

Encontro a reunião do conjunto de universidades que já vinham 

desenvolvendo práticas de educação do campo, que na época a gente nem 

dava esse nome ainda, e houve aquela reunião se não me engano foi 28 de 

julho, que a gente fez numa das noites do ENERA, se constatou então que 

tinha uma demanda muito grande a nível nacional acontecendo e que era 

muito importante que isso acontecesse.  
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Este depoimento mostra que os movimentos sociais, liderados pelo MST, têm 

estado mais presentes e ativos na década de 1990 no cenário político-social, lutando não 

apenas pela sua principal causa (Reforma Agrária), mas também pelo direito à educação e 

dignidade dos povos do campo. Chama atenção também e de forma interessante à 

“conjuntura muito específica” evocada pela ex-coordenadora nacional do Programa. Fica 

claro como esta comunidade de política se articulou eficientemente para influenciar o 

cruzamento dos fluxos, principalmente nos dois primeiros fluxos, evocando a histórica 

experiência do MST com educação do campo e o momento central antes da formulação do 

PRONERA, que é o ENERA. 

Em uma entrevista concedida à Revista “Coleciona” na sua 13ª edição, a ex-

coordenadora do Programa também reforça o papel ativo dos movimentos sociais no 

processo de formulação do PRONERA. Segundo ela, “o PRONERA, por exemplo, nasceu 

do Encontro dos educadores na Reforma Agrária, com o protagonismo dos movimentos 

sociais...”.  

Segundo Glória Gohn (GOHN 2006, apud SANTOS 2010, p. 319), esses 

movimentos caracterizam-se como: 

 

organizações de cidadãos, de consumidores, de usuários de bens e 

serviços que atuam junto a bases sociais mobilizadas por problemas 

decorrentes de seus interesses cotidianos. Eles não existem a priori, 

tornam-se movimentos pelas ações praticadas dos homens na história.  

 

Assim, estamos perante uma luta histórica contra a desigualdade e injustiça no meio 

rural. Então como forma de enfrentar o processo de exclusão no qual estão jogados, esses 

movimentos vem procurando se fortalecer e acima de tudo se constituir como sujeitos 

coletivos de direitos, elaborando inciativas e alternativas educacionais. Para o Movimento, 

a educação se apresenta como principal ferramenta nessa luta. E este esforço pode ser 

depreendido na produção acadêmica dos integrantes do Movimento, como na diminuição 

do número de analfabetos na zona rural. 

Respondendo à pergunta sobre como decorreu o processo de formulação do 

PRONERA, desde as articulações iniciais, Roseli Salete Caldart, também ex-coordenadora 

do Programa, sustenta:  

 

foi um acúmulo de forças, esse acúmulo de experiências, de práticas, com 

o fato de Todorov ter proximidade com Jungmann, e com o fato 

principalmente de naquele período estarem acontecendo os fóruns 

nacionais das instituições de ensino superior de apoio à Reforma Agrária, 
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que foi a forma de a gente fazer isso entrar na agenda do estado, então 

tinha a UnB que recentemente havia participado, a gente tinha feito o 1º 

fórum que foi a experiência do censo, daí a segunda foi o Lumiar e daí o 

que a gente fez? Na verdade aproveitei este “time”, assim essa coisa (sic), 

de falar para o Todorov, em um dos momentos que a gente propusesse 

então que o tema do 3º fórum nacional fosse sobre educação do campo, 

que então o ENERA foi em julho e a gente foi construindo isso (grifo 

nosso), começou a fazer uma série de reuniões, se não me engano foi de 6 

a 7 de novembro de 97 que a gente fez o 3º fórum e aí a gente apresentou 

esta proposta ao conjunto das universidades. Então de julho até novembro 

a gente foi construindo isso, a gente fez uma série de reuniões com várias 

pessoas, com um grupo de oito universidades, eu lembro que a gente foi 

dezenas de vezes, fui ao CRUB, fomos ao Conselho de Reitores, no 

PROESTE, no de Extensão, uma série de articulações prévias para a 

gente chegar no Fórum de Instituições de Ensino Superior e apresentar 

como a terceira frente de parceria isso daí. As universidades toparam e 

levamos isso para o Governo Federal e então ficamos de novembro de 97 

até abril de 98 nessa pressão para sair o Decreto criando o Programa 

oficialmente. 

 

Como pode se perceber na exposição de Caldart, foi um processo lento, porém, 

contínuo, envolvendo universidades, organizações nacionais e internacionais, os 

movimentos sociais representados pela cúpula do setor de educação do MST sempre em 

ação. Vale ressaltar a forma como as propostas e alternativas foram sendo construídas, aos 

poucos, por vários atores e em diferentes momentos por essa comunidade política. A ação 

dos empreendedores políticos foi essencial nesse sentido. O processo de apresentação de 

ideias e de sua circulação fora e dentro da própria comunidade política parece ter sido bem 

desenvolvido. O que, segundo o arsenal teórico de Kingdon, pode contribuir para o sucesso 

de uma proposta. 

Na mesma linha de raciocínio, Molina (2003, p. 57) coloca:  

 

os objetivos, os princípios básicos e os pressupostos teórico-

metodológicos foram debatidos em diversas reuniões que ocorreram na 

Universidade de Brasília, e que contaram com a participação das 

universidades que compõem a comissão pedagógica, dos integrantes do 

Setor Nacional de Educação do MST e de membros da Confederação 

Nacional dos Trabalhadores Rurais na Agricultura-CONTAG. 

 

O Programa foi viabilizado tendo como principal suporte a grande parceria 

envolvendo o Governo Federal, por meio do Ministério Extraordinário de Política 

Fundiária e da Educação, em convênios do INCRA com o Conselho de Reitores das 

Universidades Brasileiras e movimentos sociais e sindicais. Aproveitou-se assim, o 

“Know-how” dos movimentos sociais, que contam com uma larga experiência no processo 

de alfabetização na zona rural. Isto fica claro na fala do Edgar Kolling, 
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nós fomos para dentro do PRONERA fazer a parceria envolvendo a 

universidade, governo e movimentos sociais; nós não fomos da estaca 

zero, nós tínhamos este acúmulo, não aquele sistematizado em um 

caderno, mas pelas pessoas que estudaram aqui [no ITERRA]. 

 

 

Também para o primeiro coordenador do PRONERA, João Claudio Todorov,  

 

a iniciativa só foi viabilizada com uma grande parceria envolvendo o 

governo federal, por meio dos ministérios de Política Fundiária, da 

Educação e do Trabalho, em convênio do INCRA com o Conselho de 

Reitores das Universidades Brasileiras e movimentos sociais e sindicais 

(Folha de São Paulo, 1998).  

 

A Maria Marialva também corrobora esta visão. De acordo com a autora, 

 

a partir do ENERA, movimentos sociais com apoio das instituições e 

organizações expressaram relevantes experiências que vinham sendo 

trabalhadas nos espaços de luta pela reforma agrária, muitas dessas 

experiências surgiram das concepções político-pedagógicas elaboradas no 

seio dos próprios movimentos sociais, em particular o MST 

(MARIALVA, 2011, p. 63). 

 

 

O CRUB foi decisivo na garantia de condições técnicas e burocráticas para a 

viabilização dos convênios. Além da garantia de atuar no assessoramento teórico-

pedagógico na elaboração do material didático condizente com a realidade do campo. 

Aliás, podemos depreender durante a nossa pesquisa que toda a estrutura operacional e as 

orientações pedagógicas do Programa são embasadas nas experiências organizacionais e 

educativas dos movimentos sociais, especialmente do MST. Experiências sempre pautadas 

na realidade dos povos do campo.  

E por fim, num contexto de ideias neoliberais, o governo encontrou nessa parceria 

uma válvula de escape para enfrentar os problemas educacionais do meio rural. 

Segundo Elaine Novais Rocha (2010, p. 161), “podemos afirmar que o PRONERA 

é resultado de uma maior organização dos movimentos sociais do campo, no Brasil, a 

partir dos anos 90, que gerou por sua vez uma intensa mobilização na área de educação”. A 

autora acrescenta, “o programa representa, portanto, um património importante para a luta 

pela educação do campo e para assegurar os direitos historicamente negados pelas políticas 

públicas implementadas no Brasil” (ROCHA, 2010, p. 168). 
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O PRONERA seria, portanto, um exemplo concreto e ao mesmo tempo simbólico 

de que a luta social e política no campo não está sendo apenas por terra, mas também por 

políticas públicas amplas por parte do Estado, proporcionando dignidade e melhores 

condições de vida a esta população, o que passa imprescindivelmente pela educação. 

Também falando sobre o período que antecedeu a criação do PRONERA, Kolling 

acrescenta:  

 

tinha muita gente das universidades, então propusemos uma reunião 

dentro do seminário com os professores universitários, para ver o que 

poderia ser feito, aí apareceram umas 60 ou 70 pessoas e fomos pegando 

ideia daqui e de lá e foi dentro desse ENERA que surgiu também a ideia 

de nós criarmos o PRONERA. 

 

Estas falas ilustram de forma límpida uma das conclusões da nossa pesquisa, 

segundo a qual houve o cruzamento de fluxos ou processos políticos preconizados na 

proposta de explicação de John Kingdon.  Reconhecemos a importância do trabalho 

articulado entre os movimentos sociais e seus empreendedores políticos na inserção da 

questão educacional do campo na agenda do governo. Esta ação conseguiu transformar a 

“situação” da educação no campo num “problema” da educação no campo, apresentando a 

demanda real e urgente, como discutido no capítulo anterior. Em seguida, houve todo um 

processo de preparação das propostas e alternativas com vista à solução da demanda 

apresentada. Neste momento, a atuação dos empreendedores políticos nas articulações 

dentro do Fórum Nacional das Instituições de Ensino Superior, na organização da marcha 

que teve uma repercussão enorme, na sensibilização de algumas figuras de proa no 

governo FHC (Raul Julgmann, por exemplo) e algumas personalidades ligadas às 

instituições que lutaram pela viabilização do PRONERA (João Claudio Todorov, Mônica 

Molina, Edgar Kolling, João Pedro Stédile, Clarice dos Santos, António Munarim, dentre 

outros) e principalmente no afinamento das ideias dentro do ENERA foi de fundamental 

importância para a preparação do terreno e aguardar o ambiente político propício a fim de 

influenciar a entrada do problema na agenda de decisões do governo.  

Segundo Marialva (2011, p. 63),  

 

ainda durante o I ENERA, os educadores e educadoras do Movimento 

reunidos com os professores das universidades presentes no Encontro, 

trocaram experiências pautadas nas questões educacionais e da Reforma 

Agrária. Desta troca surge à proposta de se criar uma rede nacional entre 

as instituições de ensino superior visando o enfrentamento do problema 

do analfabetismo nos assentamentos.  
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Para outra estudiosa do assunto, Roseli S. Caldart (2000), este Encontro se tornou 

um momento significativo para os movimentos sociais, isto porque foi onde se manifestou 

a importância e a complexidade do setor de educação. De acordo com a autora, o I ENERA 

não começou e nem terminou em si mesmo, pois os seus desdobramentos continuaram a 

gerar frutos. Os desdobramentos deste Encontro, por exemplo, contribuíram para a criação 

do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária-PRONERA. Contudo, vale 

ressaltar que apesar do papel extremamente relevante desempenhado por esses movimentos 

nesse processo, principalmente no fluxo dos problemas e de políticas públicas, é necessário 

levar em consideração que sem o cruzamento destes fluxos com o terceiro fluxo talvez não 

fosse possível se chegar à formulação do PRONERA. Ou seja, com a coincidência dos três 

fluxos aumentou-se as chances de que o PRONERA fosse formulado, pois nem toda ação 

de uma comunidade política (seminários, encontros, movimentos) viram política pública. 

Este é o argumento central do modelo de Kingdon o qual recorremos para embasar a nossa 

pesquisa. 

A UNICEF, um dos empreendedores políticos nesse processo, foi o promotor 

juntamente com os movimentos sociais e o Grupo de Trabalho de Apoio à Reforma 

Agrária da UnB do I ENERA e incentivaram os movimentos sociais a levar a cabo 

 

um trabalho mais amplo sobre educação a partir do mundo rural, levando-

se em conta o contexto do campo em termos de sua cultura específica 

quanto à maneira de ver e de se relacionar com o tempo, o espaço, o meio 

ambiente, o modo de viver, de organizar família e trabalho 

(MARIALVA, 2011 apud KOLLING 1999, p. 14).  

 

Também foi nesse âmbito que se realizou a “Articulação por uma Educação Básica 

do Campo”, entidade supra-organizacional responsável pela promoção e gestão de ações 

conjuntas pela escolarização dos povos do campo em nível nacional.   

Portanto, não obstante o reconhecimento de importantes eventos anteriores, tanto 

políticos como sociais, concluímos que o I ENERA foi o “momento” sócio-político em que 

se afinaram as propostas rumo à concretização do PRONERA. Pois analisando os eventos 

que antecederam à criação do Programa, pode-se depreender razoavelmente que as forças 

políticas e sociais consolidadas no I ENERA, com a atuação dos empreendedores políticos 

que ali se articularam, acrescentado a um momento político-social de forte comoção da 

sociedade brasileira com relação à problemática dos assentados da reforma agrária, 

principalmente depois dos massacres de Eldorado dos Carajás no estado de Pará e de 
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Corumbiara no estado de Rondónia. Consideramos que estes eventos foram decisivos para 

o passo seguinte. Estava-se perante um ambiente propício para canalizar as demandas e 

encaminhar a atuação dos empreendedores políticos. E isso se justifica pela experiência 

acumulada ao longo do processo pelas entidades envolvidas e pelo contexto político e 

social que envolveu a realização do ENERA. 

Com todo o trabalho de casa feito até aqui (fluxos de problemas e de alternativas 

coincidindo), soube-se aproveitar a janela de oportunidade na então conjuntura política e 

social do país para aumentar as chances da entrada de suas propostas na agenda 

governamental (decisória), influenciando o fluxo de política e, consequentemente, à 

formulação do PRONERA. As questões como a fragilidade da imagem do governo no seio 

dos movimentos sociais rurais, devido ao acúmulo de demandas no campo, aliada ao fato 

de se coincidir com o ano eleitoral estão entre aspectos que podem ter contribuído para 

criar este cenário receptivo às propostas que estavam em jogo. 

Assim, fecha-se o triângulo, isto é, os três fluxos se cruzam e uma política pública é 

formulada. 

Estes depoimentos demonstram que só a apresentação da demanda e as pressões 

dos movimentos sociais não seriam suficientes para influenciar a criação do Programa. E 

também que só o trabalho dos empreendedores políticos nas articulações e na elaboração 

de uma proposta consistente conseguiria influenciar a formulação do PRONERA. Foi 

necessário a disponibilidade do terceiro fluxo, a receptividade do ambiente político, 

mesmo que com algumas restrições ou concessões. Portanto, consideramos que o 

PRONERA foi criado graças ao encontro ou cruzamento de um “problema”, de uma 

“solução” e de um “ambiente político” propenso. Nossas conclusões, amparadas pelo 

modelo de explicação de Kingdon, demonstram que nem todos os problemas sociais (que 

são muitos, por sinal) conseguem ser reconhecidos pelos governantes como prioritários. 

Mostramos que haviam muitas demandas organizadas por diferentes movimentos sociais, 

porém só o PRONERA se tornou uma política pública. Assim, nossa dissertação 

demonstrou que um movimento social (MST) que não tinha espaço no governo neoliberal 

de Fernando Henrique Cardoso e nem tinha apoio da mídia, importante articulador de 

políticas, segundo o modelo de Kingdon, conseguiu viabilizar uma proposta de política 

pública. Este modelo nos ajudou, entretanto, a não interpretar de forma ingénua ou 

“comprar”, pura e simplesmente, o discurso dos “nativos” (integrantes dos movimentos 

sociais). Isto porque como se pode perceber nas falas dos membros desta comunidade, há 
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uma clara tendência de se posicionar o MST como o principal (se não o único) responsável 

pela criação do PRONERA. 

A utilidade do modelo de Kingdon no nosso estudo se mostra justamente na medida 

em que nos permitiu gozar de um “distanciamento analítico” em relação aos discursos dos 

“nativos” e assim fazer uma análise mais ampla e global do processo. Nesta ordem de 

ideias, o cruzamento dos três fluxos explica algo que a princípio parece contraditório: num 

governo neoliberal de pouco diálogo com os movimentos sociais nasce uma política de 

educação para o campo baseado numa proposta que emergiu das discussões dos problemas 

dos assentados da reforma agrária. Isto é, assistimos ao sucesso de uma proposta que não 

teve como principal proponente o então governo, mas que ao mesmo tempo contou com a 

substancial contribuição do mesmo legislativo para a criação do Programa.   

Em suma, consideramos que o PRONERA é resultado da coincidência dos três 

fluxos preconizados pelo modelo de explicação de John Kingdon. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Procuramos ao longo deste trabalho reconstituir o histórico das políticas (públicas) 

educacionais no campo no contexto de transição democrática do pós 88. A tarefa 

primordial foi compreender o nascimento do PRONERA e as questões que contribuíram 

para que se produzisse a referida política pública naquele momento específico. Nesta 

empreitada identificamos os movimentos sociais e seus colaboradores, a comunidade de 

especialistas que abraçaram a proposta e o então executivo como atores determinantes na 

formulação do PRONERA. Concluímos que a teia foi se criando aos poucos em diferentes 

espaços, num diálogo demorado e transpassado por diversos eventos políticos e sociais até 

que se chegou à instituição do PRONERA.  

Consideramos de fundamental importância todo este processo de articulações, 

negociações e participação de diversas entidades nesta problemática para que o Programa 

não tivesse como de praxe uma instituição “de cima para baixo”, trazendo com isso as 

conhecidas consequências.  

Ao longo deste trabalho, percebemos a presença e ação de um movimento social 

que conseguiu inserir a problemática da educação do campo na agenda pública nacional. E 

isto fica claro na estrutura organizacional e nas orientações pedagógicas do Programa, nas 

quais se percebe claramente a orientação política e ideológica defendida por este segmento. 

O momento de afirmação política deste movimento pode ser depreendido na 

constituição da “Articulação Por Uma Educação do Campo”, movimento composto por 

acadêmicos, organizações nacionais e internacionais que atuam no campo e que assumiu a 

responsabilidade de lutar por uma política pública de educação que contemple a realidade 

da população do campo nas suas conhecidas diversidades. 

O PRONERA se constitui, assim, numa das grandes conquistas deste movimento. 

Um Programa que, apesar de não ser estruturante no setor de educação, de forma geral, e 

apesar de não ter tido suas primeiras ideias geradas no âmbito governamental, pode ser 

considerado atualmente uma das políticas públicas educacionais (do campo) de referência 

no Brasil. Isto é, o Programa acabou por assumir dimensões e desempenhos ou resultados 

talvez não projetados a curto e médio prazo, não só pelo Estado, mas também pelos 

idealizadores do mesmo. O Programa claramente se diferencia das políticas públicas 
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educacionais anteriormente implementadas no campo. Diferença esta que se pode 

depreender desde o modelo de concepção e estruturação do PRONERA, do seu campo de 

abrangência, do seu tempo de vida e, talvez, o mais importante, os seus resultados práticos 

para a sociedade brasileira (estatística de formandos, em todos os níveis, pelo Programa). 

Posto isto, acreditamos que este é o grande diferencial do PRONERA.  

O modelo de parceria e gestão colegiada que sustenta o Programa também 

demonstra o crescimento da democracia no Brasil, além de reforçar a ideia segundo a qual 

a sociedade civil pode jogar um papel fulcral na formulação de políticas públicas num 

estado democrático e de direito. Ressaltamos ainda que o modelo de parceria adotado no 

gerenciamento do PRONERA teve, sim, suas dificuldades de operacionalização, pois esse 

processo acaba sendo muitas das vezes tolhido por questões político-partidárias. No 

entanto, neste caso específico, com o diálogo, conseguiu-se superar os obstáculos que 

foram surgindo ao longo do percurso. Tanto é que até hoje o Programa continua em 

andamento com excelentes resultados de acordo com as últimas avaliações. Isto significa 

que há necessidade de o Estado continuar a investir nas políticas públicas que se propõem 

a combater as defasagens presentes em alguns setores da sociedade brasileira.  

Acreditamos que a criação do PRONERA não teve só um grande significado 

simbólico, tendo em vista o histórico de políticas públicas no campo, mas principalmente 

um grande significado prático. Sua importância histórica no Brasil deve-se ao fato de 

permitir que milhares de jovens e adultos que vivem no campo tenham acesso amplo à 

educação desde o ensino básico ao superior. E esta é uma vitória de toda a sociedade 

brasileira, mas também dos movimentos sociais, em especial, como grupo que acreditou 

neste projeto. Com a sua luta, demonstrou-se que é possível adequar o que se ensina no 

campo à realidade de quem aí vive, respeitando sua cultura e suas vicissitudes. 

O campo continua provavelmente com dificuldades em termos educacionais. Mas 

as mudanças e avanços nesse sentido são notáveis. Aliás, como toda política pública o 

PRONERA vem passando por uma série de aprimoramentos e ajustes, com o intuito de 

corrigir eventuais distorções na estrutura e no gerenciamento do mesmo. 

Em suma, considerando todas as dificuldades que envolvem o processo de 

reconstituição de um momento pré-decisório na formulação de políticas públicas, 

procuramos, na medida do possível, confrontar e analisar os dados por nós acessados, a fim 

de empreender uma leitura qualitativa dos mesmos. Contudo, esperamos ter conseguido, na 
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medida do possível, contribuir de forma positiva para o crescimento acadêmico da área de 

políticas públicas no Brasil.  
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