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RESUMO 

 

 

Na travessia por novas veredas da pesquisa acadêmica, impõe-nos o desafio de 
investigar alternativas que conduzem o horizonte de possibilidades concretas de 
uma educação pautada na dinâmica de organizações e movimentos que participam 
da luta por um projeto de reconhecimento social e desconstrução da inferioridade 
dos sujeitos do campo. O cenário de participação da vida dos que integram a 
pesquisa como pesquisados e pesquisador é o Território Sertão do Apodi, localizado 
no estado do Rio Grande do Norte, cuja escolha empírica foi motivada pela forte 
presença e participação de movimentos sociais no campo. A proposta é investigar 
possibilidades e desafios de práticas e ações educativas na e fora da escola que 
procuram reconhecer e dar visibilidade aos sujeitos sociais do campo no referido 
Território. Assim, será objeto de nossa investigação o espaço de tomada de 
decisões e de organização de institucionalidade territorial através da atuação do 
Colegiado do Território do Sertão do Apodi e as práticas educativas resultantes de 
demandas das ações territoriais, tanto escolares como não escolares. A literatura na 
qual sedimentamos as bases teóricas fundamentais desta pesquisa é de Axel 
Honneth (2001; 2003), associada ao pensamento de Boaventura Santos (2003; 
2008a), Jesse Souza (2003, 2006) e Milton Santos (2006, 2007, 2009). Vale 
destacar, ainda, a interlocução com a narrativa de Guimarães Rosa, através da obra 
Grande Sertão: Veredas, perpassando todo o conjunto do texto. Com essa 
intencionalidade, procuramos defender que uma perspectiva de educação destinada 
aos sujeitos do campo deve se pautar na superação da condição de invisibilidade 
social, a que estes estão submetidos, por meio de uma postura de reconhecimento 
social que se firma no exercício da democracia participativa e na reparação de 
desigualdades sociais. Para tanto, são muitos os desafios e as vulnerabilidades 
desse processo; daí, abrirmos veredas para o reconhecimento do papel da 
educação no fortalecimento das identidades sociais, ao situar o sujeito socialmente, 
permitindo que se localize em um determinado grupo social, frente aos saberes 
construídos na sociedade. 
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RESUMEN  
 
 
 

En la travesía por nuevos caminos en la investigación académica, se nos presenta el 
desafío de investigar alternativas que muestran un horizonte de posibilidades 
concretas de una educación pautada en la dinámica de organizaciones y 
movimientos que participan de la lucha por un proyecto de reconocimiento social y 
desconstrucción de la inferioridad de los sujetos del campo. El escenario de 
participación de la vida de los que integran la investigación como investigados e 
investigador es el Territorio Sertão do Apodi, localizado en el estado de Rio Grande 
do Norte, cuya elección empírica fue motivada por la fuerte presencia y participación 
de movimientos sociales en el campo. La propuesta es investigar posibilidades y 
desafíos de prácticas y acciones educativas tanto dentro como fuera de la escuela 
que buscan reconocer y dar visibilidad a los sujetos sociales del campo en el referido 
Territorio. Así, será objeto de nuestra investigación el espacio de tomada de 
decisiones y de organización de institucionalidad territorial a través de la actuación 
del Colegiado del Territorio del Sertão do Apodi y de las prácticas educativas 
resultantes de las demandas de las acciones territoriales, tanto escolares como no 
escolares. La literatura en la cual sedimentamos las bases teóricas fundamentales 
de esta investigación es la de Axel Honneth (2001; 2003), asociada al pensamiento 
de Boaventura Santos (2003; 2008a), Jesse Souza (2003, 2006) y Milton Santos 
(2006, 2007, 2009). Vale destacar, aún, la interlocución con la narrativa de 
Guimarães Rosa, a través de la obra Grande Sertão: Veredas, sobrepasando todo el 
conjunto del texto. Con esta intención, procuramos defender que una perspectiva de 
educación destinada a los sujetos del campo debe  pautarse en la superación de la 
condición de invisibilidad social, a que estos están sometidos, por medio de una 
postura de reconocimiento social que se afirma en el ejercicio de la democracia 
participativa y en la reparación de desigualdades sociales. Para esto, son muchos 
los desafíos y las vulnerabilidades de este proceso; y desde ahí, abriremos caminos 
para lograr el reconocimiento del papel de la educación y el fortalecimiento de las 
identidades sociales, al situar al sujeto socialmente, permitiendo que se localice en 
un determinado grupo social, frente a los saberes construidos en la sociedad. 
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ABSTRACT 
 
 
 
In a new crossing path of academic research, establish us the challenge to 
investigate alternatives that lead the horizon of concrete possibilities of an education 
based on the dynamics of organizations and movements that participate of the 
struggle for a project of social recognition and destruction of the inferiority of the 
subject the country. The scenario of participation in the life of those complete the 
research as a researcher and researched is the backwoods of Apodi Territory, 
located in the state of Rio Grande do Norte, whose empirical choice was motivated  
by strong presence and participation of social movements in the field. The proposal is 
to investigate possibilities and challenges of practice and educational activities in and 
outside the school seeking to recognize and give visibility to the subject's social 
country in that Territory. Thus, the object of our investigation will be the space of 
decision-making and institutional organization of land through action group of the 
Territory of the backwoods of Apodi educational practices resulting from the 
demands of territorial actions, both school and non school. The literature in which 
separate fundamental theoretical basis of this research is Axel Honneth (2001, 
2003), associated with the thought of Boaventura Santos (2003, 2008a), Jessé 
Souza (2003, 2006) and Milton Santos (2006, 2007, 2009). ). It is noteworthy, also, 
the dialogue with the narrative of Guimarães Rosa, through the work Grande Sertão: 
Veredas, elapsing the whole of the text. With this intention, we argue that an 
education perspective destined to subject field should be based on overcoming the 
social condition of invisibility, that these are submitted through an attitude of social 
recognition that establish in the exercise participative democracy and in the repair of 
social inequalities. To this end, there are many challenges and vulnerabilities of this 
process, so we open paths for recognition of the role of education in strengthening 
social identities When locating the subject socially, allowing them to locate in a 
particular social group, compared to knowledges constructed in society. 
 
 
Keywords: Struggle for Recognition. Territory. Education 
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RESUMO 

 

 

Na travessia por novas veredas da pesquisa acadêmica, impõe-nos o desafio de 
investigar alternativas que conduzem o horizonte de possibilidades concretas de 
uma educação pautada na dinâmica de organizações e movimentos que participam 
da luta por um projeto de reconhecimento social e desconstrução da inferioridade 
dos sujeitos do campo. O cenário de participação da vida dos que integram a 
pesquisa como pesquisados e pesquisador é o Território Sertão do Apodi, localizado 
no estado do Rio Grande do Norte, cuja escolha empírica foi motivada pela forte 
presença e participação de movimentos sociais no campo. A proposta é investigar 
possibilidades e desafios de práticas e ações educativas na e fora da escola que 
procuram reconhecer e dar visibilidade aos sujeitos sociais do campo no referido 
Território. Assim, será objeto de nossa investigação o espaço de tomada de 
decisões e de organização de institucionalidade territorial através da atuação do 
Colegiado do Território do Sertão do Apodi e as práticas educativas resultantes de 
demandas das ações territoriais, tanto escolares como não escolares. A literatura na 
qual sedimentamos as bases teóricas fundamentais desta pesquisa é de Axel 
Honneth (2001; 2003), associada ao pensamento de Boaventura Santos (2003; 
2008a), Jesse Souza (2003, 2006) e Milton Santos (2006, 2007, 2009). Vale 
destacar, ainda, a interlocução com a narrativa de Guimarães Rosa, através da obra 
Grande Sertão: Veredas, perpassando todo o conjunto do texto. Com essa 
intencionalidade, procuramos defender que uma perspectiva de educação destinada 
aos sujeitos do campo deve se pautar na superação da condição de invisibilidade 
social, a que estes estão submetidos, por meio de uma postura de reconhecimento 
social que se firma no exercício da democracia participativa e na reparação de 
desigualdades sociais. Para tanto, são muitos os desafios e as vulnerabilidades 
desse processo; daí, abrirmos veredas para o reconhecimento do papel da 
educação no fortalecimento das identidades sociais, ao situar o sujeito socialmente, 
permitindo que se localize em um determinado grupo social, frente aos saberes 
construídos na sociedade. 
 
  

Palavras-chave: Luta por Reconhecimento. Território. Educação 
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RESUMEN  
 
 
 

En la travesía por nuevos caminos en la investigación académica, se nos presenta el 
desafío de investigar alternativas que muestran un horizonte de posibilidades 
concretas de una educación pautada en la dinámica de organizaciones y 
movimientos que participan de la lucha por un proyecto de reconocimiento social y 
desconstrucción de la inferioridad de los sujetos del campo. El escenario de 
participación de la vida de los que integran la investigación como investigados e 
investigador es el Territorio Sertão do Apodi, localizado en el estado de Rio Grande 
do Norte, cuya elección empírica fue motivada por la fuerte presencia y participación 
de movimientos sociales en el campo. La propuesta es investigar posibilidades y 
desafíos de prácticas y acciones educativas tanto dentro como fuera de la escuela 
que buscan reconocer y dar visibilidad a los sujetos sociales del campo en el referido 
Territorio. Así, será objeto de nuestra investigación el espacio de tomada de 
decisiones y de organización de institucionalidad territorial a través de la actuación 
del Colegiado del Territorio del Sertão do Apodi y de las prácticas educativas 
resultantes de las demandas de las acciones territoriales, tanto escolares como no 
escolares. La literatura en la cual sedimentamos las bases teóricas fundamentales 
de esta investigación es la de Axel Honneth (2001; 2003), asociada al pensamiento 
de Boaventura Santos (2003; 2008a), Jesse Souza (2003, 2006) y Milton Santos 
(2006, 2007, 2009). Vale destacar, aún, la interlocución con la narrativa de 
Guimarães Rosa, a través de la obra Grande Sertão: Veredas, sobrepasando todo el 
conjunto del texto. Con esta intención, procuramos defender que una perspectiva de 
educación destinada a los sujetos del campo debe  pautarse en la superación de la 
condición de invisibilidad social, a que estos están sometidos, por medio de una 
postura de reconocimiento social que se afirma en el ejercicio de la democracia 
participativa y en la reparación de desigualdades sociales. Para esto, son muchos 
los desafíos y las vulnerabilidades de este proceso; y desde ahí, abriremos caminos 
para lograr el reconocimiento del papel de la educación y el fortalecimiento de las 
identidades sociales, al situar al sujeto socialmente, permitiendo que se localice en 
un determinado grupo social, frente a los saberes construidos en la sociedad. 
 
  

Palabras-llave: Lucha por Reconocimiento. Territorio. Educación.     
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ABSTRACT 
 
 
 
In a new crossing path of academic research, establish us the challenge to 
investigate alternatives that lead the horizon of concrete possibilities of an education 
based on the dynamics of organizations and movements that participate of the 
struggle for a project of social recognition and destruction of the inferiority of the 
subject the country. The scenario of participation in the life of those complete the 
research as a researcher and researched is the backwoods of Apodi Territory, 
located in the state of Rio Grande do Norte, whose empirical choice was motivated  
by strong presence and participation of social movements in the field. The proposal is 
to investigate possibilities and challenges of practice and educational activities in and 
outside the school seeking to recognize and give visibility to the subject's social 
country in that Territory. Thus, the object of our investigation will be the space of 
decision-making and institutional organization of land through action group of the 
Territory of the backwoods of Apodi educational practices resulting from the 
demands of territorial actions, both school and non school. The literature in which 
separate fundamental theoretical basis of this research is Axel Honneth (2001, 
2003), associated with the thought of Boaventura Santos (2003, 2008a), Jessé 
Souza (2003, 2006) and Milton Santos (2006, 2007, 2009). ). It is noteworthy, also, 
the dialogue with the narrative of Guimarães Rosa, through the work Grande Sertão: 
Veredas, elapsing the whole of the text. With this intention, we argue that an 
education perspective destined to subject field should be based on overcoming the 
social condition of invisibility, that these are submitted through an attitude of social 
recognition that establish in the exercise participative democracy and in the repair of 
social inequalities. To this end, there are many challenges and vulnerabilities of this 
process, so we open paths for recognition of the role of education in strengthening 
social identities When locating the subject socially, allowing them to locate in a 
particular social group, compared to knowledges constructed in society. 
 
 
Keywords: Struggle for Recognition. Territory. Education 
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1 INTRODUÇÃO 
  
 
 

O senhor tolere, isto é o sertão. Uns querem que não seja: que 
situado sertão é por os campos-gerais a fora dentro, eles dizem, fim 
de rumo, terras altas, demais do Urucúia. Toleima. Para os de 
Corinto e Curvelo, então, o aqui não é dito sertão? Ah! Que tem 
maior! Lugar sertão se divulga: é onde os pastos carecem de 
fechos; onde um pode torar dez, quinze léguas, sem topar com casa 
de morador; e onde criminoso vive seu cristo-jesus, arredado de 
arrocho de autoridade [...] Enfim, cada um o que quer aprova, o 
senhor sabe: pão ou pães, é questão de opiniães[...] O sertão está 
em toda parte (ROSA, 2006, p. 07-08).     

 

 

A sonoridade do ser e do falar sertanejo expressa na obra Grande 

Sertão: Veredas, de Rosa (2006), certamente, inspira uma escuta sensível para se 

pensar o sertão. Rosa, numa linguagem própria e recriada no relato das memórias 

de sua personagem principal “Riobaldo”, retrata o cenário de um sertão 

marginalizado, marcado pela rusticidade da realidade. Delineia a sua geografia 

encantada retomando a grandeza do sertão brasileiro ao abordar as particularidades 

regionais como uma dimensão universal. Assim, eleva, ou mesmo, confunde-o à 

imagem da totalidade do mundo: “O sertão está em toda parte” (ROSA, 2006, p. 08).    

O sertão descrito por Rosa ora é pequeno, próximo e concreto, ora é 

indecifrável pelo estranhamento da condição e linguagem sertaneja e finito apenas 

pela grandeza do mundo. Podemos dizer que é, paradoxalmente, um lugar de 

natureza abrasiva e nada atraente, ao mesmo tempo, um lugar de encantamentos. 

Por trás dos relatos das áridas vidas de seus personagens, tanto o conformismo 

como o desejo de luta, dialeticamente, são confrontados na peleja pela 

sobrevivência, movidos pelo apelo humano e universal de sentimentos como amor, 

raiva e medo. Nesse contexto literário, o sertão não se limita ao espaço físico, mas 

também simboliza a relação do sujeito com o seu tempo, o seu cotidiano, os seus 

questionamentos, enfim, com o significado da vida. 

Sem a pretensão de encontrar medidas para localizar e definir o sertão, 

preferimos percebê-lo em sua diversidade social, cultural, política e econômica, 

como tão bem o decifrou Rosa (2006). Esta pesquisa tem o sertão como limite 

espaço-temporal de investigação. Nesta, trazemos para o exercício da descoberta e 

da criação que implica a pesquisa acadêmica e científica, o Território Sertão do 
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Apodi, cujo processo organizativo teve início em 2001, por meio da implementação 

do Projeto Dom Helder Câmara (PDHC). Trata-se de um programa de ações 

complementares para o fortalecimento da reforma agrária e da agricultura familiar do 

semiárido brasileiro, resultante do Acordo de Empréstimo nº 494-BR, celebrado 

entre a República Federativa do Brasil e o Fundo Internacional para o 

Desenvolvimento Agrícola (FIDA). Este tem o objetivo de fortalecer processos locais, 

participativos e solidários, de construção social do desenvolvimento humano 

sustentável e de assentados(as) e agricultores(as) familiares (PDHC, 2004).  

A lógica do desenho territorial do cenário de investigação baseou-se em 

características sociais, econômicas, políticas e culturais reconhecidas pelos sujeitos 

no seu interior. Mediante relação com o lugar onde os sujeitos trabalham, moram, 

circulam e atuam, o Território Sertão do Apodi é assim nomeado por se identificar 

com a especificidade da região semiárida do nordeste brasileiro, a que chamamos 

de sertão. Além disso, compreende uma área de intensa mobilização social no 

campo, particularmente em Apodi, município polo dessa região, extrapolando as 

peculiaridades físicas do lugar. 

Na prática, visualiza-se um sertão que vem ganhando novos contornos 

alinhados às perspectivas de trabalho e às possibilidades de melhores condições de 

vida no meio rural, colocando-se, assim, como um espaço de vivências e 

experiências sempre renovadas, dentre as quais, a das práticas educativas. Um 

sertão, que como disse Riobaldo, entre lembranças e lamentos, reacende a coragem 

na conquista de um novo espaço no mundo e aspira “esperança mesmo do meio do 

fel do desespero” (ROSA, 2006, p. 221).  

No que se refere ao território, enquanto estratégia integradora de 

espaços, sujeitos e políticas se apresenta como unidade articuladora de identidades 

regionais, sob a ótica do sentimento de pertença e orientado por um projeto de 

emancipação humana dos sujeitos envolvidos. Mas a capacidade de diálogo crítico a 

partir de novos sujeitos e realidades coloca o próprio ideal de emancipação em 

constante tensão ao ser organizado em meio a uma sociedade com muitos 

problemas e, ao mesmo tempo, expectativas de uma vida melhor (SANTOS, B. S., 

2007). Para Boaventura Santos (2007), a busca de um projeto de emancipação 

social na sociedade moderna repousa nas bases de uma tensão entre regulação e 

emancipação. Tal esforço se justifica como estratégia para explicar que, segundo o 
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autor, o projeto da modernidade ocidental assenta-se em dois pilares: regulação e 

emancipação.  

O pilar da regulação é composto pelo Estado, o mercado e a 

comunidade, enquanto o pilar da emancipação repousa nas racionalidades estético-

expressiva, cognitivo-instrumental e prático-moral do direito. Com a consequente 

racionalização da vida coletiva baseada, apenas, na ciência moderna e no direito 

estatal moderno, o pilar da regulação absorveu o pilar da emancipação; assim, a 

ciência tornou-se a forma de racionalidade hegemônica e o mercado, o único 

princípio regulador moderno. Aqui, torna-se evidente o predomínio do pilar da 

regulação sobre o pilar da emancipação (SANTOS, B. S., 2010).  

No entanto, há uma outra racionalidade que valoriza o pilar da 

emancipação uma vez que é sustentado no princípio da comunidade, dos interesses 

coletivos e na democracia participativa. É possível instaurar uma lógica positiva em 

relação ao pilar da emancipação a partir das dimensões fundantes do princípio da 

comunidade: a participação e a solidariedade. A realidade social materializada em 

experiências e iniciativas até então invisíveis e desacreditadas partilham de uma 

vontade comum de transformação social, construindo uma alternativa ao projeto 

hegemônico da sociedade moderna. E “o primeiro desafio é enfrentar esse 

desperdício de experiências sociais que é o mundo” (SANTOS, B. S., 2007, p. 24).  

No movimento de trabalhar conceitos hegemônicos de forma contra-

hegemônica, busca-se a superação das condições de desigualdade social em 

sociedades situadas na periferia do capitalismo. Ocorre que, em lugares remotos, 

muitas das experiências locais bem-sucedidas não são legitimadas pelo 

conhecimento hegemônico. É necessário situar um pensamento alternativo que se 

ajuste às nossas realidades sociais.  

Nesse contexto, propomos o exercício de pensar a abordagem territorial 

dentro desse patamar de um sistema alternativo de produção do conhecimento e, 

por isso, de caráter emancipatório. Com esse fim, ao nos referirmos a Território, para 

além a delimitação do espaço natural e geográfico, segundo Milton Santos (2007, p. 

14), este “não é apenas o conjunto dos sistemas naturais e de sistemas de coisas 

superpostas; o território tem que ser entendido como território usado, não o território 

em si. O território usado é o chão mais a identidade”.  

Desse modo, o território assume um caráter dinâmico das relações 

sociais, menos estável e mais contínuo, capaz de redefinir o tecido social e romper 
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com enfoques setoriais, aglutinando as diversas atividades e espaços e 

possibilitando novos arranjos institucionais. Não se trata de encararmos o território 

como uma reunião de municípios, limitando-o a uma definição de qualidade jurídico-

político, mas perceber que o “território é fundamento do trabalho; o lugar da 

residência, das trocas materiais e espirituais e do exercício da vida” (SANTOS, M. 

2007, p. 14).  

Com mais afinco, no dizer de Haesbaert (2007), o território não se 

traduz, apenas, em enraizamento, limite e fronteira, mas também incorpora o 

conjunto de relações sociais, envolvendo uma relação complexa entre processos 

sociais e espaço material, traduzindo-se em movimento, fluidez e conexões. Embora 

o fenômeno do enraizamento seja fundante, a nosso ver, para explicar os processos 

de desterritorialização, uma vez aplicada quando há deslocamento e dissolução de 

identidades territoriais específicas (NEVES, 2006). Só uma reação à 

desterritorialização por meio de novas formas de concepção e uso do Território se 

produz processos de reterritorialização, ou mesmo, de formação e integração de 

novas territorialidades.  

Em decorrência, a territorialidade seria uma estratégia para criar e 

manter grande parte do contexto geográfico o qual experimentamos o mundo e o 

dotamos de significado (SACK 1986 Apud HAESBAERT, 2005). Por essa via, a 

formação de um território dá as pessoas que o compõem o sentimento de 

territorialidade que, “de forma subjetiva, cria uma consciência de confraternização 

entre as mesmas” (ANDRADE, 2006, p. 214).  

Na composição da territorialidade do Sertão do Apodi, 17 (dezessete) 

municípios formam esse Território, que está localizado na região oestana do estado 

do Rio Grande do Norte: Apodi, Campo Grande (Augusto Severo), Caraúbas, Felipe 

Guerra, Governador Dix Sept Rosado, Janduís, Olho D’água dos Borges, Rafael 

Godeiro, Umarizal, Upanema, Itaú, Messias Targino, Paraú, Patu, Rodolfo 

Fernandes, Severiano Melo e Triunfo Potiguar. Segundo os dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população do Território é, atualmente, 

de 157.203 habitantes, do total de 3.168.027 do estado potiguar (IBGE, 2010). O 

mecanismo de gestão, controle e acompanhamento do referido Território é o 

Colegiado do Território Sertão do Apodi, instrumento de realização democrática por 

se tratar de uma instância de deliberação, tomada de decisões e controle social. Sua 

composição é formada por representação de organismos de governos municipal, 
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estadual e federal com presença no Território e de organizações da sociedade civil, 

conforme Resoluções nº 48, de 16 de setembro de 2004 e 52, de 16 de fevereiro de 

2005, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável (Condraf).  

No Território, observamos que são criadas possibilidades para 

consolidação e ou emergência de novas ações que superem as desigualdades no 

campo, nos quais suas próprias organizações protagonizem iniciativas. Nesse 

sentido, tomando-o como espaço de experienciais políticas e sociais, trazemos à 

tona a discussão sobre os espaços que contribuem para a mudança e a tomada de 

decisões no âmbito educativo, resultantes de políticas públicas indutoras da 

dinâmica territorial que conferem novos significados à ação e à participação 

democrática no Território em estudo. Nos achados da pesquisa pretende-se 

investigar alternativas de superação do processo simbólico da inferioridade e 

invisibilidade as quais estão submetidos os sujeitos do campo, resultantes de 

experiências de negação e de desrespeito às condições de formação da sua 

identidade social.   

Com o intuito de reverter esse processo, reconhecemos que a prática 

educativa assume uma forma de intervenção no mundo, no dizer de Freire (1996). 

Essa perspectiva contribui para a construção de um ambiente favorável de atuação 

na realidade social, e, também de compromisso com as demandas sociais. Esta 

talvez seja uma forma de influenciar e produzir espaços e mecanismos de diálogo 

entre os sujeitos, para, ao mesmo tempo, motivar a busca da educação como prática 

da liberdade, deixando-se “mover pelo ânimo de libertar o pensamento pela ação 

dos homens uns com os outros na tarefa comum de refazerem o mundo e de torná-

lo mais e mais humano” (FREIRE, 2005, p. 75). Aqui, reside o esforço de superação 

dos padrões de desigualdade na escola, quando orientado pela valorização da 

diferença e pelo respeito à equidade e à justiça social. 

Uma reflexão em torno da educação que reconheça a pluralidade e 

heterogeneidade dos sujeitos instiga a recriação e construção de identidades 

individuais, favorecendo a necessidade de reconhecimento coletivo, uma vez que, 

por meio dela, se renovam os valores, atitudes, conhecimentos dos que dela 

participam das ações e das decisões por saídas e alternativas ao modelo 

hegemônico de educação.  

O modelo hegemônico de educação na atualidade se confunde, a nosso 

ver, com o ideal de educação baseado na reprodução e na legitimação de 
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desigualdades sociais e na conservação de privilégios de classe e grupos 

dominantes, tal qual acentuou Bourdieu (1982; 1998) ao afirmar que a escola 

cumpre, simultaneamente, a função de reprodução cultural e social, bem como a de 

reproduzir as relações sociais de produção da sociedade capitalista. Em seus 

estudos teórico-empíricos sobre a função social dos sistemas de ensino nas 

sociedades contemporâneas, Bourdieu e Passeron (1982) desmontam o mito do 

dom e da aptidão natural das condições de aprendizagem, que serviram de 

justificação para a razão do insucesso escolar e a ausência aos bens culturais das 

classes menos favorecidas. Reconhece, dessa maneira, a “‘rigidez’ extrema de uma 

ordem social que autoriza as classes sociais mais favorecidas a monopolizar a 

utilização da instituição escolar, detentora, como diz Max Weber, do monopólio da 

manipulação dos bens culturais e dos signos institucionais da salvação cultural” 

(BOURDIEU, 1998, p. 64). 

A escola, ao ignorar as diferenças socioculturais, privilegiando as 

manifestações e os valores culturais das classes dominantes, favorece a lógica 

hegemônica que legitima a transmissão da herança cultural, segundo a qual 

funciona o sistema escolar para Bourdieu (1998). Dessa forma, a escola para as 

classes dominantes é considerada uma continuidade da família e da sua prática 

social, enquanto para a classe trabalhadora é um instrumento de reprodução da 

concepção de mundo dominante. Uma tentativa de rompimento com a perspectiva 

por meio da qual se mantêm e se legitimam os privilégios sociais, se caracteriza 

numa profunda ingenuidade.  

 

 

Seria, pois, ingênuo esperar que, do funcionamento de um sistema 
que define ele próprio seu recrutamento (impondo exigências tanto 
mais eficazes talvez, quanto mais implícitas), surgissem as 
contradições capazes de determinar uma transformação profunda 
na lógica segundo a qual funciona esse sistema, e de impedir a 
instituição encarregada da conservação e da transmissão da cultura 
legítima de exercer suas funções de conservação social 
(BOURDIEU, 1998, p. 58). 
 

 

A educação, para Bourdieu, esquiva-se do seu papel de instância 

transformadora e democratizadora da sociedade, para servir aos interesses 

dominantes, que, do ponto de vista da hierarquia social, o sucesso excepcional de 
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alguns indivíduos que fogem à regra é resultado de uma aparente legitimação da 

seletividade do sistema escolar (BOURDIEU, 1998). Isso nos parece pertinente. 

Nesse viés, a escola não só contribui para perpetuar as desigualdades sociais como 

as legitima, o que inviabiliza alternativas de mudança da estrutura dominante. Para 

Gramsci (1995), contrariamente, quando há grupos e ou setores da sociedade que 

não se identificam com a hegemonia estabelecida, eles manifestam sua 

contrariedade e reivindicam novas atitudes e posicionamentos contra-hegemônicos. 

Em se tratando de educação, esta assume um caráter efetivo de transformação 

social, capaz de romper com o ciclo histórico de desigualdade social e reprodução 

hegemônica de códigos, símbolos e valores da classe dominante (FREIRE, 1983, 

2005). 

A crítica à racionalidade do modelo hegemônico de educação, ao reagir 

ao  determinismo e supremacia de formas padronizadas e pasteurizadas de ações  e 

práticas educativas, abre-se às perspectivas para a proliferação de espaços e 

alternativas de valorização de uma educação em consonância com a crítica  à 

diferenciação identitária desigual dos sujeitos sociais. Certamente, essa perspectiva 

desfaz a moldura supostamente intransponível da ação do privilégio social que 

opera sob a égide do domínio prático da classificação hierárquica e excludente do 

sistema escolar e aparece como uma prática contra-hegemônica dentro de 

instituições sociais como a escola.  

Assim, podemos vislumbrar que é possível um modelo de educação 

contra-hegemônica inserido nas alternativas de que fala Boaventura Santos (2002; 

2003; 2008a) que procura reinventar a emancipação social e humana, através das 

lutas contra a desigualdade, a opressão e a discriminação, a partir de experiências 

de várias partes do mundo, forjadas na capacidade de “atravessar fronteiras” e de 

romper com as barreiras do pensamento dominante (SANTOS, B. S., 2002, apud 

STOER; COTERSÃO, 2002, p. 405). Mas isso, só é possível pela resistência às 

formas de poder social hegemônica (GERMANO, 2006).  

De antemão, é preciso reconhecer o descompasso que vem se 

materializando na inexistência de um sistema educacional brasileiro com qualidade 

social. Este vem intensificando o debate atual de acesso da população do campo à 

educação, através da criação de órgãos normativos do poder público, com a 

participação de representantes de movimentos sociais e sindicais, universidades, 

Organizações Não-Governamentais (ONGs) e demais setores que atuam no campo 
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brasileiro. Se é possível pensar num modelo contra-hegemônico de educação, para 

além das políticas compensatórias e residuais, a educação do campo, 

especificamente, poderia traduzir-se em ações e políticas emancipatórias que se 

distanciam das políticas emergenciais e assistencialistas do modelo hegemônico de 

educação. Uma vez pensada, assim, seria capaz de desenvolver o sentimento de 

pertença dos que vivem no e do campo. O meio rural, hoje, segundo Wanderley 

(2000), é composto por um ator coletivo, que, num espaço singular, mora em 

distintas residências e trabalha em indústrias, prestação de serviços, vias de 

comunicação, estabelecimentos agropecuários e na pequena produção agrícola e 

não agrícola, estando sujeitos a conflitos ou fonte de dinamismo social.  

Com esse desafio, a educação partilharia do ideal de reconhecimento e 

pertencimento dos sujeitos a um lugar e a um projeto de sociedade. Isso nos motiva 

a questionar: Qual espaço rural? Qual escola? Para quem? Para qual sociedade? 

De qual contexto social estamos tratando? O que é o Território Sertão do Apodi? 

Que práticas educativas lá acontecem?  

Nesse momento a prosa de Guimarães Rosa (2006) nos põe diante da 

confusão das coisas que comete a realidade permeada de encontros e 

desencontros, ordem e desordem, de sentidos e significados diversos, feita um 

“redemoinho: o senhor sabe – briga de ventos. O quando um esbarra com o outro, e 

se enrolam, o dôido espetáculo” (ROSA, 2006, p. 245). E é justamente na sombra 

dos conflitos humanos construindo e destruindo as teias de vivências que repousam 

as possibilidades de enfrentamentos sociais numa realidade social diversa e 

heterogênea, tal qual se constitui o meio rural.  

No decurso dessa oração, primeiramente, é preciso considerar o caráter 

heterogêneo e diverso do espaço rural, compreendido em suas diferentes 

dimensões e relações políticas, sociais, culturais e econômicas. Assim, o meio rural 

não pode ser visto de forma fragmentada, desvinculado do seu caráter integrador e 

das particularidades intrínsecas às relações sociais subjacentes que constroem a 

dinâmica desse espaço.  

Essa perspectiva, porém, não é consenso, e as diferentes posições são 

assumidas conforme o tempo e o contexto social vigente. Dentre essas posições, 

destacamos: a que trata da dicotomia entre o urbano e o rural; a que se refere ao fim 

do rural em função do seu processo de urbanização; a que atribui o rural como um 
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continuum do urbano; a que fala de uma ruralidade expressa em espaços 

heterogêneos e diversificados sob a ótica dos sujeitos sociais, descrita acima.  

Na primeira abordagem, tem-se o rural como espaço que se diferencia do 

urbano pela sua relação com a terra, com a natureza e com o meio ambiente. Na 

segunda, é resultado de processos sociais marcados pelo desenvolvimento 

industrial e pela modernização da agricultura, cujo desfecho “é o fim do rural e a 

urbanização completa do campo” (WANDERLEY, 2000, p. 88). Na terceira, justifica-

se, por um lado, pela industrialização da agricultura, e por outro, pelo 

transbordamento do mundo urbano no espaço definido como rural (SILVA; 1999). Na 

quarta, a proposta é pensar o rural e o urbano a partir da apreensão dos agentes 

sociais, rompendo com a dualidade inerente a essas categorias, sem, com isso 

implicar uma ruptura decisiva no tempo nem no conjunto do sistema social 

(CARNEIRO, 1997; WANDERLEY, 2000).  

Essas diferentes concepções sobre o rural têm resultado, historicamente, 

não só em mudanças paradigmáticas, mas também em políticas direcionadas ao 

meio rural, seja para reduzir o seu isolamento em relação ao urbano, tendo em vista 

ser cada vez mais difícil delimitar fronteiras entre a cidade e o campo, para 

expressar formas diferentes de relações sociais em contextos de heterogeneidade 

social. Nessa perspectiva, o campo perde “seu caráter de categoria analítica 

homogênea, que podia ser contraposta à de urbana” (SARACENO, 1996, p. 03).  

Porém, um ou outro aspecto depende da capacidade de captar os processos sociais 

diferenciados em um tempo e espaço determinados.  

O fato é que as transformações no meio rural são resultados de novas 

relações econômicas e políticas, em um mundo cada vez mais globalizado e 

internacionalizado. Para entender o sentido dessas transformações, é necessário ter 

em mente a estrutura de produção na agricultura, ao longo do tempo, e as relações 

sociais, delas resultantes, entre si e com o Estado. Todavia, deve-se ter presente, 

também, a preocupação com os processos de diversificação das atividades 

econômicas no meio rural incorporados nos estudos das ciências sociais.  Até a 

década de 1970, o debate sobre o rural centralizava-se nas consequências do 

processo de urbanização, levando a uma visão esquemática e padronizada dos 

problemas e das políticas no meio rural (SARACENO, 1996). Atualmente, há uma 

atenção aos resultados crescentes do processo de heterogeneização e a 
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consequente preocupação das ciências sociais com os seus desdobramentos, como 

afirma o Protagonista Quelemém de Góis (Informação verbal):  

 

 

Dentro dessa idéia, o rural significava exatamente o atraso do Brasil 
que precisava ser superado. Então na sociedade brasileira 
associou-se o rural não apenas ao atraso, mas também a um lugar 
de abandono das políticas públicas e dos governos, ajudados por 
um conjunto de medidas e de procedimentos técnicos e 
metodológicos como é o exemplo da contagem da população no 
Brasil que leva qualquer aglomerado populacional independente da 
densidade ou do tamanho da população, a ser considerado um 
espaço urbano [...] Então, esse é um momento muito especial do 
conceito sobre o que é rural. Eu não considero o rural como um 
resíduo ou o que sobra do urbano. O rural é um espaço importante 
nas nações e cumpre papéis fundamentais não apenas de produção 
agrícola, mas também de produção não agrícola bastante 
diversificado no interior do Brasil. [...] Hoje nós estamos vivendo um 
momento de repensar a importância e o papel do rural no 
desenvolvimento do país. Sem dúvidas que essa leitura que se é 
feita de como as explicações construíram essa visão, a 
universidade, o conhecimento, as Ciências Sociais, as Ciências 
Sociais Aplicadas, têm uma responsabilidade muito grande na 
construção dessas teorias ao longo desses anos. (Quelemém de 
Góis). 

 

 

Processos sociais mais globais como modernização, industrialização e 

urbanização da agricultura têm provocado uma intensa mudança não só de ordem 

econômica, mas também à vida social das sociedades rurais. De um lado, afetou a 

forma de produção agrícola em função da progressiva modernização do processo de 

agricultura; de outro, à medida que o desenvolvimento industrial se concentrou nos 

espaços urbanos, o êxodo rural esvaziou o meio rural (WANDERLEY, 2000). Nesses 

moldes, o processo de modernização da agricultura no Brasil reforçou a 

dependência da produção agrícola aos insumos industriais e ao mercado de 

consumo urbano.  

Essa dependência, motivada pela nova ordem social de modernização da 

sociedade brasileira, com maior força na década de 1920, ao se centrar no urbano, 

atribuiu ao meio rural uma conotação de “lugar de atraso”, ao caracterizar os lugares 

e os agrupamentos sociais que não se enquadrassem aos novos parâmetros de 

modernização. A saída para a modernização e desenvolvimento econômico do país 

era o comércio internacional, cuja cooperação do capital estrangeiro era 
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imprescindível, numa economia em que a produção agrícola caminhava para o 

atendimento ao mercado interno e para a subsistência, principalmente, na região 

nordeste (FURTADO, 2003).  

O Nordeste brasileiro que havia sido o setor de alta produtividade 

(período açucareiro), progressivamente, passa a produzir, apenas, o necessário 

para subsistir, perdendo importância relativa no desenvolvimento da economia 

brasileira, num “processo de involução econômica” (FURTADO, 2003, p. 70). O que, 

aliás, Furtado (2003) admite ser um dos problemas que afetaria, posteriormente, a 

posição periférica da economia brasileira no sistema capitalista mundial.  

 
 
A formação da população nordestina e a de sua precária economia 
de subsistência-elemento básico do problema econômico brasileiro 
em épocas posteriores- estão assim ligadas a esse lento processo 
de decadência da grande empresa açucareira que possivelmente 
foi, em sua melhor época, o negócio colonial agrícola mais rentável 
de todos os tempos (FURTADO, 2003, p. 71). 
 
 
 

Com o fenômeno crescente da industrialização no país, as cidades se 

transformaram em centros dinâmicos de crescimento e desenvolvimento, 

culminando numa reorganização do trabalho e em atrativo populacional, seja para a 

classe social dominante, seja para a classe social subalterna: para a primeira, por se 

tratar de um ambiente favorável a novas formas de produção e comercialização mais 

rentáveis e promissoras. E para a segunda, uma alternativa à economia de 

subsistência na agricultura.    

Notadamente, a irrupção da industrialização, nesse período, contribuiu 

para a redefinição do padrão de urbanização da sociedade brasileira, embora não 

tenha sido um fenômeno deflagrado, apenas, a partir dessa mudança do processo 

produtivo, como nos diz Oliveira (1982).  

Segundo o autor, a formação urbana inicia-se dentro da economia 

agroexportadora, fundada na monocultura, quando cabia às cidades o papel de sede 

tanto dos “aparelhos que faziam a ligação da produção com a circulação 

internacional de mercadorias, quanto dos aparelhos de Estado” (OLIVEIRA, 1982, p. 

37).  Acrescenta, ainda, que, diferentemente de países como França e Inglaterra, 

onde a expansão capitalista industrial tenha combinado inicialmente numa divisão 
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social do trabalho entre campo e cidade, no Brasil, a industrialização se fez 

“imediatamente urbana e excepcionalmente urbana” (OLIVEIRA, 1982, p. 42).  

Mas o salto do processo de industrialização no Brasil, segundo Gorender 

(2004), ocorreu na década de 1930, sem, com isso, assumir um caráter de 

revolução, já que não houve alteração na estrutura econômica, muito menos, da 

classe detentora do controle do poder político nacional. Tal controle permaneceu 

entre os cafeicultores, não, determinantemente, os latifundiários. O que ocorreu foi 

um direcionado para uma “composição diferente da mesma classe de latifundiários, 

na qual predominavam os segmentos ligados ao mercado interno” (GORENDER, 

2004, p. 63). Isso porque, em função da Grande Depressão Americana (1929-1933), 

caíra, consideravelmente, o valor das exportações tornando-se irreversível a 

substituição da produção exportável pela produção para o mercado interno 

brasileiro.  

No decorrer da década de 1950, a aceleração do processo de 

industrialização resultou na crise da economia agroexportadora brasileira. Nesse 

momento, reconheciam-se dois entraves para o desenvolvimento do país: a 

agricultura de exportações, pois não oferecia condições de desenvolvimento; e a 

dependência econômica brasileira em relação à economia externa. Diante desse 

quadro, “a industrialização é vista como o meio mais eficiente para se conseguir o 

aumento da renda nacional e da produtividade” (MANTEGA, 1987, p. 39).  

E, para que essas transformações resultassem em economias nacionais 

sólidas e autônomas, a participação do Estado na economia era decisiva, embora 

não se descartasse a presença do capital estrangeiro para tal feito. Não foi por 

acaso que a burocracia do Estado Novo1 de Getúlio Vargas impulsionou o 

desenvolvimento econômico através de uma intervenção crescente do Governo por 

meio de medidas de proteção do setor agrário patronal e garantias de crédito, a 

exemplo da criação do Departamento Nacional de Estrada de Rodagem (facilitar a 

circulação de mercadorias resultantes das indústrias), Departamento Nacional de 

Trabalhos contra a Seca, Conselho Nacional do Café, o Instituto do Açúcar e do 

Café, do Pinho, do Mate e do Sal e da criação de órgãos estatais como a Petrobrás, 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE), Banco do Nordeste, entre 

outros (GORENDER, 2004; ROMANELLI, 1996).  

                                                 
1 Regime político centralizado fundado por Getúlio Vargas quando governou o Brasil no período de 
1937 a 1945. 
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No período que se seguiu com o Governo de Juscelino Kubitschek (JK), 

meados da década de 1950, o compromisso com o capital estrangeiro, mais do que 

com a corrente nacionalista do modelo econômico, foi ainda mais proeminente, por 

meio da abertura à implantação de filiais de multinacionais no Brasil, a exemplo da 

indústria automobilista. Durante o seu governo, o regime econômico brasileiro 

conjugou favores ficais de diversos tipos às dificuldades de importação de bens de 

consumo (automóveis, eletrodomésticos etc), forçando as empresas estrangeiras a 

investir no país (BANDEIRA, 2001).  

Com essa reconfiguração, tem prosseguimento, no país, o modelo 

econômico de base nacional-desenvolvimentista, que se efetivava tendo como 

esteio uma política deliberada de intervenção estatal em prol da industrialização e da 

valorização da produção interna, através de uma política fiscal e de controle do 

câmbio, que ganhara adeptos não só na nascente burguesia industrial, obviamente, 

mas também na classe média urbana e em setores das forças armadas (MANTEGA, 

1987).  

Desse modo, a industrialização é vista como caminho para o 

desenvolvimento, particularmente, para os países da América Latina, que, 

imobilizados pela falta de dinamismo das suas estruturas produtivas, tinham o 

desafio de superar a sua condição de periferia em relação aos países centrais 

(MANTEGA, 1987).  

No Brasil, esse pensamento industrialista é fortemente defendido por 

intelectuais representantes da Comissão Econômica para a América Latina 

(CEPAL)2, principal idealizadora do pensamento econômico desenvolvimentista, que 

via, na industrialização, única forma de libertação dos países subdesenvolvidos, da 

sua situação de pobreza e dependência externa.  

Embora as forças políticas ligadas à economia agrária exerçam pressão 

sobre as novas forças vinculadas às atividades urbano-industriais, estas se 

fortalecem à medida que a política econômica nacional-desenvolvimentista tenta se 

consolidar, a partir do reconhecimento de que o modelo de economia centrado nos 

processos de importações deveria ser substituído.  

                                                 
2 Fizeram parte da Cepal representantes do pensamento social brasileiro, como Celso Furtado, Maria 
da Conceição Tavares, Fernando Henrique Cardoso, Carlos Lessa, A. Barros de Castro e José Serra 
(MANTEGA, 1987, p. 32).  
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Porém, o que, de fato, ocorreu foi a gestação de um processo de 

industrialização sob o predomínio do capital estrangeiro, sem, realmente, reverter a 

condição de subdesenvolvimento do país, que se materializava nas formas de 

concentração de renda e desigualdades sociais, sob o preceito ilusório de acreditar 

que o “subdesenvolvimento nada mais é, portanto, do que a ausência de capitalismo 

e não o seu resultado” (MANTEGA, 1987, p. 42).  

A conveniência ao capital estrangeiro “valeu ao governo de Kubitschek a 

relativa estabilidade de que gozou, no âmbito da democracia política” (BANDEIRA, 

2001, p. 43). Mas os sinais da crise apareceram no final do seu mandato e já, no 

governo de Jânio Quadros, a classe dirigente do país, o empresariado, ainda mais 

fortalecida pela industrialização sob influência do setor estrangeiro, reclamava 

também a concentração do poder político. Assim, foi possível “conter a emergência 

do movimento operário e enfrentar a crise econômica e social, com outros padrões 

de acumulação” (BANDEIRA, 2001, p. 47). Com a renúncia de Quadros, assume a 

Presidência da República João Goulart (Jango), em 1961, cuja investidura em 

reformas de base em contraposição ao desenvolvimento econômico sob a influência 

do capital estrangeiro, que mais ressaltava as desigualdades sociais, é deposto, em 

1964, pelo Golpe de Estado auferido pelas Forças Armadas Brasileiras.  

Com essa reconfiguração, tem-se uma intensificação da entrada de 

capital estrangeiro no país, cujo apogeu foi no período da ditadura militar (1964-

1985), com a expansão, sem precedentes, das multinacionais. É nesse período que 

o país vive o chamado "milagre econômico”, auge do ciclo de expansão econômica 

do país, sob o regime militar, obtido por meio da captação de recursos e de 

financiamentos externos para investimentos, principalmente, em infraestrutura como: 

estradas, portos, hidrelétricas, rodovias e ferrovias, que serviram como base de 

sustentação do vigoroso crescimento econômico. Contudo, o país não só acumulou 

uma dívida externa cujo pagamento bloqueou a capacidade de investimento do 

Estado, como também experimentou um elevado grau de autoritarismo e violência 

ao reprimir amplos setores da sociedade civil, “sob a égide de um perverso processo 

de desenvolvimento capitalista que combinou crescimento econômico com uma 

brutal concentração de renda” (GERMANO, 2005, p. 56). 

Mas o surgimento de novas forças sociais que ampliaram os espaços de 

atuação da sociedade civil como o movimento sindical, da imprensa, de setores da 

Igreja Católica, de partidos políticos etc, contribuíram para o esgotamento da 
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ditadura militar, iniciado em meados da década de 1970, culminando no seu término 

em 1985. Nesse período, a estratégia de crescimento econômico do governo é 

baseada no endividamento externo, além do uso de reservas cambiais e de 

restrições às importações. Como conseqüência trouxe o desemprego, a queda da 

produção industrial, a inflação e a compressão salarial (GERMANO, 2005).  Na 

década de 1990 no esteio da hegemonia econômica do capital financeiro, a 

estratégia é a privatização enquanto saída neoliberal para estimular o 

desenvolvimento.  No seu escopo, tem-se o limite do poder arbitrário do Estado a fim 

de proteger o indivíduo e a sociedade civil das intervenções indevidas deste, 

quando, na verdade, reforça o individualismo e a naturalização da injustiça social.  

Esse breve recorte histórico serve-nos para entender como o processo 

de industrialização reformulou o subsistema econômico brasileiro, baseado na 

agricultura, subordinando-o ao modo de produção capitalista e, junto a ele, a 

naturalização da miséria e exclusão social no campo como resultado de uma visão 

que o coloca num quadro de desigualdade e de lugar de atraso. Mesmo assim, a 

agricultura brasileira se desenvolveu sob as bases do trabalho escravista, em que a 

classe dominante era constituída por proprietários das plantagens – café, açúcar, 

cacau, algodão etc e das fazendas de gado (GORENDER, 2004).  

A necessidade de uma nova forma de organizar-se economicamente, em 

favor do acúmulo de capital, contribuiu para que o mundo rural também se 

apropriasse desse contexto de modernização, uma vez que o ideal urbano tornava o 

rural cada vez menos promissor, agravado pelo “encurtamento” da fronteira entre o 

rural e o urbano, além da visão negativa e carregada de estereótipos de quem vive 

do e no meio rural.  

O que se vê, como principal consequência, é a construção de um ideal 

de campo e de cidade sob uma perspectiva de contraste e de oposição, que vem se 

consolidando desde a Revolução Industrial Inglesa. Embora a expansão capitalista 

tenha repousado na combinação da divisão social do trabalho entre campo e cidade, 

como afirmou Oliveira (1982), citado anteriormente, não o redimiu da condição de 

atraso econômico. O rural aparece como referência de um passado bucólico, tedioso 

e limitado; a cidade lugar de futuro, que converge para o centro de realizações, do 

saber, da mundanidade. Para Raymond Williams (1989), é uma relação que se 

funda a partir de um contraste: o campo, uma forma natural de vida, paz, inocência e 

virtudes simples; a cidade, lugar do barulho, das ambições, da violência.   
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Williams (1989), estudando a realidade inglesa dos séculos XVI, XVII e 

XVIII, particularmente, nos momentos de mudanças decisivas no processo de 

transformação das relações entre campo e cidade, fornece as bases para o 

entendimento do imperialismo, resultado do modo de produção capitalista que 

“efetivamente transformou o mundo” (Ibid., p. 391).  Acrescenta, ainda, que a cidade, 

enquanto representação do próprio capitalismo, seria um empreendimento que se 

sobrepõe à natureza, ao contrário do campo, que tem uma relação de cooperação 

com esta.  

Tal visão, segundo Williams (1989), tem se sustentado no mito da 

decadência do campo em relação à cidade, que se coloca quase como um processo 

orgânico e natural. Essa transição, ou mesmo, de substituição de uma ordem por 

outra, tem mascarado o real condicionante da dominação da cidade sobre o campo: 

a concentração da propriedade nas mãos da minoria. A base da Revolução 

Industrial era a propriedade da terra e a produção rural a ela associada, cujas 

cidades passam a concentrar uma nova ordem social, baseado no lucro mercantil, 

ainda que, “a exploração do homem e da natureza, que tem lugar no campo, é 

concretizada e concentrada na cidade” (WILLIAMS, 1989, p. 72).  

Williams (1989), ao perceber essa relação desigual entre campo e 

cidade, enfatiza a centralidade das cidades na nova ordem econômica capitalista, 

antes mesmo do sistema de produção industrial produzir efeitos que incidissem no 

deslocamento das populações rurais para os centros urbanos, formando uma nova 

força de trabalho – o proletariado, reorganizando o sistema de produção e 

estabelecendo novas relações sociais de dominação entre capitalistas e 

proletariados. Antes disso, existiam classes distintas e igualmente diferenciadas pela 

apropriação e aquisição de bens: os senhores; os pequenos empresários; os pobres 

desvalidos.  

Com isso, o autor rompe com a visão de que o campo é o lugar de 

relação direta com a natureza, de suposta relação horizontal entre as classes 

sociais, sob o signo de uma democracia rural, demonstrando que relações desiguais 

existiam, antes mesmo da Revolução Industrial, através de apropriação e 

concentração de riquezas nas mãos de uma pequena minoria e que persiste, por 

meio das condições objetivas de exploração. 

Soma-se, a isso, a recusa a uma constante na literatura que trata do 

meio rural que o coloca numa categoria em via de desaparecimento. A hegemonia 
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do industrialismo e urbanização da civilização moderna alavancada pela 

generalização do modo de produção capitalista em escala planetária constituem 

elementos centrais para classificar o modelo societário em expansão – a cidade, e o 

modelo em declínio, o campo. Numa visão pessimista, a educação, nesse caso, 

reflete o modelo de estagnação do campo, justificado pela necessidade de 

modernizá-lo. 

Assim, pensar o campo como espaço portador de singularidades e 

representações específicas de pertencimento, encadeando possibilidades de 

mudança societária, é conquista recente. As lutas sociais de resistências, de 

reivindicações e de produção de políticas, para o setor rural, expressam uma nova 

visão do significado e do papel do espaço rural no Brasil, sobretudo, no sentido de 

propiciar as condições para superação das desigualdades e desenvolver um 

conceito positivo da atividade rural, em consonância com a expressão de afirmação 

social desencadeadas pelas políticas de fortalecimento da agricultura familiar 

(GEHLEN, 2004). Embora, a agricultura familiar não seja “uma categoria social 

recente, nem a ela corresponde uma categoria analítica nova na sociologia rural. No 

entanto, sua utilização, com o significado e abrangência que lhe tem sido atribuído 

nos últimos anos, no Brasil, assume ares de novidade e renovação” (WANDERLEY, 

2001, p. 21). 

A agricultura familiar traduz-se em um direito de acesso às atividades 

que gozam de reconhecimento social e se insere na concepção de um projeto de 

sociedade manifestado pelas dinâmicas das organizações, pelas formas de 

solidariedade e pelo engajamento político, propiciando a emergência de novos 

atores sociais, principalmente a figura do(a) agricultor(a) familiar (GEHLEN, 2004).   

Transplantar essa perspectiva de ressignificação do rural no âmbito 

educacional é uma tendência em curso resultante de lutas e conquistas sociais, a 

exemplo do processo que vem se chamando de Pedagogia do Movimento, 

protagonizado pelo Movimento Sem Terra, em que a escola é ocupada pela 

intencionalidade pedagógica do movimento (CALDART, 2004b). Num cenário em 

que tudo que não é padrão é tratado com estranheza, a diferença adquire um 

conteúdo negativo. Nesse contexto, a escola tende a desempenhar um papel 

estratégico de reprodução do modelo de educação hegemônico, isolando e 

excluindo os que não correspondem a esse ideal, como já fora dito a partir das 
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leituras de Bourdieu (1998). Por essa razão, a Pedagogia do Movimento surge como 

uma prática/experiência contra-hegemônica.   

A concepção hegemônica é fortalecida com a gestação de um modelo 

de educação urbanizador em que a escola é vista como uma invenção da cidade, 

negando o campo como espaço de vida e de constituição de sujeitos cidadãos. 

Portanto, não se constitui em espaço prioritário para uma ação institucionalizada do 

Estado por meio de diferentes políticas públicas e sociais. O modelo de educação de 

caráter homogêneo e pasteurizado impõe-se a uma realidade estática que não se 

ajusta ao cotidiano do campo brasileiro, composto por uma realidade geográfica e 

uma formação histórico-cultural singulares aos sujeitos que o compõe, expostos a 

sucessivos modelos de produção agrícola, tensões e conflitos sociais produtores de 

alterações profundas no sua dinâmica social. 

 Assim, uma perspectiva de educação do campo passa não apenas 

pelas práticas educativas escolares e do diálogo com as esferas de gestão do 

Estado, mas também com as organizações e movimentos sociais do campo. O meio 

rural é aqui concebido como um espaço de criação e diversidade, ao mesmo tempo 

produto e produtor de cultura, não meramente espaço de produção econômica e 

lugar de atraso. Nesse sentido, ele não se identifica com o tom de romantismo e 

nostalgia de um passado rural de abundância e felicidade que subestima a evidência 

dos conflitos políticos e sociais, tampouco com a visão idealizada das condições 

materiais da cidade, em face do processo de urbanização que deverá homogeneizar 

o espaço nacional (MEC, 2002).  

Não se trata de ter o urbano como parâmetro, o rural como adaptação, 

mas a possibilidade de dinamizar o processo formativo dos sujeitos da educação 

que se pretenda emancipatório, considerando novas relações baseadas na 

horizontalidade e solidariedade entre campo e cidade.   

A educação, portanto, propositivamente poderia recriá-lo porque 

possibilitaria a reflexão na práxis da vida e da organização social, no local onde 

ocorre. Concebe-se, assim, a educação do campo como uma relação e uma prática 

social realizada com base nos interesses e nas demandas dos sujeitos sociais a 

quem se destina. Por isso, sua luta reconhece “o povo do campo como sujeitos das 

ações e não apenas sujeitos às ações de educação, de desenvolvimento e 

assumem como sua tarefa educativa específica a de ajudar às pessoas e às 



 38

organizações sociais do campo para que se vejam e se construam como sujeitos, 

também de sua educação” (CALDART, 2004a, p. 151-152, grifo do autor).  

Desse modo, pensar uma educação do campo expressa a necessidade 

de que homens e mulheres, submetidos a um modelo agrícola hegemônico, 

excludente, insustentável e seletivo, deem conta da compreensão crítica dos 

mecanismos que o produzem e sustentam, assim como das possibilidades dos 

sujeitos produzirem mudanças nessa dinâmica.  Por isso, a investigação 

empreendida procura desvelar a luta por uma educação no e do Campo. No, porque 

o povo tem direito a ser educado no lugar onde vive; e Do porque o povo tem direito 

a uma educação resultante das reivindicações dos processos formativos, vinculada 

à sua cultura e às suas necessidades humanas e sociais (CALDART, 2004a, p.149, 

grifo do autor)3. É preciso reconhecer ainda que os sentimentos dos que vivem na e 

da terra recriam o sentimento de pertença e reconstroem suas identidades com a 

terra e sua comunidade, não excludentes, mas de afirmação.  

Esse sentimento identitário é fundamentado nos seguintes princípios, 

conforme documento que trata das Referências para uma Política Nacional de 

Educação do Campo (BRASIL, 2004, p. 37-39), sintetizadas a seguir:  

 

I- Princípio pedagógico do papel da escola enquanto formadora de 

sujeitos articulada a um projeto de emancipação humana: pauta-se 

pela necessidade de estimular os sujeitos da educação em sua 

capacidade de criar com outros um espaço humano de convivência 

social desejável. 

 

II- Princípio pedagógico da valorização dos diferentes saberes no 

processo educativo: aborda-se o estabelecimento de um permanente 

diálogo com os saberes produzidos nas diferentes áreas de 

conhecimento, a fim de que possam servir de instrumentos para 

intervenção e mudança de atitudes, valores e comportamentos;  

 

                                                 
3 A ideia de Povo do Campo em Caldart (2004a, grifo nosso) está relacionada a um conjunto da 
população brasileira que vive no campo, cujas relações sociais específicas compõem a sua vida, em 
suas diferentes identidades e em sua identidade comum. 
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III- O Princípio pedagógico dos espaços e tempos de formação dos 

sujeitos da aprendizagem: Reconhece que o processo educativo 

ocorre tanto em espaços escolares quanto fora deles. Envolve 

saberes, métodos, tempos e espaços físicos diferenciados. Acontece 

na organização das comunidades e dos seus territórios, que se 

distanciam de uma lógica meramente produtivista da terra e do seu 

próprio trabalho. 

 

IV- O Princípio pedagógico do lugar da escola vinculado à realidade dos 

sujeitos: Sustenta-se no enriquecimento das experiências de vida, não 

em nome da permanência, nem da redução dessas experiências, mas 

em nome de uma reconstrução dos modos de vida, pautada na ética 

da valorização humana e do respeito à diferença. Enquanto direito, a 

escola precisa estar onde os sujeitos estão.  

 

V- O Princípio pedagógico da educação como estratégia para o 

desenvolvimento Sustentável: compreende-se a educação na relação 

com o desenvolvimento sustentável a partir da ideia de que o local, o 

território, pode ser reinventado através das suas potencialidades, 

levando em conta os aspectos da diversidade, da situação histórica 

particular de cada comunidade, os recursos disponíveis, as 

expectativas, os anseios e necessidades dos que vivem no campo. 

 

VI-  O Princípio pedagógico da autonomia e colaboração entre os sujeitos 

do campo e o sistema nacional de ensino: inverte-se a relação entre 

poder público e os sujeitos sociais. Não cabe ao Poder Executivo, 

decidir sobre os destinos das comunidades, como também não assumir 

atitudes corporativas de grupos organizados na definição de 

prioridades. Uma política nacional de educação do campo exige uma 

nova postura dos sujeitos, para que possam participar ativamente do 

processo, movidos pela preocupação com o locus na relação com um 

projeto nacional (BRASIL, 2004, p. 37-39).  
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A necessidade de recriar vínculos de pertença indispensável à 

capacidade de gerar e gerir novas alternativas e ações educativas que considerem 

as peculiaridades e potencialidades dos povos do campo, tem, na participação, o 

instrumento de revitalização do coletivo. No cenário de emergência de movimentos 

que reivindicam acesso à educação como um direito social e com qualidade que 

possa atender aos povos do campo, a participação tem marcado o processo 

decisório.  

 

1.1 O PERCURSO TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

Nessa pesquisa, falamos, então, do papel da participação democrática, 

em consonância com o que Boaventura Santos (2003) tem levado a perceber por 

meio de estudos realizados em vários países como África do Sul, Brasil, Colômbia, 

Índia, Moçambique e Portugal4, onde, os sujeitos envolvidos recuperam o espaço da 

ação fundamental à valorização da diferença, sob o reconhecimento de uma 

identidade alternativa que possa decidir junto ao Estado. Essa participação 

democrática será identificada no Território em estudo por meio da atuação dos 

sujeitos sociais em mecanismos de tomada de decisão e emancipação social.  

Ao imprimir visibilidade às várias experiências de participação nesses 

países, Boaventura Santos (2003) salienta que, apesar das muitas diferenças entre 

os vários processos políticos analisados, o traço comum entre ambos, remete a uma 

perspectiva de contra-hegemonia na realização democrática, pois “os atores que 

implantaram as experiências de democracia participativa colocaram em questão 

uma identidade que lhes fora atribuída externamente por um Estado colonial ou por 

um Estado autoritário e discriminatório” (SANTOS, B. S., 2003, p. 50), em função da 

instauração de uma nova gramática societária inclusiva.  

Nesta pesquisa, nos atemos, não apenas à discussão sobre a tomada 

de decisão, as tensões, os limites, as vulnerabilidades e as ambiguidades, mas 

também às possibilidades da participação em favor do reconhecimento social dos 

sujeitos sociais do campo. Aqui, pesa a busca por novas formas de 

institucionalidade política baseadas na democracia participativa que reconhece e dá 

                                                 
4 Resumidamente, os estudos se pautaram por: Reivindicação por direito de moradia – Portugal; 
Direitos a bens públicos distribuídos localmente: experiência do orçamento participativo – Brasil; 
Direitos de participação e de reivindicação do reconhecimento da diferença – Colômbia, Índia, África 
do Sul e Moçambique (SANTOS, B. S., 2003, p. 50).  
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visibilidade às ações e às práticas sociais capazes de gerar novas normas e formas 

de controle social dos sujeitos para garantir abertura à negociação de interesses 

heterogêneos e resistência às formas hegemônicas de educação.  

Ao reconhecermos as especificidades que compõem o Território e, 

neste, educação que lá se pratica, trazemos à tona elementos necessários, ainda 

que embrionários, para problematizar o contexto em que se realizam os diálogos e 

os conflitos de diferentes sujeitos sociais para superar a situação de marginalização 

social e educacional. Para tanto, é necessário que os sujeitos, individual ou 

coletivamente, construam sentimentos de pertença, capazes de defender as suas 

ideias para, assim, recriar formas de convivência passíveis de desenvolvimento de 

um projeto político de educação para o enfrentamento do não reconhecimento social 

de identidades desrespeitadas em função de injustiças sociais.  

A literatura na qual sedimentamos as bases teóricas fundamentais desta 

pesquisa, nos permite perceber que em sociedades, fortemente marcadas pela 

desigualdade, o sentimento de desrespeito é compartilhado pelos indivíduos, cujo 

significado histórico está numa luta moralmente motivada (HEGEL, 1969 apud 

HONNETH, 2003). Dessa forma, é provável pensar que, no espaço concreto desta 

pesquisa, o potencial de transformação política e social surge a partir do 

compartilhamento de sentimentos morais de desrespeito entre os indivíduos, capaz 

de possibilitar as lutas por reconhecimento e levar os indivíduos a se engajarem em 

um movimento de desconstrução de sua inferioridade. Nesse sentido, Honneth 

(2003) afirma a necessidade de se pensar uma alternativa para a formação das 

ações coletivas e, consequentemente, para os movimentos sociais, fundada sob 

valores éticos, com potencial de desenvolvimento de formas de solidariedade 

coletivas de identidade.  

Anuímos que o impulso subjacente ao reconhecimento de experiências 

consideradas residuais subverte a lógica da dominação e opressão, dando vez a 

formas de resistência e de luta que mobilizam diferentes atores, pautadas em uma 

lógica que Boaventura Santos (2008) classifica como Ecologia dos 

Reconhecimentos. Prima-se, na Ecologia dos Reconhecimentos, pela abertura de 

uma articulação entre o princípio da igualdade e o princípio da diferença, sob o 

preceito de uma nova visibilidade aos processos que caracterizam as dinâmicas 

desiguais e diferenciadas, ou mesmo, de não existência que incide na lógica que 

desqualifica saberes e práticas das quais os sujeitos são protagonistas. Em outras 
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palavras, “há produção de não existência sempre que uma dada entidade é 

desqualificada e tornada invisível, ininteligível ou descartável de um modo 

irreversível” (SANTOS, B. S., 2008a, p. 102). Assim, nessa pesquisa, buscamos 

imprimir visibilidade aos processos que desencadearam a luta por meio do 

reconhecimento social dos sujeitos do campo, que vem se desenvolvendo no 

Território mediante práticas educativas.  

Assegura Honneth (2003) que a visibilidade não é só do mero ato de 

conhecimento da presença do outro, mas de um reconhecimento moralmente 

valorado, pois a invisibilidade é justamente a perda da capacidade de percepção do 

indivíduo, indispensável ao reconhecimento. Com isso, o indivíduo é capaz de 

reduzir seu amor-próprio e conceder ao outro a autoridade moral necessária para 

interagirem em posição de reconhecimento.  

Trata-se, como o próprio Honneth (2003) salientou, ao socialmente 

invisível, fazer-se notado. Somente a partir da aprendizagem da existência de um 

outro generalizado, o sujeito é capaz de estruturar uma percepção normativa do 

mundo, para além do individual.  

Assim, a luta pelo reconhecimento se estabelece na relação com o 

conflito, cujas disputas acontecem por ocasião de desigualdade material 

exacerbada, além da negação de direitos legais e proteções iguais, favorecendo o 

espaço das lutas por afirmações identitárias. Seu limite, contudo, reside no fato de 

que o reconhecimento afirmativo, ao reparar injustiças sociais por meio do respeito e 

valorização às identidades coletivas, deixa intacta a estrutura política econômica 

subjacente condutora de desigualdades sociais (FRASER, 2001).  

Uma alternativa a essa superação está na combinação entre a teoria do 

reconhecimento, pautada na valorização e na afirmação das especificidades do 

grupo, e a teoria redistributiva, caracterizada por demandas que reivindicam a 

“abolição de arranjos econômicos que causam especificidades dos grupos” 

(FRASER, 2001, p. 254). A saída está associada à desconstrução da situação de 

desrespeito “por meio da transformação da estrutura cultural-valorativa subjacente 

(ibid., 2001, p. 266). 

Pelo exposto, podemos dizer que as contribuições de Boaventura Santos 

(2003; 2008a), Axel Honneth (2001; 2003) e Nancy Fraser (2001) servem-nos como 

arquétipos de interpretação do processo de organização e participação social 

motivado por experiências de negação e de desrespeito às condições de formação 
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da identidade social. Com efeito, é, na percepção crítica de injustiça, que repousa o 

sentido da mudança, da resistência e da superação de práticas educativas 

discriminatórias e excludentes. Na base dessa implicação que configura os padrões 

sociais de reconhecimento, os autores supracitados, nos oferecem os aportes 

teórico-metodológicos para entender como o sistema de ensino brasileiro, 

historicamente, caminhou para a formação de um quadro de desigualdade entre a 

escola da cidade e a do campo e os mecanismos de superação dessa condição 

desigual. Falamos então, do enfrentamento ao não reconhecimento social de 

identidades desrespeitadas como os sujeitos do campo, tendo como lócus 

referencial e empírico o Território supracitado. 

A despeito do que significa negar às pessoas aquilo que merecem, o 

sentimento de indignação reage às situações de desrespeito e potencializa a luta 

pelo reconhecimento social, como afirmou Honneth (2003). Inscreve-se nessa lógica 

de desrespeito social o modelo hegemônico de educação urbanizador, ao negar a 

construção de referenciais culturais e políticos de um projeto de escola que atenda 

às especificidades inerentes à história de luta e resistência dos sujeitos do campo.  

Não por acaso que muitas escolas situadas no espaço rural ainda são 

chamadas de Escolas Isoladas, relegando à condição de abandono e reforçando, 

equivocadamente, o determinismo geográfico que regula a qualidade do ensino: as 

melhores escolas estão na cidade (CALDART, 2004a, grifo do autor). Tal crença, 

obviamente, é alimentada pela falta de condições de estrutura de funcionamento, 

formação contextualizada dos professores diante da realidade do campo, 

alheamento às condições de existência, vida e trabalho no campo e, quando não, à 

própria falta de escola. Esse descaso é reforçado pelo discurso oficial federal 

quando admite em seus documentos que,  

 
 
embora os problemas da educação não estejam localizados apenas 
no meio rural, no campo a situação é mais grave, pois, além de não 
considerar a realidade socioambiental onde a escola está inserida, 
esta foi tratada sistematicamente, pelo poder público, com políticas 
compensatórias, programas e projetos emergenciais e, muitas 
vezes, ratificou o discurso da cidadania e, portanto, de uma vida 
digna reduzida aos limites geográficos e culturais da cidade, 
negando o campo como espaço de vida e de constituição de sujeitos 
cidadãos (BRASIL, 2004, p. 07). 
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A tomada de decisão por uma consciência crítica em relação ao modo e 

ao tipo de educação que é destinado aos sujeitos do campo ocorre em função da 

experiência de negação e invisibilidade social tanto do espaço rural quanto de sua 

educação. O esforço no confronto entre interesses hegemônicos na educação e as 

alternativas que abrem possibilidades concretas de um projeto educativo contra-

hegemônico confere uma nova visibilidade aos que se reconhecem como sujeitos de 

direitos. Diante de tal afirmação, na travessia por novas veredas da pesquisa 

acadêmica, impõe-nos o desafio de investigar alternativas que conduzem o 

horizonte de possibilidades concretas de uma educação pautada na dinâmica de 

organizações e movimentos que participam da luta por um projeto de 

reconhecimento social e desconstrução da inferioridade dos sujeitos do campo.  

O cenário de participação da vida dos que integram à pesquisa como 

pesquisados e pesquisador é o Território Sertão do Apodi, localizado no estado do 

Rio Grande do Norte, como afirmamos anteriormente, cuja escolha empírica foi 

motivada pela forte presença e participação de movimentos sociais no campo. A 

proposta é investigar possibilidades e desafios de práticas e ações educativas na e 

fora da escola que procuram reconhecer e imprimir visibilidade aos sujeitos sociais 

do campo no referido Território. Assim, será objeto de nossa investigação o espaço 

de tomada de decisões e de organização de institucionalidade territorial através da 

atuação do Colegiado do Território do Sertão do Apodi e as práticas educativas 

resultantes de demandas das ações territoriais, tanto escolares como não escolares.  

No espaço escolar, tem-se a Creche Espaço da Alegria, localizada no 

Assentamento de Santa Agostinha, município de Caraúbas-RN. Pactuada como 

ação prioritária para o Assentamento pelo Colegiado, em especial, pelos sujeitos 

que moram no Assentamento, a demanda por uma escola localizada no espaço rural 

não é só uma resposta ao contexto que situa o seu inevitável desaparecimento, mas 

também se traduz em reconhecimento da participação da sociedade local na 

questão da educação. É, pois, fruto da mobilização local dos atores e da 

necessidade de criar novos espaços de intervenção social no domínio da educação 

no quadro da territorialização do espaço rural, que nos faz pensar sobre o sentido da 

escola e sua importância para que crianças, nela, se mantenham.  

No espaço não escolar, por sua vez, ao se identificar com outras 

instituições que diferem do contexto formal da escola, como movimentos e 

organizações sociais, existe uma prática educativa revelada no estabelecimento de 
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parcerias entre as diferentes instituições que compõem o Colegiado que permitem 

reforçar a dimensão comunitária da ação educativa construída dentro e fora da 

escola. Partindo do pressuposto de que o movimento social é eminentemente 

educativo, sua prática também é reveladora de conflitos e diversidades. Daí, objetivo 

da proposta: dar visibilidade às práticas que apostam na criação de ações conjuntas 

e coletivas, como estratégias de expansão e ampliação de sua atuação, para 

superação dos obstáculos na busca pelo reconhecimento social.  

Essa investigação pretende contemplar uma compreensão das 

possibilidades de desconstrução do processo simbólico da inferioridade e 

invisibilidade dos sujeitos do campo, a partir da atuação destes em mecanismos de 

exercício democrático, no que diz respeito aos aprendizados pessoais e coletivos 

que culminaram em práticas escolares e não escolares de valorização e afirmação 

de suas especificidades e particularidades. De forma mais detalhada, buscamos: 

 

a) Compreender o sentido e o lugar que ocupa a educação no contexto da 

atuação do Colegiado do Território do Sertão do Apodi e seus 

desdobramentos em práticas educativas escolares e não escolares.  

 

b) Entender de que forma a escola do campo pode servir de instrumento de 

reconhecimento e visibilidade social dos sujeitos sociais do campo. 

 

c) Compreender a dinâmica de funcionamento do Território do Sertão Apodi, 

as forças sociais envolvidas e os processos de construção de consensos 

decisórios e em que medida esses processos se vinculam com a 

possibilidade de uma mudança qualitativa da vida dos sujeitos, por meio de 

processos criativos e inovadores de aprendizagem coletiva e emancipação 

humana. 

 

d) Identificar, no conjunto de políticas articuladas no Território, os impactos e 

as possibilidades de ações que colaborem para a desconstrução da 

inferioridade dos sujeitos do campo que leve em consideração a participação 

democrática. 
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Com essa intencionalidade, procuramos defender que uma perspectiva 

de educação destinada aos sujeitos do campo deve pautar-se na superação da 

condição de invisibilidade social, a que estes estão submetidos, por meio de uma 

postura de reconhecimento social que se firma no exercício da democracia 

participativa e na reparação de desigualdades sociais.   

Por esse caminho, nosso olhar é direcionado para questionar nessa 

pesquisa o lugar que ocupa a educação na dinâmica de organizações e movimentos 

sociais do campo que participam da luta pelo reconhecimento e superação das 

condições de desrespeito social no Território do Sertão do Apodi.  Sendo assim, é 

possível dizer que o fortalecimento e a organização social no campo têm alcançado 

níveis de participação capazes de contribuir, efetivamente, para o reconhecimento 

dos sujeitos do campo por meio de práticas educativas? O que tem sido feito na 

prática social em educação do campo? Que características assume a educação do 

campo quando entra na agenda de debate no território? Quais as práticas e os 

desafios vivenciados pelos sujeitos no contexto de organização do espaço territorial? 

O que nos revelam as trajetórias dos sujeitos no contexto do Território Sertão Apodi? 

Tais questões configuram a problemática de investigação e auxiliam nossas 

reflexões sobre esse universo.  

O interesse por esta temática é decorrente de alguns fatores integrantes 

da nossa história de formação. Desde a graduação em Ciências Sociais, entre o 

período de 1996-1999, na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), 

que o tema da educação acompanha minhas escolhas investigativas. Naquele 

período, envolvemo-nos na discussão sobre os limites e as possibilidades para o 

financiamento do Ensino Fundamental no município de Apodi-RN, por meio do 

programa governamental Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e Valorização do Magistério (Fundef), que, logo depois, já em nível de 

mestrado, em Sociologia, na Universidade Federal da Paraíba (UFPB), 

aprofundamos a discussão com a temática da participação e do controle social, ao 

centrarmos a pesquisa na atuação do Conselho de Acompanhamento e Controle 

Social dos Recursos do Fundef (Cacs), em 2001.  

Na pesquisa que desenvolvemos no mestrado, intitulada “Políticas 

Públicas e Poder Local: o Conselho que fiscaliza os recursos do Fundef como 

mecanismo de controle social ou poder clientelístico local?”, percebemos que, no 

município de Apodi, o referido Conselho “representa uma participação decretada e 
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cristalizada. Não há participação paritária no processo decisório, devido, 

principalmente, à falta de informações entre os membros e de uma estrutura 

verticalizada de representação dos segmentos sociais, privilegiando os membros do 

governo em relação aos membros da sociedade civil” (SANTOS, S. C. M., 2002, p. 

100). Entretanto, o município de Apodi destaca-se no cenário norte-rio-grandense 

como referência de organização social do campo, tendo em vista o grande número e 

poder de reivindicação de associações, ONGs, sindicatos e cooperativas existentes 

no município, mesmo sabendo que a quantidade de instituições existentes não é 

fator isolado que represente uma efetiva participação social.  

Mas o enveredamento pelos estudos, associando a educação ao 

contexto do campo, se deu, inicialmente, pelo envolvimento nas pesquisas 

“Educação do campo: fatores de exclusão de escolaridade no alto-oeste potiguar” 

(2005-2006), realizada no município de Dr. Severiano, e “A Política de Educação do 

Campo em Municípios do Alto-Oeste Potiguar: ações e desempenho dos atores 

sociais” (2006-2008), realizada no município de São Miguel, através do Núcleo de 

Estudos em Educação (Need), do Departamento de Educação, do Campus 

Avançado Profª Maria Elisa de Albuquerque Maia (Cameam), da Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte.  

O centro da discussão, nessas pesquisas, estava na investigação sobre 

os limites e as potencialidades do poder local e das municipalidades em garantir a 

efetiva priorização das políticas governamentais voltadas para uma educação 

destinada aos sujeitos do campo. Com o resultado, pudemos constatar que os níveis 

de escolaridade têm seus limites marcados pelas potencialidades que o poder local 

possui ou não para garantir a efetiva escolarização dos sujeitos que vivem no e do 

campo, além da falta de mobilização social no campo. Os dados apontaram para um 

significativo desconhecimento por parte dos educadores e poder público municipal 

das diretrizes operacionais para educação do campo e dos documentos elaborados 

pelos movimentos sociais. Esse cenário é resultado do isolamento das políticas 

públicas para a educação do campo e da própria fragilidade dos movimentos sociais. 

E, mais recentemente, temos participado da pesquisa “Participação e 

Controle Social: desconstruindo a inferioridade dos sujeitos do campo no Território 

do Sertão Apodi”, uma proposta de investigação do Grupo de pesquisa Cultura, 

Política e Educação, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Ciências 

Sociais, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, desenvolvida no período 
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de julho de 2009 a agosto de 2011, com financiamento do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Trata-se de um estudo sobre as 

possibilidades de desconstrução do processo simbólico da inferioridade dos sujeitos 

do campo a partir da atuação e funcionalidade do Colegiado do Território Sertão do 

Apodi, no Estado do Rio Grande do Norte, resultante de interlocuções e 

questionamentos derivados de nossa pesquisa de doutoramento. Soma-se às 

atividades de pesquisa, a participação, desde 2007, em agendas e ações 

desenvolvidas pelo PDHC-RN5 e Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT), 

do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), através de projetos de pesquisa e 

extensão universitária que associam o recorte educacional à política pública de 

organização territorial dos municípios.  

A nossa inserção nessa temática também é oriunda do estudo de 

referenciais bibliográficos entremeados por discussões teóricas e empíricas que nos 

ajudaram a delinear uma arena própria de debate sobre Educação do Campo, no 

nosso caso, ao relacioná-la sob o primado de uma luta por reconhecimento e 

visibilidade social. Destacamos, primeiramente, as contribuições dos estudos de 

Irene Paiva (2011), Roseli Caldart (2000, 2002, 2004a, 2004b) e Sonia Meire Jesus 

(2003, 2006, 2004) que se voltam para um olhar pedagógico da atuação do 

Movimento Sem Terra (MST), reforçando e recriando aportes teóricos e 

metodológicos para compreender a diversidade de práticas educativas destinadas 

aos sujeitos do campo. Nessa mesma direção, encontram-se Mônica Molina (2006) 

e Bernardo Mançano Fernandes (2004, 2006) ao nos oferecer as possibilidades de 

compreensão de uma prática educativa no campo, a partir do viés da gestão e 

organização do Território.   

À medida que fomos nos apropriando de conhecimentos já 

sistematizados na área da educação do campo, observamos uma diversidade de 

espaços de sua realização e prática social, mantendo o viés da valorização de 

identidades dos sujeitos, para, a partir dela, avançar na aprendizagem de saberes e 

conhecimentos escolares e não escolares, cujas matrizes pedagógicas 

fundamentam-se na terra e no trabalho. A título de ilustração dessas experiências 

                                                 
5 O PDHC é um acordo de empréstimo entre o Governo Brasileiro/Ministério do Desenvolvimento 
Agrário e o Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrário/FIDA para desenvolver ações 
estruturantes de Reforma Agrária e Agricultura Familiar no semiárido nordestino. Atualmente o 
Projeto atua em seis estados da Região Nordeste - Sergipe, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do 
Norte, Ceará e Piauí.  
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compartilhadas pela leitura, merece destaque a experiência da Escola Itinerante do 

MST, surgida pela necessidade de garantir a crianças e adolescentes instaladas em 

acampamentos de reforma agrária o acesso à escola, que seja, sobretudo, reflexo 

de luta e resistência às condições de desigualdade no campo (MST, 2008). Aqui, se 

incluem, também, os estudos sobre a produção pedagógica do MST que apontam 

para um diálogo entre teoria pedagógica e prática, em que o projeto educativo não 

pode estar dissociado de um projeto político, social. A organização do trabalho 

pedagógico do MST necessita da compreensão do significado da organização dos 

sujeitos por coletivos sociais (JESUS, 2003, 2006).  

Ainda dentro de uma proposta diferenciada e alternativa que constitui o 

universo pedagógico, têm-se as experiências do Programa das Casas Familiares 

(CFRs), fundamentado nos pressupostos da Pedagogia da Alternância, assim 

chamada, em virtude de o processo de ensino-aprendizagem acontecer em espaços 

e territórios diferenciados e alternados: primeiro, o espaço familiar e a comunidade 

de origem (realidade); segundo, a escola onde o educando/a partilha os diversos 

saberes e experiências acumulados com os outros atores/as (SANTOS, N. R. C., 

2006).  

Incluem-se, também, nos moldes de vivências e práticas pedagógicas 

diferenciadas no espaço rural, as experiências de educação de jovens e adultos 

desenvolvidas através do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária 

(Pronera), vinculado ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), 

com objetivo de fortalecer a educação nos assentamentos de reforma agrária, 

utilizando metodologias específicas para o campo visando contribuir com o seu 

desenvolvimento (BELTRAME; FREITAS; LENZI, 2004). Além, de cursos de 

formação superior como Pedagogia da Terra e Licenciatura em Educação do 

Campo, cuja demanda justifica-se pela formação de professores para atuação na 

educação básica em escolas do campo, para além de práticas de ensino meramente 

instrumentais, tornando o ato de formar indissociável da realidade histórico-cultural 

dos sujeitos (ROCHA; MARTINS, 2009; AUED; VENDRAMINI, 2009; BAHIA; 

FELIPE; PIMENTEL, 2005).  

Cabe ainda lembrar a experiência de educação contextualizada ou 

educação para convivência com o semiárido brasileiro e combate à desertificação da 

Rede de Educação do SemiÁrido Brasileiro (Resab), gestada no campo dos direitos 

à educação pública universalizada e ancorada no contexto social e na realidade 
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ecológica e cultural em que estão situados os sujeitos do processo educativo, o 

semiárido (OLIVEIRA et al. 2006; KÜSTER; MATTOS, 2004).  E, ainda, os estudos 

relacionados às orientações teóricas e metodológicas para a organização do 

trabalho pedagógico em classes multisseriadas em escolas do campo, por meio do 

Programa Escola Ativa, do Ministério da Educação (AZEVEDO, 2007).  

De fato, pelo que foi exposto, a temática da educação do campo é 

emergente no âmbito das investigações acadêmicas. A atualidade do tema é 

propícia às disputas e reivindicações por políticas públicas, bem como aos 

posicionamentos convergentes e divergentes sobre suas concepções e práticas. 

Preferimos pautar sua relevância no questionamento das monoculturas analíticas 

que produzem ausências e invisibilidades sociais contrárias às experiências 

ricamente acumuladas tidas como periféricas. A proposta é ampliar a temática da 

educação para o contexto do campo, de modo a contemplar as especificidades que 

exige essa área, bem como o desenvolvimento de pesquisas capazes de consolidar 

os estudos indispensáveis à pesquisa social e educacional, sob o olhar das ciências 

sociais.  

Desenvolver uma prática investigativa, na área das ciências sociais, é 

indispensável à produção de conhecimento como práxis, sob o reconhecimento de 

que a pesquisa é um trabalho que provoca encaminhamentos para desvelar novas 

realidades. Desse modo, o trabalho de campo é visto como descoberta e criação. 

Assim, esta pesquisa tem um enfoque qualitativo pelo contexto objetivo e subjetivo 

da investigação por meio do confronto de ideias e posições em meio às falas, aos 

gestos, aos números. Valemo-nos de referentes observáveis, nos quais os conceitos 

se traduzem na pesquisa de campo, mas também de referentes temporais. Nesse 

caso dos referentes observáveis, estabeleceremos como indicadores: o grau de 

participação democrática dos sujeitos no Colegiado e sua capacidade de 

mobilização social; a identidade dos sujeitos com o movimento social, em particular, 

do campo; as estratégias, as formas de implementação e manutenção de práticas 

educativas de valorização e reconhecimento dos sujeitos do campo; o sentido da 

escola no/do campo para os sujeitos a quem se destina.  

Para tanto, utilizamos as seguintes técnicas de investigação:  

 

a) Observação e diário de campo: Tomando como referência os conceitos e 

os indicadores correspondentes, a observação serviu para coleta, seleção e 
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ordenamento das informações, assim como o diário, para o registro das 

memórias de pesquisa, a fim de explicar sua gênese e suas características. 

Uma das estratégias utilizadas foi a participação em reuniões do Colegiado, 

eventos e atividades promovidos por este e as instituições que o compõe, 

além de visitas para conhecimento de experiências educativas desenvolvidas 

em áreas de abrangência do Território. Com esse propósito, também 

realizamos uma reunião com membros do Colegiado para qualificação dos 

resultados da pesquisa de campo para fins de apresentação, mas também, 

confronto, correção, complementação e inserção de informações não 

captadas pelos instrumentais.  

 

b) Formulário: Sua escolha foi motivada por ser uma técnica apropriada 

quando há grande número de informantes, além de garantir o retorno das 

informações de forma mais ágil, em função de as perguntas e anotações das 

respostas serem conduzidas pelo próprio pesquisador. Foram aplicados 85 

formulários, incluindo um pré-teste deste, exclusivamente, entre os membros 

do Colegiado, combinando perguntas fechadas, visando à quantificação dos 

resultados, com perguntas abertas, exigindo uma resposta pessoal e 

espontânea do informante. Dos 85 informantes, 65% são homens (55) e 35% 

são mulheres (30). Do total, 66% eram titulares; os demais, suplentes, 

convidados e observadores, escolhidos aleatoriamente, conforme a 

disponibilidade. No formulário tratou-se dos seguintes temas: perfil 

socioeducacional dos membros do Colegiado; forma de representação e 

participação do Colegiado; tempo e espaço de participação no Colegiado; 

identidade com o movimento social do campo; ações, limites e perspectivas 

no processo decisório e reconhecimento social; identidade com a prática 

educativa; ações e projetos realizados no campo da educação no Território; o 

sentido e papel da escola do campo. No que diz respeito ao tratamento das 

informações, utilizamos o Programa Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) para agrupar, quantificar e cruzar as informações.   

 

c) Entrevista: Optou-se pela técnica da entrevista em função da possibilidade 

de aprofundar qualitativamente as informações obtidas por meio dos temas 

mencionados acima, suprindo as lacunas da padronização de respostas 
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descritivas no formulário. As entrevistas foram feitas aos representantes de 

instituições animadoras no processo de organização e mobilização do 

Colegiado como: Delegado (Substituto) do Estado do Rio Grande do Norte do 

Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA); Representante Nacional da 

Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT/MDA); Representante do 

Estado do Rio Grande do Norte da Secretaria de Desenvolvimento Territorial 

(SDT/MDA); Coordenação do Colegiado Territorial do Sertão do Apodi; 

Representante da Assessoria, Consultoria e Capacitação Técnica Orientada 

Sustentável (Atos Caraúbas/RN) – ONG articuladora da Proposta de 

educação contextualizada da Creche Espaço da Alegria no Assentamento 

Santa Agostinha – Caraúbas/RN; Pai de aluno/Liderança do Assentamento 

Santa Agostinha – Caraúbas/RN; Duas professoras da Creche Espaço da 

Alegria no Assentamento Santa Agostinha – Caraúbas/RN. Inicialmente, 

também, foi realizada uma pesquisa exploratória, anteriormente, com a 

Coordenação de Educação, Cultura e Saúde do PDHC/SDT/MDA, com o 

anterior e atual supervisor do PDHC/SDT/MDA do Território Sertão do Apodi e 

professora do Programa de Alfabetização em 03 Meses para Jovens e 

Adultos do PDHC, para delimitação e redefinição do objeto de investigação. 

 

d) Visita: Para fins de conhecimento do cotidiano, das vivências e dos sujeitos 

que vivem no Assentamento Santa Agostinha e dos que atuam na Creche 

Espaço da Alegria (professor, alunos e pais).  

 

e) Análise documental: Além de fontes primárias como atas das reuniões 

disponíveis de 2005 a 2010, resoluções e relatórios de ações desenvolvidas 

no Território, utilizamos fontes secundárias, como dados estatísticos do IBGE 

de 2010, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (Inep/2009) e Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(Pnad/2009).     

 

Considerando o significativo número de informantes, optamos por 

nomeá-los de Protagonistas, assim como fez Boaventura Santos (2003; 2008) ao se 

referir aos sujeitos idealizadores e executores de ações e projetos alternativos à 

superação das condições de desigualdade social. E para diferenciá-los, optamos por 
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denominá-los por alguns dos personagens que compõem a trama narrativa de 

Grande Sertão: Veredas, em alusão à recriação da linguagem Roseana de 

construção e desconstrução das teias de experiências, conflitos e expectativas 

vivenciadas por seus personagens. Assim, podemos atribuir a seguinte sequência:  

 

a) Protagonista Riobaldo- Coordenador do Colegiado Territorial do Sertão 

do Apodi 

b) Protagonista Reinaldo- Membro (Masculino) do Colegiado Territorial do 

Sertão do Apodi; 

c) Protagonista Diadorim- Membro (Feminino) do Colegiado Territorial do 

Sertão do Apodi; 

d) Protagonista Mestre Lucas- Primeiro Professor da Creche Espaço da 

Alegria no Assentamento Santa Agostinha- Caraúbas/RN; 

e) Protagonista Zé Bebelo- Segundo Professor da Creche Espaço da 

Alegria no Assentamento Santa Agostinha (Caraúbas/RN) 

f) Protagonista Joca Ramiro- Pai de aluno/Liderança representante do 

Assentamento Santa Agostinha- Caraúbas/RN;   

g) Protagonista Medeiro Vaz - Representante da Assessoria, Consultoria 

e Capacitação Técnica Orientada Sustentável –ATOS Caraúbas/RN, ONG 

articuladora da Proposta de educação contextualizada da Creche Espaço da 

Alegria no Assentamento Santa Agostinha- Caraúbas/RN; 

h) Protagonista Otacília - Delegado (Substituto) do Estado do Rio Grande 

do Norte no Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) 

i) Protagonista Quelemém de Góis- Representante Nacional da 

Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT/MDA);  

j) Protagonista Sô Candelário- Representante do Estado do Rio Grande 

do Norte da Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT/MDA); 

k) Protagonista Selorico Mendes- Professor do Programa de 

Alfabetização em 03 Meses do Projeto Dom Helder Câmara/SDT/MDA; 

l) Protagonista Ana Duzuza- Coordenação da área de Educação, Saúde 

e Cultura do Projeto Dom Helder Câmara/SDT/MDA; 

m) Protagonista Rosa’uarda –Atual Supervisor do Projeto Dom Helder 

Câmara/SDT/MDA 
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n) Protagonista Titão Passos- Supervisor do Projeto Dom Helder 

Câmara/SDT/MDA (Exercício junho de 2003 a junho de 2008) 

o) Protagonista Nhorinhá- Pesquisadora/cientista social 

 

São inúmeros os personagens que compõem o enredo da obra literária 

de Guimarães Rosa, mas parte dos escolhidos acima, certamente, é representativo 

da maior grandeza da sua narrativa. De modo geral, a representação dos 

personagens e os respectivos sujeitos da pesquisa entrevistados não obedeceram a 

familiaridades por suas particularidades, características, sexo, idade, funções, cargo 

ou atuação na realidade social. Exceto por alguns protagonistas. Entre eles, estão 

Mestre Lucas e Zé Bebelo, o primeiro fora professor e o segundo, aluno de 

Riobaldo, daí, estarem identificados por dois dos professores entrevistados.  

Em seguida, tem-se o membro do Colegiado Territorial diferenciado pelo 

gênero masculino e feminino, devido às particularidades intrínsecas das falas, 

posições e entendimentos serem demarcadas quando ditas por homens, quando por 

mulheres. Este não poderia estar mais bem representado, senão pelo personagem 

híbrido Reinaldo/Diadorim, uma mesma pessoa, um só corpo, mas que compõe 

sujeitos com representações e papéis diferentes na sociedade: ser homem e ser 

mulher. Terceiro, o personagem principal da trama, Riobaldo, aqui representado pela 

Coordenação do Colegiado Territorial por sua capacidade de interlocução com os 

demais membros, como o faz o personagem rosiano na descrição dos fatos, feitos e 

façanhas em interação com os demais jagunços.  

E, por último, as faces amorosas de Riobaldo: Diadorim – o amor 

impossível, proibido; Otacília – o amor romântico; Nhorinhá – o amor carnal, físico e 

profano.  Poderíamos dizer, à luz do pensamento de Morin (2008), que o amor para 

Riobaldo adquire expressão no reencontro do sagrado e do profano, da experiência 

mística e da sexual e sem dever obediência à ordem social, ignora, despedaça ou 

rompe barreiras. Chamamos a atenção para a personagem Nhorinhá, que, ao se 

degradar pelo contato carnal, é sujeita ao processo de humilhação social por sua 

condição de “prostitutriz”, e por isso, de negação e privação de reconhecimento 

social. Em resposta a sua condição de inferioridade mediante a transgressão da 

ordem social estabelecida, o olhar observador e carregado de valores que informam 

a prática do cientista social, lembrando Boaventura Santos (2008b), se identifica 
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com a personagem, numa atitude positiva de reconhecimento social e de querer ver 

e valorizar a experiência marginalizada que nos cerca.   

Em se tratando do referente temporal da pesquisa, estabelecemos o 

período entre o ano de 2005, haja vista o início da discussão para construção da 

Creche Espaço da Alegria no Assentamento Santa Agostinha (Caraúbas-RN) até o 

período de 2010, para efeito dos desdobramentos da política de gestão territorial.  

Entre outubro de 2009 e junho de 2011, foi o período quando  efetivamos as etapas 

da investigação: observação direta, pesquisa exploratória, pré-teste de formulário, 

aplicação de formulário, realização de entrevistas e visitas à comunidade e à escola.   

Esta tese está estruturada em três capítulos. O primeiro intitulado 

TERRITÓRIO, ESPAÇO E LUTA POR RECONHECIMENTO: o processo de 

desconstrução da inferioridade dos sujeitos do campo, discorremos sobre os 

padrões sociais de reconhecimento social no conjunto de atividades articuladas da 

organização territorial, cujas possibilidades de ações colaborem para a 

desconstrução da inferioridade dos sujeitos do campo, levando em consideração a 

participação democrática no Colegiado Territorial do Sertão do Apodi-RN.  

O segundo, O LUGAR DA EDUCAÇÃO NO TERRITÓRIO SERTÃO DO 

APODI: construindo teias de vivências no Colegiado Territorial, tratamos dos 

antecedentes históricos e o debate atual em torno de uma política de educação do 

campo. Discutimos, primordialmente, as vivências e práticas educativas em espaços 

não escolares construídas no Território Sertão do Apodi singularizadas por meio da 

experiência coletiva de participação democrática, o Colegiado.  

E por último, TERRITÓRIO E LUTA POR RECONHECIMENTO: abrindo-

se veredas para educação, situamos o debate no socialmente invisível: na escola 

pensada, demandada e executada no assentamento rural, pretensamente 

diferenciado de um modelo hegemônico de educação, a Creche Espaço da Alegria, 

no Assentamento Santo Agostinha, município de Caraubas-RN. Para entender o 

trajeto, a forma e as condições concretas e viáveis da sua construção, trazemos 

para a discussão: o contexto da formação do Assentamento; o sentido e o 

significado da proposta pedagógica de educação contextualizada de educação 

infantil; o papel da escola no Assentamento, seus desafios e as vulnerabilidades de 

sua implementação e desenvolvimento; e as possibilidades de desconstrução da 

inferioridade dos sujeitos do campo por meio da prática educativa.  
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Por fim, nas CONSIDERAÇÕES FINAIS, procuramos reconhecer e dar 

visibilidade aos sujeitos sociais do campo, entendendo esses sujeitos investigados 

como parte do processo da pesquisa, em igual condição do investigador. Trazemos 

da experiência educacional investigada instrumento capaz de estabelecer, entre os 

sujeitos envolvidos, necessidades e compromissos, para produzir conhecimentos e 

tecer seus próprios destinos. Com isso, abrimos veredas para o reconhecimento do 

papel da educação no fortalecimento das identidades sociais, ao situar o sujeito 

socialmente, permitindo que se localize em um determinado grupo social, em face 

dos saberes construídos na sociedade. 
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2 TERRITÓRIO, ESPAÇO E LUTA POR RECONHECIMENTO: o processo de 

desconstrução da inferioridade dos sujeitos do campo  

 
 
O senhor... Mire veja: o mais importante e bonito, do mundo, é isto: 
que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram 
terminadas –  mas elas vão sempre mudando. Afinam ou desafinam. 
Verdade maior. É o que a vida me ensinou. Isso que me alegra 
montão (ROSA, 2006, p. 23).  
 

 
 

Na linguagem poética de Rosa (2006), os sujeitos se formam num 

campo de energias sociais e políticas forjadas sob o interesse de transformar a si e 

o mundo, levando-nos a perceber que não há limites de realização dos seus desejos 

de mudança. Aqui, as experiências de vida vão se reformando e se refazendo no 

entrelaçar das condições reais de existência que, por vezes, retratam anseios de 

lutas, perdas e glórias, sobretudo, pelo poder de modificar, reelaborar e reinventar o 

real, tal qual se enquadram as personagens rosianas, ao enfatizar: “todos os meus 

personagens existem” (CADERNOS, 2006, p. 79).  

Esse contexto literário nos permite pensar sobre o papel do sujeito no 

mundo por ele questionado, transformado, invertido e reconstituído cotidianamente, 

como prova de sua consciência de si e de sua realidade. É do conjunto de 

experiências que o espaço se organiza e os sujeitos se autorreconhecem nas suas 

potencialidades e capacidades semelhantes, reconhecendo o outro na sua 

singularidade e originalidade, como afirma Honnet (2003). A cada etapa de 

reconhecimento social, o indivíduo é capaz de apreender novas dimensões de sua 

própria identidade, estimulando novas lutas por reconhecimento social. É nosso 

objetivo, neste capítulo, identificar padrões sociais de reconhecimento social no 

conjunto de atividades articuladas da organização territorial, cujas possibilidades de 

ações colaborem para a desconstrução da inferioridade dos sujeitos do campo, 

levando em consideração a participação democrática no Colegiado Territorial do 

Sertão do Apodi-RN. Afinal, todos os sujeitos que ali vivem “afinam ou desafinam” no 

movimento cíclico e contínuo para cumprir o curso da sua existência.   

Para fins de apreensão da realidade investigada, três elementos nos 

permitiram transformar os conceitos em realidades empíricas: a perspectiva de 

reconhecimento social em Axel Honnet (2001, 2003) e Nancy Fraser (2001), as 
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possibilidades da democracia participativa em Boaventura Santos (2003, 2008a), a 

abordagem do processo de invisibilidade social em Jessé Souza (2003, 2006) e a 

acepção sobre território em Milton Santos (2006, 2007, 2009) e Raffestin (1993). 

Com esses elementos teóricos, pretendemos destrinchar as relações existentes e 

suas formas de materialização da luta pelo reconhecimento social na dinâmica de 

funcionamento do Colegiado Territorial do Sertão do Apodi, levando em conta a 

possibilidade de uma mudança qualitativa da vida dos sujeitos, por meio de 

processos criativos e inovadores de aprendizagem coletiva e emancipação humana 

em práticas educativas.  

Como parte empírica na composição da estrutura particular deste 

capítulo, nos deteremos em relação ao Colegiado:  

 

a) Na natureza de seu surgimento.  

b) No envolvimento dos sujeitos com o grupo e/ou organização que 

representa no Colegiado.  

c) No processo de participação (forma de escolha, representação e 

tomada de decisão).  

d) No envolvimento dos sujeitos com as lutas sociais.  

e) No conhecimento acumulado e na contribuição para sua consolidação. 

f) Nos ganhos obtidos e nos agentes fundamentais do processo de 

organização.  

g) Nos problemas encontrados e nas situações relacionadas com estes e 

que causaram consensos, impasses e conflitos em busca da desconstrução 

da inferioridade dos sujeitos do campo.  

 

Para apreender a complexidade desses processos sociais, utilizamos 

como ferramentas operacionais, a combinação de estudos de documentos, entre os 

quais relatórios, Planos Territoriais de Desenvolvimento Rural Sustentável (PTDRS) 

2006 e 2010 do Território Sertão do Apodi e atas de reuniões referentes ao 

Colegiado Territorial, o Projeto Dom Hélder Câmara, o Programa Nacional de 

Desenvolvimento de Territórios Rurais (Pronat) e o Programa Territórios da 

Cidadania; a observação direta por meio da participação em reuniões do Colegiado, 

atividades e eventos organizados e/ou com envolvimento do Território do Sertão do 

Apodi; entrevistas com membros e agentes sociais que atuam no Colegiado; 
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formulário aplicado entre membros do Colegiado no que se refere ao diagnóstico 

situacional da organização e da participação social; resultados da oficina de 

socialização da pesquisa realizada com parte dos sujeitos da pesquisa no Território.  

O eixo central, nesse momento, é a identificação das potencialidades 

existentes para a visibilidade dos sujeitos do campo, afirmação das identidades 

culturais e do pertencimento que possam contribuir efetivamente para a 

desconstrução da produção simbólica da inferioridade.  

 

 

2.1 PADRÕES SOCIAIS DE RECONHECIMENTO SOCIAL E SUPERAÇÃO DAS 

CONDIÇÕES DE INFERIORIDADE E INVISIBILIDADE SOCIAL 

 
 

O modelo teórico que centraliza as questões por reconhecimento social 

procura servir de construto avaliativo e/ou explicativo dos conflitos contemporâneos 

através de um conceito moral de luta social. No centro dessa discussão, está Axel 

Honneth (2003) e, ainda, Charles Taylor (2000 apud MATTOS, 2006) e Nancy 

Fraser (2001, 2002) estabelecendo diferentes interpretações, porém relacionadas às 

demandas por reconhecimento social.  

Em Honneth (2003) e Taylor (1992 apud FRASER, 2001; MATTOS, 

2006), inspirados nas contribuições de Hegel, a luta social tem seu fundamento no 

reconhecimento mútuo entre os indivíduos, numa perspectiva que compreende a 

identidade como alternativa de autorrealização. O primeiro compreende que a luta 

por reconhecimento começa a partir de situações de desrespeito, que se transforma 

em fonte emotiva e cognitiva de resistência social e de ações coletivas. O segundo 

procura justificar como demanda crucial de reconhecimento, a problemática do 

multiculturalismo, ao conjugar o respeito e a valorização da diferença em identidades 

sociais coletivas de afirmação do reconhecimento e de igualdade social. Em Fraser 

(2001), a ideia de reconhecimento está calcada na concepção weberiana de status, 

que, nesse viés, é reivindicado não pela necessidade de identidade específica do 

grupo, mas pelo status de seus membros individuais como parceiros na interação 

social. 

Mas é em Honneth (2003) que nos apoiamos para desenhar a gramática 

dos conflitos sociais contemporâneos em busca de reconhecimento, embora não 
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percamos de vista as contribuições de Fraser (2001). Em Honneth (2003), a 

centralidade dos conflitos está na origem de uma situação de desrespeito social, 

capaz de gerar uma reação contrária às condições de subordinação a que estão 

submetidos o indivíduo ou determinados grupos sociais. Com efeito, seja o 

indivíduo, seja o grupo social, colocam em pauta o reconhecimento dos seus modos 

de vida, sua dignidade e integridade, com a tarefa de desenvolver uma percepção 

crítica de injustiça social.  

É assim que se insere a luta pelo reconhecimento dos sujeitos do 

campo, a partir do dinamismo social expresso nas lutas sociais de resistência, no 

sentido de propiciar as condições para superação das desigualdades, que 

desenvolve um conceito positivo da atividade rural, expresso pela autoestima 

crescente e pela afirmação social desses sujeitos, nos moldes como nos ensina 

Honneth (2003). A infinidade de veredas que é possível perfilar no curso das ações, 

dos interesses e dos conflitos humanos construindo e reconstruindo as teias de 

vivências em reação às experiências de negação que implica a vida social desses 

sujeitos é que viver se traduz, como disse Rosa (2006, p. 208) “em grande 

persistência”.  

Em Rosa (2006), a travessia da existência do homem sertanejo se 

rebela em suas projeções, ações e omissões num mundo indolente, tal qual o faz o 

personagem Riobaldo ao desvendar o sertão, abre veredas que desafiam o mundo e 

a si mesmo. Igualmente, em Honneth (2003), não havendo igualdade de chances 

nas oportunidades que se oferecem ao indivíduo e ao grupo social na sociedade, a 

busca pelo reconhecimento social representa para aqueles que o procuram, uma 

perspectiva emancipadora de mudança social. O que Honneth (2003) sustenta é que 

os motivos de resistência social se formam no quadro de experiências morais de 

desrespeito que ferem ou impedem a formação da identidade pessoal.  

Dessa maneira,  

 
 
sentimentos de lesão dessa espécie só podem tornar-se a base 
motivacional de resistência coletiva quando o sujeito é capaz de 
articulá-los num quadro de interpretação subjetivo que os comprova 
como típicos de um grupo inteiro; nesse sentido, o surgimento de 
movimentos sociais depende da existência de uma semântica 
coletiva que permite interpretar as experiências de desapontamento 
pessoal  como algo que afeta não só o eu individual mas também 
um círculo de muitos outros sujeitos (HONNETH, 2003, p. 258) 
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Honneth (2003), portanto, reconhece que uma luta é social na medida 

em que ela se generaliza para além dos interesses individuais, tornando-se base 

para um movimento coletivo. Aliás, as práticas sociais de indivíduos e grupos sociais 

têm sido ressignificadas sob o viés da luta social por reconhecimento, não 

puramente motivas em consequência de distribuição desigual de oportunidades 

materiais de vida, mas pela desconstrução social de relações desiguais no 

tratamento de traços particulares nas interações cotidianas. E, de fato, 

paulatinamente, no processo de participação do Colegiado do Território Sertão do 

Apodi-RN, os sujeitos partícipes começam a perceber as causas sociais, assim 

como as situações de desrespeito individual, que levaram à ação coletiva de um 

grupo organizado que objetiva alcançar mudanças sociais e construir uma 

identidade de luta e defesa de seus interesses. É por assim dizer que afirmam: 

“Primeiro eu participava porque fui escolhido para representar o agricultor. Hoje eu 

participo porque acho importante e necessário para, junto com os outros 

companheiros, tomar decisões” (Reinaldo/informação verbal). 

Em Honneth (2003), diferentes formas de reconhecimento e desrespeito 

movem os conflitos sociais, o que, segundo ele, Hegel estabeleceu essa 

diferenciação por meio dos conceitos de “amor”, “direito” e “solidariedade”, 

relacionados, respectivamente, à família, à sociedade civil e ao Estado. Nesse 

esquema, Honneth (2003) diferencia a instituição e o modo da respectiva relação de 

reconhecimento.  

 
 
Na relação afetiva de reconhecimento da família, o indivíduo 
humano é reconhecido como ser carente concreto, na relação 
cognitivo-formal de reconhecimento do direito, como pessoa de 
direito abstrata, e finalmente, na relação de reconhecimento do 
Estado, esclarecida no plano emotivo, como universal concreto, isto 
é, como sujeito socializado em sua unicidade (HONNETH, 2003, p, 
59-60).  
 
 

 

Esses elementos de construção da relação de reconhecimento fornecem 

as bases para Honneth (2003) estabelecer formas com que indivíduos e grupos 

sociais se inserem na moderna sociedade democrática. Inscreve-se, aqui, a 

afirmação de que “são as lutas moralmente motivadas de grupos sociais, sua 

tentativa coletiva de estabelecer institucional e culturalmente formas ampliadas de 
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reconhecimento recíproco, aquilo por meio do qual vem a se realizar a 

transformação normativamente gerida das sociedades” (HONNETH, 2003, p. 156). O 

autor acima citado, fazendo uma releitura de Hegel e Mead, estabelece, então, três 

esferas de interação a padrões diferentes de reconhecimento recíproco: o amor, o 

direito e a solidariedade.  

A primeira esfera de reconhecimento, a emotiva, está o amor (a 

amizade), que não se restringe à valorização romântica da relação íntima sexual, 

mas como “todas as relações primárias, na medida em que elas consistam em 

ligações emotivas fortes entre poucas pessoas, segundo o padrão de relações 

eróticas entre dois parceiros, de amizades e de relações pais/filhos” (HONNETH, 

2003, p. 159).  Honneth (2003) toma, como referência de análise, a relação mãe/filho 

com base nos estudos da psicanálise de Donald Winnicott, cujo modo de 

reconhecimento da relação prática está na dedicação emotiva.  

Essa relação afetiva primária depende da capacidade adquirida, logo na 

primeira infância, do equilíbrio entre simbiose e autoafirmação. De início, para 

caracterizar essa relação de simbiose, que principia, logo depois do nascimento, é 

configurado uma fase de “dependência absoluta”. Aqui, os dois parceiros da relação 

(mãe e filho) dependem, “na satisfação de suas carências, inteiramente um do outro, 

sem estar em condições de uma delimitação individual em face do respectivo outro” 

(HONNETH, 2003, p. 166).  

Um novo estágio nessa interação é provocado por um processo de “des-

adaptação graduada”, caracterizado por uma “dependência relativa” tanto da mãe 

quanto do filho. Com o retorno ao cotidiano e uma nova abertura para outras 

pessoas de referência, mãe e filho, aprendem um com o outro a se diferenciarem em 

seres autônomos. No processo de reconhecimento a relação do amor ocorre pelo 

duplo processo de liberação e ligação emotiva simultânea, mas autônoma e 

independente.  

Se, no amor, a simbiose é quebrada pela individuação recíproca, “sem a 

segurança emotiva de que a pessoa amada preserva sua afeição mesmo depois da 

autonomização renovada, não seria possível de modo algum, para o sujeito que 

ama, o reconhecimento de sua independência” (HONNETH, 2003, p. 178).  Dessa 

situação de autorrelação advém a “autoconfiança”, condição de desenvolvimento de 

uma relação positiva de si mesmo, alicerce das relações sociais entre os indivíduos, 

segundo Honneth (2003). Daí, nesse nível de reconhecimento repousar a 
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estruturação da personalidade dos sujeitos, base da moralidade e indispensável à 

participação autônoma na vida pública.  

Na segunda esfera do reconhecimento, a jurídico-moral, está o direito, 

pautado pelos princípios morais construídos na modernidade e no modo de 

reconhecimento do respeito cognitivo. Dispondo de interesses e regras 

universalistas extensivas a todos os membros da sociedade, o sistema jurídico 

rompe com o tipo de reconhecimento característico das sociedades tradicionais 

marcado pela concessão de privilégios em função do status, devendo, por isso, 

combatê-la. Os sujeitos, então, migram para uma nova forma de reconhecimento em 

que a relação jurídica é universalizada sob o prisma do princípio da igualdade, 

submetendo toda ordem jurídica ao postulado de não admitir mais exceções e 

privilégios. De fato, 

 

Uma vez que essa exigência se refere ao papel que o indivíduo detém 
como cidadão, com ela a ideia de igualdade assume ao mesmo tempo o 
significado de ser membro ‘como igual valor’ de uma coletividade política: 
independente das diferenças no grau de disposição econômica, cabem a 
todo membro da sociedade todos os direitos que fecundam o exercício 
igual de seus interesses políticos (HONNETH, 2003, p. 190).   
 
  

O direito permite que os sujeitos se reconheçam reciprocamente, em 

princípio, como seres livres e iguais, em que todos os membros da comunidade 

jurídica partilham da mesma propriedade de autonomia individual, tornando-se 

sujeitos de direitos. Mas, como é possível que o indivíduo desenvolva uma 

consciência crítica de ser um sujeito de direitos? Os sujeitos precisam estar em 

condições de desenvolver sua autonomia, de ser capazes de proposição e 

interlocução pública de suas demandas e reivindicações, uma vez que, obedecendo 

a mesma lei, se reconhecem reciprocamente como pessoas capazes de decidir com 

autonomia individual sobre normas morais (HONNETH, 2003).  

A fonte dessa moralidade normativa, baseado em Hegel, Honneth (2003 

apud MATTOS, 2006) diz estar nos acordos intersubjetivos, construídos via 

reconhecimento mútuo, que, estando em constante transformação, faz com que 

tanto o indivíduo quanto a sociedade, evoluam em cada nova etapa de 

reconhecimento. É possível percebermos essa ideia de luta por reconhecimento a 

partir de processos de evolução social, em momentos nos quais, segundo a 
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Protagonista Diadorim (Informação verbal), “a pessoa só consegue crescer de forma 

social e nas organizações sociais se exercer a ajuda mútua”.  

A exemplo disso, estão os sujeitos do campo, especificamente, o 

agricultor familiar que vem se fazendo reconhecer, continuamente, como sujeitos de 

direitos, sob as bases de uma concepção de agricultura diferente e alternativa à 

agricultura latifundiária e patronal dominante no país que os renegaram à condição 

subalterna (WANDERLEY, 2000). O reconhecimento como sujeito de direitos vem 

das mudanças profundas, tensas, que estão postas na dinâmica social e da 

superação das condições de desigualdade enfrentados por aqueles que procuram 

uma perspectiva emancipadora de mudança social e que respeite a sua 

especificidade.  

Por conseguinte, por ser a estrutura do reconhecimento jurídico 

constituída de forma universalista, merece uma aplicação específica a situação, 

pois, “um direito universal válido deve ser questionado, à luz das descrições 

empíricas da situação, no sentido de saber a que círculo de sujeitos ele deve se 

aplicar, visto que eles pertencem à classe de pessoas moralmente imputáveis” 

(HONNETH, 2003, p. 186). Como consequência, o reconhecimento recíproco entre 

os sujeitos é condição para o desenvolvimento de uma identidade positiva, 

necessária à participação na esfera pública. Esta, entendida nos moldes do conceito 

habermasiano, enquanto espaço livre de argumentos e força legitimadora da 

formação de opinião e da vontade. Mas é necessário, também, que os sujeitos se 

reconheçam em suas diferenças em relação aos outros.  

É recorrente em Honneth (2003) a necessidade de ampliação dos 

direitos fundamentais, inspirado nos ideais de liberdade e igualdade da sociedade 

moderna, considerados a base sobre a qual se edifica a existência social. A 

universalização desses ideais representa a partilha de valores comuns entre os 

sujeitos, cujo conteúdo seria subjetivamente aceito e acolhido por todos. Assim, as 

relações jurídicas geram entre os sujeitos uma consciência de respeito a si mesmo 

e, por conseguinte, requer o respeito de todos os outros membros da coletividade. 

Dessa forma, o reconhecimento jurídico se encontra com a conquista do 

autorrespeito. Nesse ínterim, o sujeito é capaz de conceber sua ação mediante 

manifestação da sua própria autonomia e respeitada pelos demais membros do 

grupo social.  
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É o caráter público que os direitos possuem, porque autorizam seu 
portador a uma ação perceptível aos parceiros da interação, o que 
lhes confere a força de possibilitar a constituição do autorrespeito; 
pois, com a atividade facultativa de reclamar direitos, é dado ao 
indivíduo um meio de expressão simbólica, cuja efetividade social 
pode demonstrar-lhe reiteradamente que ele encontra 
reconhecimento universal como pessoa moralmente imputável 
(HONNETH, 2003, p. 197).  
 
 
 

É na experiência do reconhecimento jurídico que os sujeitos partilham 

das propriedades que viabilizam capacidades abstratas de orientação moral, bem 

como as capacidades concretas necessárias a uma existência digna. Nesse 

contexto, marcado pela transição da sociedade tradicional para a moderna, os 

sujeitos vivenciam um processo de individualização, e a terceira esfera do 

reconhecimento, a da solidariedade, cujo modo de reconhecimento é a estima 

social, e deve ser capaz de generalizar as propriedades diferenciadas dos sujeitos.  

Para Honneth (2003), os sujeitos necessitam não só de dedicação 

afetiva e do reconhecimento jurídico, “mas de uma estima social que lhes permita 

referir-se positivamente a suas propriedades e capacidades concretas” (2003, p. 

198). Nessa esfera do reconhecimento, valoriza-se a autenticidade da pessoa, ao 

mesmo tempo que complementa o viés jurídico do reconhecimento com a 

consciência da diferença. A condição de estima mútua com pessoas individualizadas 

é pensada “sob a condição de partilharem a orientação pelos valores e objetivos que 

lhes sinalizam reciprocamente o significado ou a contribuição de suas propriedades 

pessoais para a vida do respectivo outro” (HONNET, 2003, p. 199).  

Os sujeitos encontram a valorização de suas particularidades nos 

valores partilhados de significação no interior do grupo ou da comunidade. Por isso, 

enquanto nas relações jurídicas da sociedade moderna, o reconhecimento é 

manifestado nas propriedades universais de maneira particularizada, na esfera da 

solidariedade é expressa nas “diferenças de propriedades entre os sujeitos humanos 

de maneira universal, isto é, intersubjetivamente vinculante” (HONNETH, 2003, p. 

199). Essa forma de reconhecimento está intrinsecamente relacionada à 

predeterminação de valores culturalmente definidos e das formas de cooperação de 

sua realização. Isso pressupõe um contexto de vida social em que os sujeitos 

envolvidos partilham de uma comunidade de valores mediante objetivos comuns. 

Nesse viés, repousa uma concepção de moralidade, expressa no estabelecimento 
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de critérios normativos já reconhecidos intersubjetivamente no cotidiano onde todos 

participam. 

De acordo com Mattos (2006), para Honneth, a estima social está entre 

as condições de intersubjetividade não distorcidas para a formação de uma 

identidade positiva. Nessa esfera de reconhecimento, o desempenho dos 

integrantes da comunidade é avaliado intersubjetivamente. Somente na relação de 

integração social, é possível auferir qual é a substância dos acordos morais para a 

avaliação das propriedades pessoais, visto que seu valor social é mensurável pela 

sua capacidade de totalidade e de ser considerado um bem para a sociedade.  

Para Honneth (2003), os critérios normativos intrínsecos às lutas por 

reconhecimento estão motivados, de um lado, pela busca por diversas formas de 

autorrealização individual e, por outro, pela busca de um sistema de avaliação 

social. No primeiro, o sujeito desenvolve a capacidade de se senti  valorizado na 

medida em que suas capacidades individuais se diferenciam dos demais membros 

da coletividade, pois “uma pessoa só pode se sentir ‘valiosa’ quando se sabe 

reconhecida em realizações que ela justamente não partilha de maneira indistinta 

com todos os demais” (ibid., 2003, p. 204). No segundo, o reconhecimento acontece 

com os sujeitos da comunidade na forma de valorização das suas contribuições 

individuais para um projeto coletivo, funcionando como sistema de referência para a 

avaliação moral constitutiva de uma autocompreensão social da comunidade onde 

está inserida.  

De todo modo, a estima social se aplica às propriedades particulares que 

caracterizam os sujeitos em suas diferenças pessoais. As relações de solidariedade 

ligadas a ela vinculam-se à condição de relações simétricas de estima, uma vez que 

os sujeitos são dotados de capacidades e de experienciar a si mesmo, em suas 

próprias ações e feitos, como valiosos para a sociedade. Com efeito, o 

desenvolvimento da sua autorrealização se dá pela autoestima, sentimento do 

próprio valor, base de relações solidárias entre os sujeitos (HONNETH, 2003).  

E mesmo numa situação de degradação da estima social, Honneth 

(2003) compreende como uma provocação para agir em favor do reconhecimento. 

Aliás, para cada forma de reconhecimento, há um equivalente negativo com 

capacidade motivacional de reação às situações provocadas pelo sentimento de 

injustiça. Se a degradação representa para a estima social uma forma de 

desrespeito, as ofensas sociais manifestadas por situações de maus tratos físicos e 
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a privação de direitos e exclusão estão, respectivamente, correlacionados às 

condições de desrespeito social dos padrões normativos de reconhecimento emotivo 

e do direito. As experiências de desrespeito social podem tornar-se um impulso 

motivacional para a luta por reconhecimento, uma vez que, “a tensão efetiva em que 

o sofrimento de humilhações força o indivíduo a entrar só pode ser dissolvida por ele 

na medida em que reencontra a possibilidade da ação ativa” (HONNETH, 2003, p. 

224).  

A primeira forma de desrespeito social relacionado ao amor é referente 

às formas de maus tratos e violação. Aqui, o componente ameaçado é a integridade 

física e psíquica que cada sujeito dispõe do seu corpo. A segunda corresponde à 

privação de direitos e à exclusão. O componente ameaçado é o da integridade 

social, uma vez que o sujeito esteja submetido à privação de autonomia, o 

sentimento de injustiça social deverá prevalecer. A terceira refere-se à degradação 

da autoestima, em que o componente ameaçado é o da dignidade, privando o 

sujeito de desenvolver uma estima positiva de si mesmo. Honneth (2003) então 

adverte que todas essas formas de desrespeito social formam uma espécie de 

patologia, que deve ser combatida e evitada, tal qual se faz com as doenças do 

corpo, devendo-se, pois, garantir ralações de reconhecimento capazes de proteger 

os sujeitos do sofrimento, rebaixamento e humilhação social.  

 

Quadro 01 – Síntese Adaptada do Esquema de Estruturação das Relações de 
Reconhecimento em Honneth (2003, p. 211). 

 
Formas de 
Reconhecimento 
Positivo 

Formas de 
Reconhecimento 
Negativo 
(Desrespeito social) 

Modos de 
Reconhecimento  

Autorrelação 
Prática  

Esfera Emotiva  
(amor, amizade) 

Maus tratos e violação Dedicação 
Emotiva  

Autoconfiança 

Esfera Jurídica  
(direito) 

Privação de direitos e 
exclusão  

Respeito 
Cognitivo 

Autorrespeito  

Esfera Comunidade 
de Valores  
(solidariedade) 

Degradação e ofensa  Estima Social  Autoestima  

Fonte: Honneth (2003, p.11)  
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As situações de desrespeito social convertem-se em sentimentos de 

indignação, segundo Dewey (Apud Honneth, 2003), quando os indivíduos reagem à 

violação de expectativas normativas de comportamentos. Assim, a resistência pode 

transformar experiências individuais de desrespeito em finalidades impessoais de 

um movimento coletivo, atribuindo-lhe identidade coletiva. Com isso, a luta pelo 

reconhecimento não está relacionada à busca pela conquista e manutenção do 

poder como em Maquiavel e Hobbes, mas o sujeito que se sente lesado, reage por 

se ver ignorado pelo outro sujeito, por não se ver reconhecido pelo outro.   

Há, portanto, uma expectativa ou dependência dos sujeitos na relação 

de reconhecimento pelos outros sujeitos. Para Dewey (1946 apud Honneth, 2001), a 

autorrelação positiva, percebida no momento em que o sujeito alcança o 

reconhecimento dos outros em interação, assume o desafio de estabelecer a ligação 

entre o desenvolvimento individual e a comunidade democrática, na forma de 

relação de trocas entre grupos livres e em cooperação.  É por assim dizer, que 

 
 
[...] um bom cidadão faz da sua atuação como um membro de grupo 
político enriquecedora e enriquecida pela participação na vida 
familiar, industrial, científica e artística. Há uma relação livre de 
troca. A totalidade da personalidade integrada é possível devido à 
dinâmica de interação entre diferentes grupos e seus valores 
(DEWEY, 1946 apud HONNETH, 2001, p. 78). 

 
 
 
Dewey, segundo Honneth (2001, 2003), parte do pressuposto de que ao 

criar uma cooperação social em cada indivíduo, este se sente motivado a participar 

da construção conjunta da sociedade. Tal grau de concordância permite a 

emergência de uma consciência de cooperação da qual se defende os valores 

democráticos enquanto instrumentos para resolver racionalmente problemas 

compartilhados. A razão disso pode ser encarada, do ponto de vista da experiência 

de reconhecimento, o caminho para enunciar estruturas universais de uma vida 

bem-sucedida, mas do que uma autodeterminação individual. Aqui, repousa a 

vantagem evolutiva de uma luta por reconhecimento: o desenvolvimento de 

concepção de vida boa sem os sintomas patológicos das experiências de 

desrespeito social.  

A nosso ver, nessas experiências de desrespeito social são perceptíveis 

sintomas de invisibilidade na medida em que os sujeitos se submetem a quadros de 
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subordinação que os anula e não o faz notado. O reconhecimento alheio unge de 

significação as propriedades e particularidades concretas do sujeito quando vê suas 

realizações como importantes para si e para o grupo. Não se trata, simplesmente, de 

confundir o ser visível com o ser que aparece, que se mostra, supostamente 

superficial e diretamente observável. Mas o ser visível deve ser capaz de 

empreender uma reviravolta de superação das condições de inferioridade a que 

estão sujeitos, reagindo a situações de não reconhecimento, tal qual o faz os 

sujeitos do campo em busca da superação das condições de invisibilidade social a 

eles imposta, como nos diz o protagonista Joca Ramiro (Informação verbal):   

 

 

Hoje o agricultor está sendo mais visto que aqui atrás. Porque você 
hoje, se você é agricultor você tem que usar a sua profissão de 
agricultor. Você pode ser um estudante, mas se você mora no 
campo, você tem que botar que é agricultor. As coisas estão muito 
difíceis, até pro caba pegar um aposento. Se você mora no campo, 
você tem que trabalhar. Se você é agricultor você tem que dá valor a 
sua profissão. Eu não tenho vergonha de dizer que era agricultor. Eu 
sou agricultor. A agricultura hoje é muito diferente aqui atrás. Hoje 
nós temos mais apoio do que aqui atrás. Antes, quando meu pai 
morava no sitio a gente pagava a renda ao fazendeiro que a gente 
morava era 40%. E era de meia, às vezes.  Hoje nós tira aqui um 
tambor de feijão e nós não paga a ninguém. Quer dizer, hoje  
agricultura está muito vista. Eu, no meu a ver, hoje a agricultura tem 
muita coisa fácil pro agricultor. Só mesmo aquele que não quer 
trabalhar na agricultura (Joca Ramiro). 

 

 

A fala acima enfatiza uma reversão de uma posição desfavorável e 

subordinada do agricultor em função do reconhecimento da sua especificidade. É 

um fazer-se reconhecer que se faz num confronto direto com o não reconhecimento 

individual, generalizado enquanto grupo, que impediu de participar da vida social na 

condição de igual. O não reconhecimento é parte constitutiva do processo de 

reconhecimento porque ele representa a depreciação e negação da identidade do 

grupo. Mas os sujeitos precisam estar em condições de desenvolver sua autonomia, 

a fim de que possam decidir racionalmente sobre seus interesses e formas de 

reivindicação e ampliar o escopo da ação participativa. Para tanto, é preciso romper 

com os monopólios de interpretação que naturalizaram as condições de 

desigualdade impostas aos sujeitos do campo e os submeteram a situações de 

humilhação e exclusão social de direitos básicos essenciais a uma vida digna. Isso é 
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possível na existência de um conjunto de reivindicações mais amplo, vinculado aos 

processos de reconhecimento social, apreendidos em negação ao sentimento de 

sujeição e subordinação, no movimento tenaz da vida social, que, para as coisas 

que há de pior, a gente não alcança fechar as portas (ROSA, 2006). 

Ainda tratando do não reconhecimento, Fraser (2001) discorda de 

Honneth (2003), pois eleva o não reconhecimento não a atitudes depreciativas do 

indivíduo mas a nível da subordinação social em função de práticas discriminatórias 

institucionalizadas que impedem o sujeito de participar, na condição de igual, da vida 

social (MATTOS, 2006).  

 Concordar com Honneth nos parece mais persuasivo, haja vista o não 

reconhecimento estar na base dos sentimentos de sofrimento, humilhação e 

privação. Assim, a inferioridade, particularmente, se manifesta no plano do simbólico 

quando formas invisíveis de coerção conseguem impor e legitimar significações, 

crenças e preconceitos coletivos, tornando possível a reprodução da ordem 

estabelecida predominante (BOURDIEU, 2007). E não bastaria uma descrição 

puramente da realidade dos sujeitos socialmente inferiorizados para caracterizar a 

produção simbólica da inferioridade, muito menos, de naturalizar as condições 

desiguais de subsistência. Nesse ínterim, há uma estrutura que interage e influencia 

a realização do reconhecimento, na qual se incluem as formas de desrespeito 

originadas, sobremaneira, nas condições de desigualdade social.  

Como bem frisou Jessé Souza (2006), é preciso pactuar as condições 

históricas, já que se impõe não tratar os sujeitos isolados do seu contexto social, que 

favoreceram a formação e a permanência da desigualdade social, especificamente, 

no Brasil. A desigualdade social brasileira se pôs invisível e periférica na realidade 

social por ter sido, tradicionalmente, derivada dos desdobramentos da colonização e 

escravidão, maquiando o processo perverso atribuído por esse autor de 

modernização periférica, que, por si só, é desigual. Assim,  

 
 
nossa desigualdade e sua naturalização na vida cotidiana é 
moderna, posto que vinculada à eficácia de valores e instituições 
modernas com base em sua bem-sucedida importação ‘de fora para 
dentro’. Assim, ao contrário de ser personalista, ela retira sua 
eficácia da ‘impessoalidade’ típica dos valores e instituições 
modernas. É isso que a faz tão opaca e de tão difícil percepção na 
vida cotidiana (SOUZA, 2003, p. 17).  
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Por essa razão, Jessé Souza (2003) admite que a desigualdade social 

brasileira não foi resultado da condição de não sermos suficientemente modernos, 

de não termos absorvido fielmente os pressupostos universais da dominação 

ocidental ibérica no século XIX. Aqui, o autor rompe com o pensamento de autores 

como Sergio Buarque de Holanda, Raymundo Faoro e Roberto DaMatta, cujas obras 

se baseiam numa interpretação generalizada da influência ibérica, marcada pela 

centralidade de categorias, tais como personalismo, patrimonialismo e familismo, 

respectivamente, na formação política e social brasileira. Para Souza (2003), cada 

país teve sua forma própria, singular, de modernização, que não obedeceu, 

necessariamente, fases iguais. E com o Brasil não foi diferente; configurou-se como 

singular, em função das particularidades da sociedade, e seletivo, enquanto 

realização parcial de determinados aspectos da cultura ocidental (SOUZA, 2003). O 

caráter singular e seletivo da modernidade brasileira é produzido sob as bases do 

afastamento de indivíduos e grupos sociais dos fins pragmáticos da natureza 

mercadológica, que inibe chances de reconhecimento numa sociedade capitalista. 

Assim, a permanência da desigualdade periférica é observada em Souza (2003), a 

partir da formação de uma ralé naturalizada por esta.  

 

[...] aos meus olhos, tem a ver com a constituição de uma 
gigantesca ‘ralé’ de inadaptados às demandas da vida produtiva e 
social modernas, constituindo-se numa legião de ‘imprestáveis’, no 
sentido sóbrio e objetivo deste termo, com as óbvias conseqüências, 
tanto existenciais, na condenação de dezenas de milhões a uma 
vida trágica sob o ponto de vista material e espiritual, quanto 
sociopolíticas como a endêmica insegurança pública e 
marginalização política e econômica desses setores (SOUZA, 2003, 
p. 184). 

 
 
A ralé é, portanto, uma categoria social descartável na sociedade, 

dividida por uma dimensão geográfica que vai “da casa-grande e senzala, depois 

sobrados e mucambos, e, talvez, hoje em dia, bairros burgueses e favelas” (SOUZA, 

2003, p.140), uma clara referência positiva a obra de Gilberto Freyre. Reiterando a 

atualidade desse contexto de ocupação da desigualdade, de acordo com Germano 

(2002), o favelado é considerado sinônimo de pobre, “possibilitando a formação de 
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uma massa de marginalizados, uma ‘população marginal’ ou subempregada, cujo 

locus espacial, nas cidades, era a favela (GERMANO, 2002, p. 39, grifo do autor).  

Confinados, também, no meio rural o quadro de desigualdade decorrente 

das condições de exclusão social, pobreza, precariedade das condições de vida são 

revelados nos altos índices de taxa de pobreza da população rural e urbana 

(GERMANO, 2002). A primeira com mais prejuízos. Em 1999, a taxa era de 42,7% 

para a população rural, contra 25,5% da população urbana. Em 2003, a taxa sobe 

para 45,4% para a população rural e 26,1% para a população urbana. Uma 

mudança significativa vem, em 2009, com o decréscimo dessas taxas: a população 

rural alcança o índice de 28,4% e a população urbana com 14,4%. Esses índices 

estão longe de um alcance ideal de condições de pobreza, mas são representativos 

de um processo de desmistificação da aparente naturalização da desigualdade 

brasileira e seu ancoramento na invisibilidade social (SOUZA, 2006).   

 

Quadro 02- Evolução proporcional de pobres, segundo localização – Brasil 
(1999 -2009) 

 

 
Localização  

1999 2003 2009 
Taxa pobreza 
% 

Taxa pobreza 
% 

Taxa pobreza 
% 

Metropolitana  19,1 22,0 11,0 
Urbana  25,5 26,1 14,4 
Rural  42,7 45,4 28,4 
Brasil  27,8 28,1 15,4 

 Fonte: DIEESE, 2011. 
 Nota: Elaboração adaptada da autora, 2012. 
 

 

A invisibilidade social, segundo Souza (2006), é consequência do 

desaparecimento do sujeito entre outros sujeitos, submetido a um processo de 

humilhação social que conduz a um tratamento degradante destinado aos pobres, 

invisíveis socialmente. Igualmente, a humilhação social, de acordo com Honneth 

(2003), é uma das formas mais degradantes de desrespeito social porque 

representa o sentimento de sujeição ao outro, sem proteção6. Além disso, Souza 

                                                 
6 Vale salientar que Souza (2003, 2006) estabelece, de fato, uma estreita ligação com o pensamento 
de Charles Taylor, também teórico do reconhecimento, ao se apropriar do seu conceito de 
autenticidade que se baseia em identidades geradas internamente que permitem reconhecer a nós 
mesmos e os outros. Essa apropriação serve para sustentar a sua crítica aos modelos teóricos que 



 73

(2006) não atribui ao fator econômico um determinante para a desigualdade 

brasileira. Segundo o autor, há uma “tendência a se acreditar num ‘fetichismo da 

economia’, como se o crescimento econômico por si mesmo pudesse resolver 

problemas como desigualdade excludente e marginalização” (SOUZA, 2006, p. 24). 

O fato é que a desigualdade está na sua banalização e naturalização contribuindo 

para sua permanência.  

E se transportarmos o fator econômico à luta pelo reconhecimento em 

Honneth (2003), vamos perceber que sua reivindicação não deriva exclusivamente 

de demandas materiais. Evidentemente, que há casos em que o grupo social está 

mais preocupado em preservar sua sobrevivência. Na verdade, a resistência social 

seguindo um paradigma atual e alternativo da leitura de Hegel, “depende sobretudo 

de um conceito de luta social que toma seu ponto de partida de sentimentos morais 

de injustiça, em vez de constelações de interesses dados” (HONNETH, 2003, p. 

255). Em outras palavras, a resistência não é resultado exclusivo da negação às 

formas de distribuição desigual objetiva de oportunidades materiais de vida, mas, às 

atitudes morais emotivas no cotidiano das relações sociais de valorização da 

diferença. Este, também, é um dos pontos que Fraser (2001) faz sua crítica a 

Honneth. Tomando como base a luta da classe trabalhadora contra as situações de 

injustiça, consideradas as condições de exploração no trabalho, segundo Fraser 

(2001),  

 
 
A tarefa do proletariado, então, simplesmente não é um melhor 
acordo para si, mas ‘abolir-se como classe’. A última coisa de que 
necessita é reconhecimento de sua diferença. Pelo contrário, a 
única forma de remediar a injustiça é extinguir o proletariado como 
grupo (FRASER, 2001, p. 256).   

 
 

 

A solução encontrada por Fraser (2001) para esses casos de injustiça 

é a reestruturação das instituições sociais, no caso, uma mudança da própria política 

econômica, pois como se trata de uma situação de não reconhecimento, 

considerando o caráter de subordinação do proletariado numa sociedade capitalista, 

                                                                                                                                                         
tentam explicar de forma generalizada a formação brasileira sem considerar os elementos específicos 
e constitutivos da sua realidade social, como dissemos anteriormente.  
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a reparação dessa injustiça ocorre com a transformação das estruturas vigentes de 

dominação.  

Fraser (2001, 2002) nos chama a atenção para duas formas de lutas 

contra a injustiça: as formas de lutas por reconhecimento e as formas de lutas por 

redistribuição. A primeira diz respeito às lutas em favor da afirmação das diferenças 

sexuais, gênero e étnicorraciais; a segunda, a busca mais justa e igualitária de 

recursos e bens. Para cada uma das formas de injustiças um tipo de “remédio” para 

curá-las nas situações de negação de reconhecimento e de redistribuição: afirmação 

e negação. Os remédios afirmativos são assim chamados devido  

 

 
à correção de resultados indesejáveis de arranjos sociais sem 
perturbar o arcabouço que os gera. Por remédios transformativos, 
em contraste, entendem-se remédios orientados para correção de 
resultados indesejáveis precisamente pela reestruturação do 
arcabouço genérico que os gera (FRASER, 2001, p. 266) 

 
 

 

Embora Fraser (2001) faça essa separação, de modo geral, nenhuma 

dessas demandas caminha sozinha. Os sujeitos, vítimas de ambas injustiças, 

requerem tanto redistribuição quanto reconhecimento. Mas Honneth (2001, 2003) 

discorda dessa separação, e temos que concordar, porque não há como separar a 

conexão entre cultura e economia numa sociedade capitalista. Segundo Mattos 

(2006), tal dicotomia, para Honneth, negligencia as lutas por reconhecimento 

presente em todos os conflitos por igualdade legal. Para entender as especificidades 

do capitalismo contemporâneo e sua relação com as situações de injustiças sociais, 

culturais, políticas e econômicas é indispensável uma análise da gramática moral 

que está por trás de todos os conflitos sociais, os quais são oriundos das 

experiências de desrespeito. 

Pelo exposto, basta ainda dizer que toda dinâmica por reconhecimento, 

para Honneth (2001, 2003), é primeiro uma relação de não reconhecimento, e 

posterior, reconhecimento jurídico ou social. Quando um estado insuportável de 

subsistência é avaliado mediante expectativas morais que os atingidos generalizam 

perante a coletividade, provocando assim, um sentimento coletivo de injustiça, tem-

se uma luta capaz de suscitar uma ação que busque restaurar relações de 

reconhecimento mútuo. Com efeito, padrões de reconhecimento negativos 
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sustentam e mantêm o sentimento de inferioridade, que só o enfrentamento às 

diferentes formas de opressão retira dos sujeitos a posição passiva de vulneráveis, e 

com isso, anula sua condição de invisíveis sociais. É assim que se traduz a 

desconstrução do processo de inferioridade que sustenta e reproduz as experiências 

de negação da vida social, na qualidade de iguais, dos sujeitos.  

Se é possível desconstruir a inferioridade de sujeitos invisíveis 

socialmente, de que forma essa inferioridade é construída? Nessa condição de 

silenciados historicamente estão os sujeitos do campo no Brasil. Tratamos, 

especificamente, dos que são invisíveis, cujas causas sociais e econômicas 

conduziram a um processo de marginalização social. Ainda que façamos esse 

recorte, não podemos negar que a realidade histórica do meio rural “é 

surpreendentemente variada”, como diz Williams (1989, p. 11, grifo do autor). 

 
 
A ‘forma de vida campestre’ engloba as mais diversas práticas- de 
caçadores, pastores, fazendeiros e empresários agroindustriais -, e 
sua organização varia de tribo ao feudo, do camponês e pequeno 
arrendatário à comuna rural, dos latifúndios e platations às grandes 
empresas agroindustriais capitalistas e fazendas estatais 
(WILLIAMS,1989, p. 11). 
 
 
 

Aliás, esse caráter heterogêneo da forma de vida do meio rural é 

reforçado por Wanderley (2000) quando convivem diferentes tipos de atividades, 

residências e serviços dos mais distintos estabelecimentos agropecuários, revelando 

que “a presença destes diversos grupos sociais pode ser fator de dinamismo ou 

fonte de conflito” (ibid., 2000, p. 98). Assim os sujeitos do campo se identificam em 

sua singularidade, enquanto pessoas concretas, com especificidades propriamente 

espaciais e referenciais identitários.  

No entanto, as bases que fundamentam essa perspectiva heterogênea é 

recente. A unilateralidade foi a lógica que serviu de parâmetro para comparar o 

campo e a cidade. O primeiro foi analisado com base na lógica do segundo. Foi 

assim que a essência constitutiva da lógica do campo foi suprimida pela aparência 

das cidades (WILLIAMS, 1989). Enquanto a cidade caminha para pertencer a um 

nível superior de organização da vida social, o campo e seus sujeitos tendem a se 

inferiorizar.  
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Assim como Williams (1989) que constrói com elementos literários a 

lógica da dicotomia que opõe cidade e campo, respectivamente, uma representante 

da criação emancipadora e do futuro, a outra, do velho, do passado, também o 

perpetramos, com o pressuposto desejo de fazer da literatura expressão de uma 

sociedade e de um momento histórico. E nada mais emblemático, de acordo com 

Queiroz (1979), para atestar como se constrói o processo de inferioridade dos 

sujeitos do campo, senão, citando uma breve passagem do romance Rosa, de 

Joaquim Manuel de Macedo.  

A década é 1930 no Rio de Janeiro. O namorado de Rosa, Juca entra 

pela primeira vez em uma reunião com a presença de citadinos. Sua expressão é de 

profunda inferioridade, por se envergonhar de ser ‘roceiro’ e de não saber se 

comportar na fina sociedade carioca. O discurso do tio de Rosa, também caipira, e 

as justificativas do pai desta, tido como um ‘homem da cidade’, um ‘citadino’, 

mostram que “essa situação é ainda recente e que em época pouco anterior, ou não 

existiria a disparidade, ou o campo tivera até posição de superioridade em relação a 

cidade” (QUEIROZ, 1979, p. 171). Não se trata, apenas, de uma mudança 

geográfica do lugar que ocupa a classe dominante no país, mas de um novo arranjo 

social movido pelo “aburguesamento das cidades” com a chegada dos fazendeiros 

(QUEIROZ, 1979). 

Uma outra obra da nossa literatura é Urupês, de Monteiro Lobato (1994). 

O personagem Jeca Tatu é a representação da figura do caipira de barba rala, 

calcanhares rachados, pobre, ignorante e avesso aos hábitos de higiene urbanos. 

Pensando denunciar a precariedade da saúde da população rural e divulgar a 

campanha sanitarista da década de 1920, Monteiro Lobato (1994), através do Jeca 

Tatu, reproduz o estigma da uma figura do caipira, homem do interior, caboclo 

preguiçoso incapaz de promover mudanças no seu modo de vida. O Jeca Tatu 

generalizou, em todo o país, a figura de exímio símbolo da miséria e do atraso 

econômico brasileiro, permanecendo ainda hoje.   

São esses os sujeitos do campo estigmatizados por sua condição social, 

política, econômica e cultural, nomeados de várias formas: o Caboclo, o Jeca Tatu, o 

Pé-Rachado, o Caipira, o Matuto etc. Todos com o mesmo sentido de naturalização 

da sua condição de invisibilidade social. Uma mudança nas formas de ver e pensar 

o campo parte do pressuposto de ressignificar o olhar crítico mediante condições 

socioeconômicas degradantes antes naturalizadas. Isso inclui articular experiências 
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de desrespeito social à história e vivência dos sujeitos e das coletividades que 

resultam em iniciativas, escolhas, tensões e conflitos que vivem, provocam e são 

provocados. Para isso, “a renovação teórica dos instrumentos de reflexão e de 

intervenção no meio rural deve ser concomitante de investigações empíricas sólidas, 

que cubram áreas cuja importância não foi até agora devidamente relevada” 

(SANTOS, B. S.,1981, p. 562).  

Partindo desses ensinamentos de Boaventura Santos (1981), o 

desvendamento dos processos de reconhecimento social dos sujeitos do campo 

está intrinsecamente relacionado à desnaturalização da sua condição de 

inferioridade e das alternativas reais de problematização da sua existência concreta, 

questões e demandas. Uma alternativa empírica que nos apresenta é o contexto da 

territorialidade do campo por ser uma estratégia essencialmente integradora de 

espaços, de sujeitos e ações que se constrói na dinâmica do dia a dia da vida social.  

Entende-se que, na composição da territorialidade do Sertão do Apodi, a 

articulação do grupo de municípios contribui para manter uma identidade coletiva, 

em torno de uma estratégia comum de desenvolvimento local, que, por sua vez, tem, 

na participação das pessoas, o eixo central do processo de desenvolvimento 

(RAMOS, 2011). Cada vez mais a forma de desenvolvimento local tem contribuído 

para combater desigualdades sociais, na medida em que resulta, por um lado, de 

resistência de economias e identidades locais suprimidas pela globalização 

econômica e, por outro, por ser a resposta local aos problemas econômicos, sociais, 

culturais, ambientais e políticos dela resultantes (AMARO, 2009 apud RAMOS, 

2011).  

Nesse ínterim, a abordagem territorial é revestida pela concepção de 

Território Usado, em Milton Santos (2006, 2007, 2009) por ser resultado de um 

processo histórico, como também base material e social das novas ações humanas. 

Isso inclui levar em consideração a interdependência e não isolamento entre 

materialidade (natureza) e o seu uso, a ação humana. O que nos permite uma 

consideração abrangente da totalidade das causas e dos efeitos da abordagem 

territorial, como será visto no decorrer deste trabalho de tese. 
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2.2 O CAMPO E A POLÍTICA NACIONAL DOS TERRITÓRIOS  

  

A construção de uma agenda nacional de implementação de uma 

política de desenvolvimento territorial no Brasil é, relativamente, recente. Surge no 

final dos anos 1990 e início desta década enquanto paradigma de referência para a 

América Latina, contribuindo com a crítica aos modelos de desenvolvimento local e 

regional integrado de enfrentamento da pobreza e desigualdades sociais, ao mesmo 

tempo que emergem novas reflexões e reformulações sobre o espaço rural 

(CHIRIBOGA, 2010).  

O espaço rural, que ora foi visto como lugar de problemas, hoje, é 

encarado como portador de soluções, vinculado à melhoria do emprego e da 

qualidade de vida (WANDERLEY, 2001). O enfoque dessa abordagem reside na 

maximização das oportunidades de desenvolvimento humano e na diversificação 

das economias locais, “o que de forma alguma significa que os agricultores possam 

ser considerados um mero resíduo, pois o desenvolvimento torna as famílias rurais 

cada vez mais pluriativas e multifuncionais, sem que sejam rompidos muitos de seus 

laços com sítios e fazendas” (VEIGA, 2003, p. 88).  

A dinâmica territorial supõe políticas públicas que estimulem a 

formulação descentralizada de projetos capazes de valorizar os atributos locais e 

regionais no processo de desenvolvimento, propiciando oportunidades de geração 

de renda (ABRAMOVAY, 1999). É nesse sentido, que “o meio rural pode ser 

encarado de maneira positiva não como o local onde se espera o momento de 

integrar-se na vida urbana, mas como a base de projetos capazes de motivar o 

surgimento local e regional de novas oportunidades” (ABRAMOVAY, 1999, p. 18). 

Abramovay (1999) nos chama atenção para um processo, ainda tímido, 

mas real, de descentralização do crescimento econômico e fortalecimento das 

cidades médias no final da década de 1990 no Brasil. Isso se deve não só porque 

houve uma desaceleração no emprego de setores econômicos mais dinâmicos, mas 

porque “existe um potencial de geração de renda no meio rural e nos municípios aos 

quais se relaciona diretamente que a sociedade não tem sido capaz de valorizar” 

(ABRAMOVAY, 1999, p. 11). A luta pela Reforma Agrária e o fortalecimento da 

agricultura familiar, este último por meio de programas, como o Programa Nacional 

de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), que exprimem essas forças que 

se opõem à visão pessimista sobre o rural.  
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A preocupação com enfoque territorial na descentralização de políticas 

públicas voltadas para a promoção do desenvolvimento rural no Nordeste brasileiro 

é institucionalizada, ainda em 2000, no Governo de Fernando Henrique Cardoso, por 

meio do Acordo de Empréstimo Nº 494-BR, celebrado entre a República Federativa 

do Brasil e o FIDA, resultando no Projeto de Desenvolvimento Sustentável para os 

Assentamentos da Reforma Agrária do Semiárido do Nordeste, ou simplesmente, 

PDHC. A ordem do montante desse empréstimo compreendeu o valor de US$ 50 

milhões, sendo US$ 25 milhões de responsabilidade de cada uma das partes 

(PDHC, 2005a, p. 22). Coube à União, além desse montante, mobilizar outros 

recursos de crédito para viabilizar atividades produtivas identificadas pelo Projeto, o 

que tem ficado a cargo do Pronaf (PDHC, 2005a).  

De início, o PDHC identifica-se como projeto piloto; desde a sua 

concepção, construção de espaços de experimentação e de geração de 

conhecimentos, nos campos de gestão de interesses e dos recursos naturais, vem 

favorecendo o desenvolvimento e a ampliação de competências locais (PDHC, 

2005a). Surge com o objetivo de  

 

 

fortalecer processos locais, participativos e solidários, de construção 
social do desenvolvimento humano sustentável, dos assentados(as) 
e agricultores(as) familiares, em parceria com os demais sujeitos 
sociais ligados direta ou indiretamente com o desenvolvimento 
territorial, na perspectiva da convivência com o Semiárido, 
garantindo a transversalidade de gênero, geração e etnia, gerindo 
recursos sociopolíticos, ambientais, culturais, econômicos e 
tecnológicos, nas áreas selecionadas pelo Projeto (PDHC, 2005a, p. 
07). 

] 

 

Identifica-se, ainda, como um Projeto Governamental, atualmente, 

vinculado à SDT, do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA). Porém, a 

execução de suas ações ocorre através de entidades da sociedade civil, 

denominadas Parceiras de Execução Direta (PEDs), executoras diretas nos 

seguintes Territórios: Sertão Central (Ceará), Sertão do Apodi (Rio Grande do 

Norte), Sertão Cariri (Paraíba), Sertão Pajeú (Pernambuco) e Sertão Sergipano 

(Sergipe). Em 2004, foi incorporado ao Projeto, o Território do Sertão do São João 
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do Piauí (Piauí) e, em 2005, o Território do Sertão do Araripe (Pernambuco) e do 

território do Sertão dos Inhamuns (Ceará).  

Esses Territórios “constituem-se grupos de municípios que foram 

definidos a partir de um conjunto de critérios, entre os quais destacam-se, o 

adensamento de áreas de assentamento da Reforma Agrária e de comunidades de 

Agricultura Familiar, e semelhantes dinâmicas sociais, políticas, econômicas e 

culturais” (PDHC, 2005a, p. 07). Resumidamente, a execução do Projeto resulta de 

ações de articulação, organização e promoção de desenvolvimento rural e formação 

humana e na transferência de recursos para a gestão de pequenos projetos 

produtivos e sociais com acompanhamento de assistência técnica.  

Na avaliação do Projeto realizado pelo FIDA (2007), os aspectos mais 

inovadores alcançados na execução das ações foram: 

 

a)  La concepción multidimensional de la pobreza y el desarrollo rural.  

b)  La aplicación de una estrategia de intervención territorial.  

c)  La centralidad de las acciones de organización social y el papel central de 

organizaciones de la sociedad civil en su ejecución.  

d) La ejecución de acciones a través de una amplia variedad de 

organizaciones.  

e) La fuerte orientación del Proyecto al trabajo en parceria con otras 

instituciones.  

f) La participación de los beneficiarios en el seguimiento y evaluación de las 

acciones del Proyecto.  

g)  El uso de metodologías efectivas de alfabetización de adultos;  

h) El apoyo a iniciativas de educación con un potencial de generar impactos 

en la población rural más pobre (FIDA, 2007).  

 

A experiência pioneira do PDHC em Estados nordestinos, desde 2000, 

segundo informantes desta pesquisa, contribuiu para impulsionar o debate no âmbito 

das políticas públicas governamentais de organização territorial no meio rural, 

devido a sua finalidade de melhorar as condições sociais e econômicas de 

beneficiários de assentamentos de Reforma Agrária e de fortalecimento de 

economias locais de agricultores familiares do Semiárido do Nordeste, sob o viés da 

organização territorial do espaço.  
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Contudo, as demandas e reivindicações de movimentos e organizações 

sociais, que pautaram, em suas agendas a dinâmica territorial como elemento 

aglutinador de identidades regionais e promotor do desenvolvimento rural 

sustentável, foram decisivas nesse processo. Conforme Sô Candelário (Informação 

verbal):  

 

 
Os movimentos sociais num processo anterior, já antes de 2003, no 
governo Fernando Henrique Cardoso, fazia um debate muito forte 
com sociedade civil, movimentos capitaneados pela CONTAG, 
outros movimentos sociais que era um debate da gestão social de 
políticas públicas. Por fazer essa discussão no governo, já que o 
governo disponibiliza um conjunto de políticas, e quem faz esse 
diálogo lá na ponta?  Então havia um questionamento muito forte 
disso aí. E antes mesmo da SDT surgir foi constituído uma 
experiência pioneira que é o Projeto Dom Hélder Câmara (PDHC) 
que tem um pouco esse viés de promover a gestão social. Com a 
eleição do governo Lula, o que aconteceu? Já na equipe de 
transição isso foi pautado e professora Tânia Bacelar, Humberto 
Oliveira e outras pessoas que integravam a comissão começaram 
esse debate e a partir daí constituíram a Secretaria de 
Desenvolvimento Territorial (Sô Candelário). 
 
 
 

Tal participação da sociedade civil é expressa no documento 

“Referências para uma Estratégia de Desenvolvimento Rural no Brasil” (MDA/SDT, 

2005), quando atribui a iniciativa de o governo brasileiro propor uma política nacional 

que apoiasse o desenvolvimento sustentável a partir da abordagem territorial, 

considerando o processo de acúmulos e de reivindicações de setores públicos e 

organizações da sociedade civil, que avaliaram como necessária a articulação de 

políticas nacionais com iniciativas locais. Dessas articulações, resultou a criação da 

SDT, no âmbito do MDA, em 2003, que, no mesmo ano, formula o Programa 

Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais (Pronat), conforme 

Plano Plurianual do Brasil 2004 - 2007, que passa a ser executado em 2004. De 

acordo com o Protagonista Quelemém de Góis (Informação verbal):  

 
 

A Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT) nasce antes, com 
o objetivo de criar um Programa Nacional de Desenvolvimento 
Sustentável para Territórios Rurais (PRONAT). O Programa foi 
elaborado e aprovado no Plano Plurianual (PPA) 2004-2007. É o 
Programa 1334, registrado no PPA do Ministério do Planejamento. 
Oficialmente teve início no ano de 2004 (Quelemém de Góis). 
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A SDT, segundo informações no sítio oficial7, atua, em 2011, em 164 

territórios rurais de todo País, assumindo como missão “apoiar a organização e o 

fortalecimento dos atores sociais locais na gestão participativa do desenvolvimento 

sustentável dos territórios rurais, além de promover a implementação e integração 

de políticas públicas no setor agrícola”. Para a SDT, o Território Rural é identificado 

como um espaço geograficamente definido, caracterizado por critérios 

multidimensionais, tais como: ambiente, economia, sociedade, cultura, política e 

instituições. Possui população formada por grupos sociais relativamente distintos 

que se interrelacionam interna e externamente por meio de processos 

caracterizados por um ou mais elementos que indicam identidade, coesão e sentido 

de pertencimento8. O Território Rural se configura em demandas de territorialização 

do espaço, no sentido de resultar de formas diferentes de interação que diz respeito 

ao espaço humano, lugar de vida e de realização de trabalho. Há, portanto, uma 

relação híbrida entre Território e Espaço (SANTOS, M. , 2009) 

A configuração territorial, segundo Milton Santos (2009), é definida 

conforme a realização da sua materialidade, o que não pode ser dissociado da 

categoria de espaço. Enquanto Território corresponde assim à realização das 

atividades criadas com base na herança cultural do indivíduo, não se configurando 

uma forma definitiva e organizada do espaço que “reúne a materialidade e a vida 

que a anima” (SANTOS, M., 2009, p. 62). Não são sinônimos, mas inseparáveis. O 

Território, como recorte espacial, está contido no Espaço e o Espaço no Território, 

num movimento dialético.  

Consoante o requisito de materialidade para constituir o Território Rural, 

conforme documento oficial (BRASIL, 2008, p. 02). São necessários: 

 

a) Conjunto de municípios com até 50 mil habitantes. 

b) Densidade populacional menor que 80 habitantes/Km². 

c) Organização em territórios rurais de identidade. 

d) Integração com os Consórcios de Segurança Alimentar e Desenvolvimento 

Local (Consad), do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) e/ou 

Mesorregiões, do Ministério da Integração Nacional (MI).  

                                                 
7 Disponível em: http://www.mda.gov.br/portal/sdt/institucional/Missao_da_SDT. Acesso em: 16 de 
julho de 2011.  
8 Disponível em: http://www.mda.gov.br/portal/sdt/programas/territoriosrurais. Acesso em: 16 de julho 
de 2011 
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Na realização das ações de fortalecimento do desenvolvimento 

sustentável, tendo os Territórios Rurais como espaço de protagonismo, 

planejamento e gestão social de políticas públicas, foi concebido o Pronat. Logo, a 

implementação de uma nova dinâmica territorial deve julgar necessário políticas 

públicas que estimulem a formulação descentralizada de projetos que comportem 

aspectos da identidade regional e atributos locais no processo de desenvolvimento 

(ABRAMOVAY, 1999). Com esse desafio, o Programa foi criado para viabilizar o 

reconhecimento do território para projeção e expressão da identidade de 

determinada população, distribuído em quatro eixos temáticos9:  

 

a) Fortalecimento da Gestão Social – ampliação da capacidade dos 

atores sociais em gerirem de forma pactuada os rumos do 

desenvolvimento territorial, construindo mecanismos participativos de 

controle social.  

 

b) Fortalecimento das redes Sociais de Cooperação – ampliação do nível 

de organização, confiança e cooperação da sociedade, fortalecendo a 

identidade territorial.  

 

c) Dinamização Econômica nos Territórios Rurais – fortalecimento dos 

sistemas e redes produtivas locais formadas por agricultores familiares, 

ampliando a agregação de valor nos Territórios.  

 

e) Articulação de Políticas Públicas – integração de políticas e 

programas públicos com foco na realidade territorial, fortalecendo as 

institucionalidades territoriais.  

 

Enquanto estratégia de ação e atuação da SDT, seu maior desafio é 

identificar e constituir territórios com base em identidades regionais como elemento 

aglutinador e promotor do desenvolvimento sustentável.  Assim, não basta que o 

conceito de Território esteja ligado à ideia de domínio ou de gestão de determinada 

área, como nos parece, mas que represente um sentido e um significado para os 

                                                 
9 Disponível em: http://www.mda.gov.br/portal/sdt/institucional/Departamentos. Acesso em: 16 de 
julho de 2011. 
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sujeitos que dele se apropriam e participam. Bastaríamos afirmar que o “território 

não poderia ser nada mais que o produto dos atores sociais. São eles que produzem 

o território, partindo da realidade inicial dada, que é o espaço” (RAFFESTIN, 2011, 

p. 07).  

Com esse sentimento, partilha um dos nossos protagonistas: “[...] O 

Território você não cria, você apenas identifica e consolida ao longo do tempo. Então 

não adianta você querer vir dividir no mapa porque não vai dar certo” (Sô 

Candelário/Informação verbal).  É esse sentimento de pertença que move, também, 

a literatura de Rosa (1994) ao escrever que o sertão está dentro da gente, num 

movimento de luta pelo reconhecimento e recuperação de referenciais da figura do 

sertanejo.  

Daí, fundamentado no processo de construção de instrumentos 

norteadores da gestão compartilhada de políticas públicas e interação planejada dos 

diversos atores públicos, sociais e econômicos do Território, o Pronat se utiliza do 

Plano Territorial de Desenvolvimento Rural Sustentável (PTDRS), como instrumento 

capaz de responder às vocações, demandas e estratégias priorizadas pelos sujeitos 

sociais nos seus respectivos territórios. Nesse Plano, os sujeitos propõem, articulam 

e promovem alterações significativas na realidade local. Poderíamos dizer que se 

trata de uma mecanismo de institucionalidade participativa por combinar a 

negociação e a deliberação sobre prioridades de acesso e distribuição de bens e 

serviços realizada pelos próprios atores sociais (SANTOS, B. S., 2003). Aliás, é com 

base nas alternativas de participação democrática mobilizadas para a construção de 

estratégias e ações pensadas e executadas pelos sujeitos sociais, por meio do 

Colegiado Territorial do Sertão do Apodi, que identificaremos as possibilidades de 

desconstrução da inferioridade dos sujeitos do campo.  

O alargamento da política nacional de desenvolvimento territorial é 

realizado, em 2008, com o Programa Territórios da Cidadania. Com objetivo de 

promover o desenvolvimento econômico e universalizar o atendimento de programas 

básicos na área da infraestrutura, saúde, cultura, educação, questões fundiárias, 

organização da produção e gestão territorial, o Governo Federal lançou o Programa 

Territórios da Cidadania como forma de integrar ações entre Governo Federal, 

Estados e Municípios e de ampliar o alcance da estratégia de planejamento de 

ações governamentais por meio da articulação de vários ministérios. A experiência 

do Pronat oferece as bases de organização para uma nova institucionalidade 
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territorial, que agora não só se destina às especificidades do meio rural, como 

também absorve as estruturas urbanas.  

Assim, o Programa Territórios da Cidadania é parte de uma estratégia de 

desenvolvimento rural realizada pelo Governo Federal em parceria com os Governos 

Estaduais e Municipais e a sociedade, no caso o Pronat, com o objetivo de integralizar 

as políticas públicas para redução das desigualdades sociais e regionais, tendo por 

referência os territórios rurais como espaço de articulação e gestão de políticas 

públicas. Essa política é oriunda, principalmente, da necessidade de se adotar 

concepções inovadoras para o enfrentamento da pobreza e da exclusão social, da 

degradação ambiental e das desigualdades regionais, sociais e econômicas que 

ainda atingem o meio rural brasileiro. Dialogando com os protagonistas (Informação 

verbal) desta pesquisa, temos informações que corroboram a afirmação anterior.  

 
 
Então a própria secretaria (SDT) propôs a criação do Programa 
Territórios da Cidadania que estava previsto na própria SDT e no 
programa que batizamos de PRONAT (Programa Nacional de 
Desenvolvimento de Territórios Rurais) que, com base nessa 
experiência propõe ao conjunto do Governo Federal a elaboração de 
um programa mais amplo [...] Hoje nós temos dois programas no 
Brasil que usam abordagem territorial no meio rural: o PRONAT e o 
Programa Territórios da Cidadania. O primeiro é o alicerce do 
segundo. O PRONAT que é tido como o alicerce, constrói uma base 
composta pelas instâncias colegiadas, o colegiado territorial que, 
para mim é o núcleo duro desse programa, sem o qual não existiria 
uma política de desenvolvimento territorial que é onde, nessa 
institucionalidade nova, ocorre o protagonismo dos diferentes atores 
do território [...] O Programa Territórios da Cidadania é um programa 
que se assenta nesse alicerce. É um programa enorme com uma 
capacidade de ação fora do comum já que reúne 22 ministérios, 
mais de 200 ações governamentais o que lhe atribui uma 
complexidade fantástica. Trabalha ainda com um instrumento de 
oferta de políticas públicas que dialoga com esse movimento do 
PRONAT que é de planejamento territorial. (Quelemém de Góis) 

 

 

Vemos, desse modo, que entra em cena uma nova institucionalidade 

movida por uma pluralidade de sujeitos, de ações e legitimidade social diversa, com 

ampliação da sua área de ação e capacidade de negociação reafirmada 

constantemente. Vários setores entre público e privado, instituições nacionais, 

estaduais e locais e organizações sociais, econômicas, políticas, educacionais e 

culturais adquirem uma nova visibilidade social na política dos Territórios da 
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Cidadania. Essas forças e tensões são expressas no momento do planejamento, daí 

nosso protagonista chamar a atenção para o “planejamento territorial” redefinindo o 

cenário de gestão das políticas públicas e a relação entre Estado e a Sociedade.  

Mas existe uma grande dificuldade que permeia essas novas iniciativas de 

organização territorial. Para Tânia Bacelar (2008, p. 25), “a articulação intersetorial. 

Mas é uma dificuldade boa. Estou convencida de que ninguém junta governo. 

Governo tem muita dificuldade em se articular. Mas, vamos para o território. Quem é 

que junta o governo? Os agentes do território”. Em outras palavras, são os sujeitos 

envolvidos no processo de gestão e organização do Território.  

A capacidade de capilaridade social do Programa é também verificada 

na sua ampliação no país. De 60 Territórios da Cidadania criados em 2008, em 

2009, dobrou, foram 120, permanecendo em 2010 a mesma quantidade. Estes, 

reuniram a participação de 22 parceiros institucionais, entre ministérios e órgãos do 

Governo Federal10.  

Para identificação de quais territórios seriam o foco da atuação do 

Programa Territórios da Cidadania, foram definidos os seguintes critérios técnicos, 

conforme documento oficial (BRASIL, 2008, p. 2-3): 

 

a) menor IDH; 

b) maior concentração de agricultores familiares e assentamentos da 

Reforma Agrária; 

c) maior concentração de populações quilombolas e indígenas; 

d) maior número de beneficiários do Programa Bolsa Família; 

e) maior número de municípios com baixo dinamismo econômico; 

f) maior organização social; 

g) pelo menos, um território por estado da federação. 

 

São critérios legítimos e arquitetados para atender características mais 

abrangentes e generalizadas na composição do Território em sua diversidade 

                                                 
10 Ministérios que atuam no Programa Territórios da Cidadania: Casa Civil; Secretaria-Geral da 
Presidência da República; Secretaria de Relações Institucionais; Planejamento; Minas e Energia; 
Saúde/Funasa; Integração Nacional; Trabalho e Emprego; Meio Ambiente; Cidades; Desenvolvimento 
Agrário/Incra; Desenvolvimento Social; Educação; Ciência e Tecnologia; Comunicações; Secretaria 
Especial de Promoção da Igualdade Racial; Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca; 
Justiça/Funai; Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Cultura; Banco do Brasil; Banco do Nordeste; 
Caixa Econômica Federal; Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BRASIL, 2009).  
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política, social, cultural e econômica. É nesse ínterim que Tânia Bacelar (2008) 

afirma a necessidade de na formação e constituição dos Territórios se privilegiar os 

valores, as manifestações culturais e a sua identidade, uma vez que o Território “não 

é só plataforma de operação dos grandes agentes mundiais, posto que cada um 

deles tem vida própria, tem sua história, tem identidade” (ibid., 2008, p.16). 

Para atender a essa expectativa, sem perder de vista o foco da 

universalização, o Programa nasce com o desafio de construir uma matriz única de 

oferta de políticas públicas, articulando diferentes ministérios e ações, mas 

interagindo em diálogo com as demandas e reivindicações territoriais de forma 

integradora. Apesar do seu caráter inovador, ao procurar qualificar o atendimento 

das demandas dos territórios por meio da união de políticas públicas de promoção 

da cidadania, verificamos a superposição de políticas, já em andamento entre os 

ministérios e órgãos governamentais, com as novas metas previstas, como 

inevitável. Com isso, vemos dificultada a sua consolidação, o que poderá resultar em 

inoperância. É o que confirma o protagonista Quelemém de Góis (Informação 

verbal).  

 

 

Existe também um outro movimento, o lateral, que seria a questão: 
como é que os ministérios dialogam? [...] Falta criar vínculos entre 
as políticas a partir das próprias ofertas, mas, eu acredito que o 
movimento mais rápido de integração de políticas públicas se dá de 
baixo para cima. Na hora em que o território a partir desse 
planejamento ascendente começar a desenhar projetos 
multissetoriais que justifiquem a necessidade de ação do Ministério 
da Cultura, da Saúde, do MDA, do Ministério das Comunicações, do 
SEBRAE, do Banco do Brasil, do BNDES, pode ser um projeto de 
uma cadeia produtiva, de geração de renda para um determinado 
grupo. Com isso nós vamos integrar melhor, com mais rapidez e 
efetividade. Esse nível nós ainda não alcançamos e isso não é 
nenhuma anormalidade porque trata-se de um programa que iniciou 
a três anos (Quelemém de Góis). 
 
 

 
Essa preocupação tem fortalecido o debate que procura orientar a 

política dos territórios no sentido de privilegiar a multissetorialidade, fazendo dialogar 

as diferentes instâncias para atender à diversidade de demandas que surgem, 

superando as visões e tendências de oferta, “isto é, de pacotes predefinidos, aos 

quais acedem os receptores da intervenção pública sem maior possibilidade de 

ingerência em sua orientação, propósitos e gestão” (PERICO, 2008, p. 29).  A 



 88

verticalização na execução dessas políticas tenderá a orientar o projeto territorial, se 

não encontrar meios de coordenação e integração, o que não está longe da 

realidade do Território Sertão do Apodi, segundo o protagonista Medeiro Vaz 

(Informação verbal).  

 

 
Em minha opinião uma coisa que particularmente eu vejo como 
muito frágil na atuação do Comitê Territorial é a questão de como 
algumas políticas têm vindo a partir do momento em que o governo 
criou o território da cidadania, algumas políticas têm vindo já 
definidas e são apresentadas no Comitê, e isso é contraditório, por 
que elas deveriam vim para serem construídas no Colegiado e não 
apenas apresentadas e informadas para onde vão, como uma 
simples comunicação, já tudo definido [...] Existe esse quê. Nisso o 
Comitê pode estar mais presente, não só na discussão, mas na 
intervenção da forma como essas políticas têm vindo (Medeiro 
Vaz). 
 
 
 

A superação dessa atuação setorializada e isolada implica uma ação 

coordenada das estratégias e iniciativas executadas pelos diferentes setores e que 

envolva a participação de todos os envolvidos na sua proposição.  Embora as 

representações, em nível nacional ou mesmo estadual, presentes nos mecanismos 

de participação locais, como veremos a seguir na qualidade de Colegiados 

Territoriais, tentem a operar estabelecendo articulação e coordenação entre as 

diferentes instâncias. Ainda assim, carecem de capacidade ou autoridade para 

adequar territorialmente as políticas que vêm sendo estabelecidas em nível nacional 

(PERICO, 2008).  

No Território do Sertão do Apodi a presença do PDHC, enquanto órgão 

federal, qualifica as ações do Pronat, exercendo a função de articulador territorial11 e 

faz a interlocução entre as políticas públicas governamentais e os níveis territoriais 

locais. Como o Território Sertão do Apodi, além de se constituir em Território Rural, 

faz parte do conjunto de Territórios da Cidadania; se, por um lado, otimiza as ações 

porque os interesses de ambas institucionalidades convergem para  gestão e o 

desenvolvimento social territorial, por outro, privilegia-se o caráter rural como foco de 

                                                 
11 Em cada Território Rural há um Articulador Territorial, contratado pela SDT/MDA, via seleção 
pública, responsável pela mobilização e articulação dos sujeitos envolvidos no Território, assessoria 
às instâncias do Colegiado Territorial, organização, acompanhamento e planejamento das ações e 
atividades, registro de informações e apoio na execução das políticas governamentais, dentre outras 
demandas. No caso do Território Sertão do Apodi, o Supervisor do PDHC acumula essa função.  
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atenção. Assim, traduz essas observações um dos protagonistas (Informação 

verbal) desta pesquisa.  

 
 
 
O nosso Território é diferenciado, porque como falei, a experiência 
que o governo tinha de desenvolvimento territorial para se construir 
um programa nacional, foi aqui, também, no nosso Território, e aí 
tomou a nossa experiência como referência. Só que aqui, essa 
experiência começou com o PDHC e o PDHC foi criado com um 
foco direcionado para o rural, para a agricultura e o PDHC aqui no 
nosso território ele assumiu a função de articular o Comitê. Nos 
outros territórios têm um articulador responsável pela articulação do 
Comitê do Território da Cidadania, mas aqui não. Aqui, o articulador 
do PDHC assume dois papeis: um de articular o PDHC e outro de 
articular as ações do Programa Territórios da Cidadania (Medeiro 
Vaz). 

 

 

Mas o enfoque, prioritariamente, rural não é particular ao Território do 

Sertão do Apodi. Sendo o Pronat, um Programa exclusivo para atender as 

demandas rurais, e que deu origem ao Programa Territórios da Cidadania, aqui, 

reside um dos seus desafios: estender o acesso do Programa ao espaço urbano, 

dadas as características, eminentemente, rurais e de haver sido “gestado no MDA”, 

demandando novos arranjos institucionais no âmbito do Território. O que está em 

questão é o desafio de garantir um caráter público, ou seja, de integração de 

organismos públicos proporcionando um caráter estatal de gestão no Território 

(PERICO, 2008). No aferimento dessa idéia, encontramos a fala de um dos 

protagonistas (Informação verbal) do Território Sertão do Apodi:  

 

 
Então como foi gestado no MDA e mesmo sendo o território da 
cidadania um programa que é para a cidade e para o campo, ainda 
tem uma cara muito rural, isso pela história, todos os territórios da 
cidadania foram territórios rurais e embora a gente faça um esforço 
para não ser assim, mas acaba que, com a experiência que a gente 
acumulou com os territórios rurais, termina mesmo às vezes até 
dando o tom dos territórios da cidadania (Otacília).   

 

 

O Programa Território da Cidadania, em sua natureza, permite a 

universalização das políticas, de forma que o tratamento territorializado supere a 

visão dicotômica da relação entre cidade e campo. É bem verdade que uma 
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inovadora dinâmica territorial, segundo Abramovay (1999), tanto é movida por uma 

diversificação das cidades impulsionadas pela interiorização do processo de 

crescimento econômico, garantindo mais oportunidades de intensificação das 

ligações entre campo e cidade, quanto são necessárias efetivas oportunidades para 

que a população rural, particularmente, as que compõem o conjunto das unidades 

familiares tenham papel decisivo e funções variadas na sociedade, deixando de ser 

encarada como um "reservatório de mão-de-obra sobrante" (ABRAMOVAY, 1999, p. 

02).  

Ainda que partilhemos desses créditos, nossa preocupação incide, 

fundamentalmente, na mobilização das forças sociais interessadas na valorização e 

reconhecimento social do campo. Em se tratando de espaços de formulação e 

gestão de políticas, no Território estão presentes as disputas de interesses, os 

conflitos, a coesão social e, evidentemente, a inclusão de novos sujeitos, partes 

integrantes do processo de elaboração, gestão e de decisão das políticas.  

 

 

2.2.1 Os Colegiados Territoriais  

 

 

Para que o processo de gestão territorial ganhe força, foram e estão 

sendo criados mecanismos institucionais para o estímulo e o apoio à participação 

dos sujeitos sociais nos Territórios Rurais. Nesses mecanismos é possível discutir e 

deliberar, publicamente, sobre políticas, programas e projetos que afetam 

diretamente vidas e relações de pertencimento e identidades culturais e geográficas 

dos sujeitos envolvidos, sob o reconhecimento das instâncias de planejamento, 

gestão e controle social das ações implementadas no âmbito dos Territórios Rurais. 

Desse modo, tem-se, no âmbito federal, o Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Rural Sustentável (Condraf); nos estados, o Colegiado Estadual; e no Território, o 

Colegiado Territorial Rural. É importante destacar que, na visão governamental, não 

há hierarquias estabelecidas entre os diversos níveis de colegiados.  

Essa estratégia de participação social busca promover a articulação e a 

gestão, descentralizada e participativa, de ações para alcançar o desenvolvimento 

social e sustentável das populações que vivem em territórios rurais de todo o país. 

Tem como objetivo apoiar e fortalecer, nos Territórios, capacidades sociais de 
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autogestão dos processos de promoção do desenvolvimento, nos quais as próprias 

organizações dos agricultores(as) familiares e dos(as) trabalhadores(as) rurais 

protagonizem as iniciativas. Assim, os Colegiados Territoriais configuram espaços de 

autogestão e de resistência à visão reprodutivista e determinista sobre o rural, visão 

essa que não admite qualquer alternativa de mudança da ordem estabelecida, 

apenas de manutenção do ordenamento vigente de produção simbólica da 

inferioridade dos sujeitos do campo.  

O que está em jogo é o fato de os atores sociais “que implantaram as 

experiências de democracia participativa colocarem em questão uma identidade que 

lhes fora atribuída externamente por um Estado colonial ou por um Estado autoritário 

e discriminatório” (SANTOS, AVRITZER, 2003, p. 50). A resistência social é uma 

tarefa cotidiana e isso implica questionar e fazer frente a uma gramática social e 

estatal excludente e instaurar, como alternativa, uma mais inclusiva. E essa nova 

gramática social está para Honneth (2003) nos padrões positivos de reconhecimento 

social e Boaventura Santos (2003, 2008a) no reconhecimento das diferenças. 

No limiar do reconhecimento da pluralidade dos sujeitos está a 

composição dos Colegiados Territoriais, formada por representação de organismos 

de governos municipal, estadual e federal com presença no território e de 

organizações da sociedade civil, conforme Resoluções nº 48 e nº 52 do Condraf. 

Pautam-se como instrumentos de realização democrática por se tratarem de 

instâncias de deliberação, tomada de decisões e controle social, para além de uma 

perspectiva institucionalizada da participação social. De acordo com essas 

Resoluções, o Colegiado Territorial deve se estruturar, minimamente, com base nas 

seguintes instâncias: Plenário; Núcleo Dirigente; Núcleo Técnico e Câmaras 

Temáticas ou Câmaras Setoriais. Parafraseando as referidas resoluções, podemos 

dizer que: 

 

a) Plenário: Instância máxima do Colegiado Territorial. É a própria 

composição desse Colegiado. Tem o papel de deliberar e tomar 

decisões estratégicas ligadas ao processo de desenvolvimento territorial. 

 

b)   Núcleo Dirigente: Tem a função de coordenar as ações definidas pelo 

Plenário do Colegiado Territorial, articular atores sociais, instituições e 

políticas públicas para a construção e implementação do 
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desenvolvimento territorial. Essa instância não pode ter, na sua 

composição, organizações que não façam parte do Plenário do 

Colegiado Territorial. 

 

c)  Núcleo Técnico: É uma instância de apoio ao Colegiado Territorial, 

devendo ser composto por representantes técnicos de organizações de 

ensino, pesquisa, assistência técnica e setores diversos de prestação de 

serviços do poder público e da sociedade civil. Essa instância pode ter, 

na sua composição, organizações que não fazem parte do Plenário do 

Colegiado Territorial. 

 

d)   Comitês ou Câmaras Temáticas/Técnicas/Setoriais: São espaços criados 

pelo Plenário do Colegiado para subsidiar suas decisões e têm uma 

estreita relação com o Núcleo Dirigente. Têm o papel de propor, dialogar 

e articular temas específicos relacionados ao desenvolvimento rural 

sustentável. Assim como o Núcleo Técnico, essa instância pode ter, na 

sua composição, organizações que não fazem parte do Plenário do 

Colegiado Territorial.  

  

Resumidamente, cabe ao Colegiado Territorial, por intermédio da sua 

Plenária (instância máxima), o papel deliberativo e consultivo, assim como cabe ao 

seu Núcleo Dirigente (nível decisório intermediário) o papel diretivo na 

implementação das iniciativas territoriais com o apoio de seu Núcleo Técnico. 

Enquanto mecanismo de participação e controle social, o referido Colegiado 

apresenta-se como uma institucionalidade que abre espaço para a prática da 

democracia participativa, â luz de Boaventura Santos e Leonardo Avritzer (2003). E 

também, privilegiar o reconhecimento da importância da participação direta dos 

sujeitos sociais, por meio do estabelecimento de espaços decisórios em combinação 

com mecanismos de democracia representativa. Mas, o modelo de democracia 

representativa para esses autores, não está limitada à participação dos sujeitos no 

sufrágio universal, mas numa participação efetiva da sociedade civil organizada. 

Assim, a democracia participativa é exercida na medida em que há um controle 

efetivo da sociedade civil sob os atos do governo. Ela surge como uma alternativa 
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ao modelo de democracia hegemônico liberal incentivado pelos países do centro 

(SANTOS, B. S., AVRITZER, 2003).  

A combinação de espaços decisórios com mecanismos de democracia 

representativa torna possível uma ampliação do espaço da política, podendo o 

Colegiado Territorial transformar-se em espaço de conquistas para os sujeitos 

envolvidos por provocar mudanças nos modos de tratamento da coisa pública, 

introduzindo fins públicos nas ações estatais e imprimindo visibilidade às suas lutas 

por acesso ao controle social. A percepção de que a prática democrática fortalece e 

valoriza a própria democracia (SANTOS, B. S., AVRITZER, 2003), as práticas 

participativas no Colegiado Territorial têm um papel fundante na desconstrução da 

visão de naturalização da miséria e exclusão social no campo, resultante de uma 

perspectiva que o coloca num quadro de desigualdade e de lugar de atraso.  

A estrutura de composição de Colegiado também é incorporada no 

Programa Territórios da Cidadania, a fim de estabelecer uma estrutura de gestão 

compartilhada em nível federal, estadual e territorial, para condução e 

direcionamento das ações nos Territórios. No âmbito federal, é composto pelo 

Comitê Gestor Nacional, que reúne os Ministérios parceiros do Programa, define os 

Territórios atendidos, aprova diretrizes, organiza as ações federais e avalia o 

Programa. No Estado, o Comitê de Articulação Estadual, composto pelos órgãos 

federais que atuam no Estado, pelos órgãos estaduais indicados pelo Governo do 

Estado e por representantes das prefeituras dos Territórios. Apoia a organização dos 

Territórios, fomenta a articulação e a integração de políticas públicas e acompanha a 

execução das ações do Programa.  

No Território, o Colegiado é composto, paritariamente, por 

representantes governamentais e pela sociedade civil organizada em cada Território. 

É espaço de discussão, planejamento e execução de ações para o desenvolvimento 

do Território. Ele define o plano de desenvolvimento do Território, identifica 

necessidades, pactua a agenda de ações, promove a integração de esforços, 

discute alternativas para o desenvolvimento do Território e exerce o controle social 

do Programa (BRASIL, 2009).  

Pelo exposto, o Colegiado Territorial do Programa Territórios da 

Cidadania absorve a estrutura organizativa do Colegiado dos Territórios Rurais. No 

caso do Território Sertão do Apodi, um Território Rural que compôs a estrutura de 

beneficiários do Programa Territórios da Cidadania, logo em 2008, também é um 
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território beneficiado pelo PDHC, desde 2002, que, por sua vez, é constituído de um 

órgão colegiado. O formato institucional dessas instâncias deliberativas de 

participação vai sendo moldado e reapropriado, conforme a inclusão de novas 

demandas, sujeitos e instituições em função dos Programas e Projetos, e isso tem 

uma avaliação positiva por parte dos entrevistados, a exemplo de Riobaldo 

(Informação verbal).  

 
 
Eu não vejo nenhuma desvantagem. Uma das vantagem que teve 
foi essa articulação com outros municípios até pra se trabalhar a 
questão da decisão e da questão das famílias dos outros 
municípios, por exemplo, os outros municípios que não estavam 
dentro do PDHC eles não tinha esse conhecimento e vem juntar 
essa questão do conhecimento e a troca de experiências do 
município com outro (Riobaldo). 

 

 

Nesse processo de readequação de novos órgãos, sujeitos e 

representações, à medida que os Programas e Projetos estão sendo executados, os 

Colegiados, obviamente, também vão tomando suas formas. Dessa maneira, 

majoritariamente, os representantes, igualmente, são membros do Comitê do PDHC, 

do Colegiado do Pronat e também do Programa Território da Cidadania. A própria 

nomenclatura Comitê e Colegiado, comumente é usada sem discriminação. Até 

porque quando foi instituído o Colegiado Territorial Rural, o Comitê do PDHC já 

existia, e foi respeitada a permanência da nomenclatura Comitê, sem que impedisse 

o uso da nomenclatura Colegiado. 

Assim, se, por um lado, amplia o leque de participação e abrangência de 

atuação, em virtude da heterogeneidade na composição, verificada pela diversidade 

das organizações representadas no Colegiado; por outro, dificulta o atendimento às 

especificidades e reais necessidades dos sujeitos, além da funcionalidade do próprio 

Colegiado devido ao inchaço da sua composição. Os efeitos, no caso desse 

segundo aspecto, recaem na vulnerabilidade representativa de grupos e sujeitos, 

cuja participação é descaracterizada, “quer pela cooptação por grupos sociais 

superincluídos, quer pela integração em contextos institucionais que lhe retiram o 

seu potencial democrático e de transformação das relações de poder” (SANTOS, B. 

S., AVRITZER, 2003, p. 52). A tendência do Colegiado é canalizar suas demandas 
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para atores estratégicos que fazem parte de sua rede de apoio ou para os espaços 

institucionais mais permeáveis às suas demandas.  

 

 

2.3 O TERRITÓRIO RURAL SERTÃO DO APODI: PROCESSO DE FORMAÇÃO  

 

 

Neste estudo, nos deteremos no Colegiado do Território Rural Sertão do 

Apodi – RN, localizado na Região Oeste do Estado do Rio Grande do Norte. Esse 

Território é constituído por 17 municípios: Apodi, Campo Grande (Augusto Severo), 

Caraúbas, Felipe Guerra, Governador Dix - Sept Rosado, Janduís, Olho d’Àgua dos 

Borges, Rafael Godeiro, Umarizal, Upanema, Itaú, Messias Targino, Paraú, Patu, 

Rodolfo Fernandes, Severiano Melo e Triunfo Potiguar. Sua área geográfica 

corresponde ao total de 8.280,20 km², representando 15,6% da área do estado e 

com área municipal média de 488km² superior à média estadual que é de 

318km²/município (PTDRS, 2006, 2010).  

 
Figura 01- Mapa do Território Sertão do Apodi-RN. 

 

 
Fonte: Arquivo do Instituto de Assessoria a Cidadania e ao Desenvolvimento Local 
Sustentável (IDS), Natal-RN. Ano: 2010. 

 

Caracteriza-se por ser um Território tipicamente rural, considerando o 

critério utilizado por Veiga (2003), com densidade demográfica de 19 habitantes/km², 

bem inferior à média do Estado, que é de 52,30 habitantes/km². Segundo esse autor, 

os institutos de pesquisa apenas utilizam para caracterizar de urbano pessoas que 
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residem em sede do município (cidade), inclusive em ínfimas sedes distritais, 

oficialmente tidas como urbanas, sem avaliar características peculiares. Quando o 

tamanho da população de um município, urbano e rural, deveria ser combinado com 

o critério da densidade demográfica e da sua localização (VEIGA, 2003). Para 

efeitos analíticos, segundo Veiga (2003, p. 32), “não se deveriam considerar de 

urbanos os habitantes de municípios pequenos demais, com menos de 20 mil 

habitantes”. No censo demográfico de 2010 (DIEESE, 2011. p.64), dos 5.565 

municípios brasileiros, 3.915 destes, a população é de até 20.000 habitantes. Dos 17 

municípios que compõem o Território, apenas um (Apodi) tem população superior a 

20.000 habitantes e cinco (Caraúbas, Governador Dix-Sept Rosado, Patu, Umarizal 

e Upanena) com população superior a 10.000 habitantes (IBGE, 2010).  

De acordo com os dados do IBGE (2010), sua população é de 157.203 

habitantes, destes, 64,5% residem na zona urbana e 34,5% na zona rural12. Tais 

índices, se comparados aos entrevistados membros do Colegiado Territorial, houve, 

quase, uma inversão: 57,6% disseram morar no campo e 42,4%, na cidade, que, de 

certa forma, abranda o movimento rural-urbano, como tem alertado Veiga (2003). A 

proporção total da sua população rural, em 2010, é de 41,6%, registrando 9.453 

agricultores familiares, 2.535 famílias assentadas e uma comunidade quilombola e 

sem registro de terras indígenas (DIEESE, 2011, p. 227). 

Com Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) médio de 0,63, a 

dinâmica econômica do território é fortemente atrelada à produção agropecuária e a 

negócios não agrícolas. Essa característica do Território faz com que a economia 

rural seja a principal alavanca de desenvolvimento, cujas principais atividades 

produtivas são: apicultura, rizicultura, bovinocultura, caprino e ovinocultura, 

cajucultura e piscicultura. Outra característica do Território diz respeito aos mais de 

120 grupos produtivos, distribuídos entre associações, cooperativas, ONGs, 

sindicatos e assentamentos, dentre outros (PTDRS, 2006, 2010).  

  E ainda, do total de 17 municípios que compõem o Território, 10 são 

beneficiados com projetos e ações oriundos da captação de recursos do PDHC 

(Apodi, Caraúbas, Campo Grande, Felipe Guerra, Governador Dix- Sept Rosado, 

Janduís, Olho d’Àgua dos Borges, Umarizal, Upanema e Rafael Godeiro), cuja 

necessidade de ampliação das áreas beneficiadas pelo Projeto no Território tem sido 

                                                 
12 Os números em percentagem foram elaborados pela autora.  
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uma demanda apontada, rotineiramente, nas reuniões do Colegiado Territorial. 

Desde 2005, conforme Ata da Reunião Ordinária do Comitê Territorial do PDHC, 

realizada nos dias 21 e 22 de junho desse mesmo ano, o Comitê Territorial do 

PDHC passou a integrar as ações do Pronat, reconhecido pela SDT, incorporando 

novos municípios ao Território para compor o Colegiado Territorial do Sertão do 

Apodi-PDHC/SDT/MDA/FIDA. Foram incorporados os municípios de Itaú, Messias 

Targino, Paraú, Patu, Severiano Melo, Rodolfo Fernandes e Triunfo Potiguar.  

Até 2010, compunha o Colegiado Territorial Sertão do Apodi 162 

membros, 22 representando o Poder Público e 140 a Sociedade Civil. De acordo 

com o seu Regimento Interno, tem-se a seguinte estrutura: Representando o Poder 

Público Federal, Estadual e Municipal tem-se a participação de um representante do 

Banco do Nordeste, um do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

(Incra), um da Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência 

Social (Sethas), um da Secretaria de Estado de Assuntos Fundiários e de Apoio à 

Reforma Agrária (Seara), um da Secretaria de Estado da Agricultura, da Pecuária e 

da Pesca (Sape) e um de cada prefeitura dos 17 municípios que compõem o 

Território. Quanto aos representantes da Sociedade Civil, tem-se conforme o 

Regimento Interno, art. 5º, I e II:  

 

a) 17 representantes das Comissões de mulheres dos STTR; 

b) 17 representantes das Comissões de jovens dos STTR; 

c) 17 representantes dos STTR; 

d) 02 representantes de beneficiários diretos de cada um dos 10 municípios 

onde o PDHC realiza ações locais, num total de 20 pessoas; 

e) 02 representantes dos Fóruns de Associações de Agricultura Familiar ou 

da base dos sindicatos dos trabalhadores rurais eleitos em assembleia, 

dos demais municípios, num total de 14 pessoas; 

f) 15 representantes das ONGs que atuam no território, quais sejam: 

Cooperativa de Assessoria e Serviços Múltiplos ao Desenvolvimento 

Rural (Coopervida), Centro Terra Viva, Cooperativa Terra Viva, 

Cooperativa Sertão Verde, Serviços de Apoio aos Projetos Alternativos 

Comunitários (Seapac), Centro de Apoio as Comunidades Rurais e 

Urbanas (Ceacru), Centro Pedra de Abelha, Centro de Apoio a Trabalhos 

e Iniciativas na Área da Criança e Adolescente (Ceatica), Centro 
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Feminista 8 de Março (CF8), Centro Padre Pedro, Diaconia, Assessoria, 

Consultoria, Capacitação Técnica Orientada e Sustentável (Atos), Oeste 

Vivo – Núcleo Integrado de Desenvolvimento Sustentável, Comissão 

Pastoral da Terra (CPT) e Centro Semiárido. 

 

A composição do Colegiado Territorial representa, tomando como 

ensinamento as ideias de Santos e Avritzer (2003), um esforço de exercício do 

diálogo entre poder público e sociedade civil, partindo do reconhecimento da 

pluralidade e influência dos diferentes atores sociais nas instituições políticas 

através de novos arranjos participativos. Reconhece-se, portanto, a pluralidade dos 

sujeitos e grupos sociais que se fazem auditáveis nessa nova esfera social, a 

sociedade civil, para decidir junto ao Estado. A constituição do Colegiado Territorial 

busca ampliar o campo da relação política ao tentar articular os espaços de atuação 

entre Estado e Sociedade Civil, superando a sua tradicional relação de oposição 

entre ambos e de sobreposição de um em relação ao outro.  

Tal propósito está presente no pensamento gramsciano, que faz da 

sociedade civil “o solo onde se enraízam e do qual brotam as práticas mais 

relevantes para a formação da vida política, e de onde emergem projetos de 

conservação e transformação social” (SPINELLI, LYRA, 2000, p. 568). E, também, 

do Estado, que, embora seja lócus da hegemonia e coerção, sua ampliação se 

manifesta na atuação do poder público na área social (SPINELLI, LYRA, 2000). 

Assim, Estado e Sociedade se constituem e se formam de maneira articulada e 

interdependente, cuja relação é um processo contínuo, interativo e de tomada de 

decisões. Mas, numa abordagem territorial, é preciso ter clareza dos objetivos reais 

das ações e projetos, tendo em vista que em diferentes contextos sociais, serão 

diferentes os papéis entre Estado e Sociedade Civil (DELGADO, 2008).  

Desse modo, questionamos: quem esses sujeitos para quem 

tencionamos nosso olhar sobre as ações constitutivas na dinâmica social, política e 

educacional do Território Rural Sertão do Apodi?  

Para compor os achados desta pesquisa, por meio da aplicação de 

formulários, entrevistamos 85 membros, do total de 162, o que representa 51%. 

Destes, 55 homens e 30 mulheres, representando, respectivamente, 64,7% e 35,3%. 

São homens e mulheres cujo estado civil, em sua maioria, é casado, representando 

51,8% que têm em média um ou dois filhos, atingindo um percentual de 50,6% dos 
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casos, que residem, quase equilibradamente, tanto no campo quanto na cidade, 

respectivamente, 53,5% e 46,5%  dos entrevistados, contrariando a lógica de família 

nuclear de domínio urbano. Reforça esse dado o número de pessoas que moram na 

casa, incluindo o entrevistado, fica entre três e quatro pessoas para 53% dos 

informantes. 

Apesar de o número de mulheres entrevistadas ser significativamente 

menor que o dos homens, quando tratamos da forma de representação no 

Colegiado, conforme nos revela a tabela 01, 83% das entrevistadas se colocaram 

como titulares, os homens, em 56% dos entrevistados. A razão da presença 

majoritária de homens na qualidade de observadores ou convidados, cuja 

participação é pontual, levantada na oficina de qualificação dos resultados da 

pesquisa, se dá porque, no momento da composição das mesas, durante reuniões 

e/ou encontros do Colegiado, são formadas, em geral, por representantes de órgãos 

públicos federais, estaduais e municipais, com forte presença masculina. 

 
 
Tabela 01- Relação Sexo e Forma de participação no Colegiado do Território Sertão      

do Apodi, 2010 
 

Sexo 
  

Forma de Participação no Colegiado  
Titular Suplente  Observador Convidado Total  

Homem 56% 14% 14% 14% 100,0%
Mulher  83% 3% 3% 10,0% 100,0%
Total 66% 11% 11% 13% 100,0%
   Fonte: Dados da pesquisa de campo, 2010.  

 

 

 Assegurar o envolvimento político das mulheres em espaços e 

instrumentos de participação social é condição indispensável para transformar as 

necessidades e problemas individuais em demandas e projetos coletivos. Em outro 

momento, subscrevemos que o padrão de dominação masculina tem contribuído 

para reprodução de estereótipos do papel secundário e marginal da mulher na 

sociedade. Sob essa perspectiva, o homem é figura de poder e a referência das 

relações sociais de submissão da mulher à esfera privada. Ao homem é reservada a 

conquista do espaço público, à mulher, o espaço privado, dela por natureza 

(SANTOS, S. C. M., 2010). Essa lógica persiste, e é reforçada no Colegiado, por 

meio de determinadas atividades desenvolvidas pelas mulheres, vinculadas à parte 
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burocrática e tarefeira das organizações, como o de Secretária, que, na 

representação social dos que participam dessas organizações, é uma função que 

não delega poder e tomada de decisão, como o de Presidente, embora as mulheres 

estejam ocupando espaços na direção dos sindicatos, das associações e das ONGs, 

esta última com mais evidência. 

À medida que a mulher vai redefinindo seu papel na sociedade, porque 

também é dela a ocupação do espaço público, alçado pelas conquistas na área 

profissional, social e política, tais feitos também redefinem o âmbito privado das 

relações interpessoais e familiares. Isso é perceptível entre as protagonistas do 

Colegiado Territorial que veem no processo de participação, esse mecanismo de 

exercício democrático, condição de resistência aos sentimentos de inferioridade e 

estabelecimento da autorrelação prática de autoconfiança, enquanto relação positiva 

de si mesmo, alicerce da relação de igualdade reconhecida pelo outro (HONNETH, 

2003). Vejamos o que diz a protagonista Diadorim (Informação verbal) para ilustrar 

essas reflexões.  

 
 
Antes as mulheres tinham medo de participar. Depois que forma o 
grupo, ainda se tem medo, mas agora com o movimento, eles 
(homens) têm medo que a gente denuncie [...] Mudou no ponto da 
liberdade. Eu tenho liberdade. Eu posso dizer que vou e vou, 
ninguém me impede. É tão difícil a liberdade. O que eu achei mais 
difícil foi passar 18 dias fora (de casa), mas ele (marido) me deu a 
maior força (Diadorim). 
 
 

  
Em se tratando das formas de representação, ainda sob o viés das 

relações de gênero, exceto o poder público, conforme tabela 02, as mulheres se 

fazem representadas. Mas é, no segmento das ONGs, em que a representação é 

mais equilibrada: 50% homens, 50% mulheres. O que nos revela que formação e 

profissionalização para as mulheres têm alçado ganhos maiores de visibilidade 

social; ao contrário, da tomada do espaço público, com ranços mais conservadores. 
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Tabela 02- Relação Sexo e Formas de Representação no Colegiado 

 

Formas de 
Representação no 

Colegiado 

Homem Mulher  Total  

 
Poder Público 

8 0   8 

100,0% 0%  100,0% 

Sindicato 15 9  24 

62,5% 37,5%  100,0% 

Associação 26 15  41 

63,4% 36,6%  100,0% 

ONG 6 6  12 

50% 50%  100,0% 

Total 55 30  85 

64,7% 35,3%  100,0% 
    Fonte: Dados da pesquisa de campo, 2010. 

 

 

Mesmo nos espaços em que as mulheres estão presentes, toda a sua 

dinâmica, estrutura e organização está pensada a partir de uma lógica masculina de 

divisão e ocupação dos espaços. Fazendo uso da contribuição de Fraser (2001), a 

reparação dessa lógica desigual é possível com uma reconfiguração da estrutura 

que os produz, que os formam, implicando a adoção de um viés transformativo. A 

existência obrigatória de vagas para mulheres em sindicatos e associações (cota 

mínima de 30%) é capaz de mexer na estrutura existente, mas os efeitos práticos da 

ocupação desses espaços são perceptíveis na medida em que o reconhecimento 

mútuo é constituído no processo de interação, ampliando-se novas formas de 

inclusão social (HONNETH, 2003).   

Tratando-se da faixa etária, conforme gráfico 01, é superior os que têm 

idade entre 30 e 39 anos, representando 38,8% dos entrevistados, seguido dos que 

têm 20 e 29, que são 28,2%, e 40 a 49 anos com 22,4%. Em minoria, estão os que 

têm 50 a 59 anos, representando 8,2% e acima de 59 anos, 2,4% dos entrevistados. 

Considerando a significativa presença de jovens, 28,2%, o estímulo à participação é 

incentivado não só pela necessidade de integração produtiva dessa categoria, como 

também pela exigência de criação e fortalecimento de espaços efetivos que 

proporcionem o desenvolvimento de práticas e ações solidárias. Assim, como as 
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mulheres, é instituída a participação obrigatória da juventude nas associações e 

sindicatos.   Aliás, esse foi um ponto polêmico, igualmente à condição de mulheres, 

na oficina de qualificação da pesquisa, se os espaços existentes não são realmente 

ocupados ou há, de fato, a falta deles.  

 

Gráfico 01- Faixa etária dos membros do Colegiado Territorial Sertão do Apodi, ano 
2010 
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Fonte: Dados da pesquisa de campo, 2010. 

 

Embora, por um lado, encontremos sujeitos da pesquisa que enfatizam a 

falta de espaços efetivos de participação de jovens e mulheres e, por outro, os que 

admitem a existência destes, mas que não são ocupados, temos o suposto 

consenso sobre a existência efetiva de canais de participação para jovens e 

mulheres afetado. De fato, a presença significativa destes é um retrato da 

construção de um processo de visibilidade social, mas no que diz respeito à 

autonomia, enquanto ideal de expressividade individual, faz parte de um processo 

que está sendo construído, cuja evolução caminha para uma autorrelação nova e 

positiva de reconhecimento social (HONNETH, 2003).  

Quando se trata de escolarização, estão no campo os baixos índices de 

escolaridade. Conforme o gráfico 02, dos sujeitos entrevistados que moram no 

campo, apenas 07 completaram o ensino fundamental e 16 não chegaram a concluir 

esse nível de ensino. Entre os sujeitos que moram na cidade, praticamente essa 

etapa da escolarização não aparece, como também não apareceu a modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos (EJA). Isso se justifica, visto que o nível de 

escolarização dos que residem na cidade supera os do campo, bastando observar 

os dados no ensino médio, no ensino superior e na pós-graduação, 
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respectivamente, em números absolutos 12 e 9, 11 e 4, 6 e 4.  Mas, no geral, entre 

os que residem no campo ou na cidade, quando perguntados se estão estudando 

atualmente, apenas 27% afirmaram que sim, contra 73% que não. Quando 

especificamos por local de moradia, disseram não estudar atualmente, 61% dos que 

moram no campo e 39% dos que moram na cidade. E se considerarmos o recorte de 

gênero, temos, ainda, 68% dos homens que não estudam, bem superior aos 32% 

referentes às mulheres em igual situação.  

 
 

Gráfico 02 - Relação Local de Moradia e Grau de Escolaridade no Território do 
Sertão do Apodi-RN, 2010 (Dados em absoluto) 
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   Fonte: Dados da pesquisa de campo, 2010. 
   Nota: Curso de aperfeiçoamento, formação, capacitação. 

 

 

A continuidade da escolarização no campo está atrelada à estabilidade 

de reprodução social dos sujeitos assegurada pelas condições reais e dignas de 

inserção social. O percentual de 73% dos que residem no campo, dizem não 

estudar, com o agravante da baixa escolaridade nos níveis de ensino, é refletido, 

embora não tratemos na pesquisa, especificamente, na baixa média do total de anos 

de escolarização. No Brasil, a média de anos de estudo da população rural 

brasileira, em 2009, foi de 3,9 anos, sendo de 3,7 anos para homens e 4,1 anos para 

as mulheres (DIEESE, 2011).  

Tanto quanto a escolarização, a inserção na vida orgânica do movimento 

e/ou da organização social, tem um efeito educativo para os sujeitos do campo, em 

função do vínculo das pessoas com a sua realidade e das aprendizagens coletivas 

resultantes da cultura em espaços da educação não escolar. As práticas educativas 
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dos movimentos sociais produzem processos de transformação, reorientando 

políticas governamentais e ações dos próprios movimentos. Motivadas pela pressão 

e resistência social “têm como efeitos demarcarem alterações nas relações entre os 

agentes envolvidos. Nesse sentido, o caráter educativo é duplo: para o 

demandatário e para o agente governamental, controlador/gestor do bem 

demandatário (GOHN, 1994, p.52). 

Com efeito, 87%, entre homens e mulheres, que disseram não estudar, 

atuam e/ou atuaram, em algum tipo de movimento/organização social no Colegiado 

Territorial. Entre os que estudam, estão 91,3%. As formas de participação são: 

ONGs, Associações, Sindicatos, Grupos Religiosos (Jovens, Evangélicos, 

Pastorais), Federações de Trabalhadores Rurais, Grupo teatral, Conselhos, 

Comissões, Cooperativas, Fórum, Partidos Políticos Movimento estudantil, 

Movimento de mulheres, Campanhas e Marchas. 

Tratando-se da participação e atuação dos membros no Colegiado, 

inicialmente, queremos destacar a redefinição da sua composição, já bastante 

ampliada, 162 membros como mencionamos. Esse número vem sofrendo pressão, 

seja dos agentes governamentais para diminuí-lo, seja os agentes sociais, para 

aumentar ou permanecer a representação da sociedade civil. Desde a sua 

implementação, houve a incorporação de outras instituições  e entidades, como é o 

caso da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), Cooperativas de 

beneficiamento da agricultura familiar, ONGs, ou mesmo pela ampliação da 

discussão territorial, agregando, às discussões, a Unidade Regional de Saúde 

Pública (Ursap), Diretoria Regional de Educação, Cultura e Esportes (Dired), 

Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA), Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), Instituto de Assistência 

Técnica e Extensão Rural do Rio Grande do Norte (Emater), Rede de Educação do 

Semiárido Brasileiro (Resab), dentre outras. De todo modo, considerando o número 

real de membros, ou seja, 162, a participação dos membros nas reuniões tem sido 

bastante significativa, em média 50%13. Isso demonstra uma atuação mais efetiva 

dos seus membros, e não mera formalidade legal da participação. Dos 

entrevistados, 90,6% dizem participar frequentemente das reuniões.  

                                                 
13 Consideramos o registro das Atas das reuniões de junho de 2005 a outubro de 2010, pois não 
sendo possível ter acesso às listas de frequência emitidas no dia, já que são enviadas para o 
escritório do PDHC em Recife-PE.  
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Majoritariamente, a participação nas reuniões é de representantes da 

sociedade civil, e não poderia ser diferente, uma vez que ocupam quase 80% dos 

assentos, que, em números absolutos, somam 140 membros, contra 22 do poder 

público, como está dito acima. Embora a resolução do Condraf oriente para uma 

composição paritária entre os membros, na prática, isso não ocorre no Território do 

Sertão do Apodi-RN. 

Essa disparidade na representação no Colegiado tem ganhado, 

atualmente, lugar de destaque na pauta de discussão das reuniões do Colegiado. A 

discussão sobre a paridade tem assumido mais contornos reativos que propositivos, 

ao provocar certas divergências e resistências entre os membros do Colegiado, 

tendo em vista as discordâncias levantadas quanto às orientações gerais para a 

constituição e gestão das institucionalidades territoriais. Trata-se de um documento 

elaborado pela Secretaria de Desenvolvimento Territorial, do Ministério de 

Desenvolvimento Agrário, em que a recomposição paritária é defendida. Entretanto, 

64% dos informantes se posicionaram contrários à paridade e, apenas, 31% a favor; 

os outros 5% mantiveram-se neutros ou preferiram não responder.  

Em virtude da identificação e envolvimento dos membros do Colegiado 

com a vivência e a participação em ONGs, o apelo contrário à paridade é mais 

incisivo. O posicionamento dos que atuam em associação é mais favorável à 

paridade, como demonstrado no gráfico 03.   

 
 
Gráfico 03- Posicionamento sobre a Paridade no Colegiado Territorial por Instituição 

Representativa 
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Fonte: Dados da pesquisa de campo, 2010. 
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 Se, por um lado, para os que são contra, são “porque eu entendo a 

paridade como um favorecimento para o poder público. Quero que a maioria (no 

Colegiado) seja de agricultores e representantes deles” (Diadorim/informação 

verbal); e, por outro lado, os que são a favor são “porque o poder público tem que 

debater com nós, junto. Não adianta nós trabalharmos sozinhos. Só nós aqui e eles 

não tão vindo. Eles têm que saber dos projetos” (Reinaldo/informação verbal).  

Mas, para Fraser (2002), é apenas numa situação de paridade que é 

possível superar nas relações de subordinação em uma comunidade e/ou grupo 

social, uma vez que é garantida a todos a possibilidade de participarem da vida 

social em condição igualitária. O princípio da paridade da participação apresenta-se 

como um critério normativo, segundo o qual  

 
 

a justiça requer arranjos sociais que permitam a todos os membros 
(adultos) da sociedade interagir entre si como pares. São 
necessárias pelo menos duas condições para que a paridade 
participativa seja possível. Primeiro, deve haver uma distribuição de 
recursos materiais que garanta a independência e ‘voz’ dos 
participantes [...] Em contraponto, a segunda condição para a 
paridade participativa requer que os padrões institucionalizados de 
valor cultural exprimam igual respeito por todos os participantes e 
garantam iguais oportunidades para alcançar a consideração social 
(FRASER, 2002, p. 13). 
 
 
 

É uma tentativa de evitar o ‘separatismo e/ou enclausuramento’ do 

grupo, submetendo a todos, as pautas de reconhecimento a processos democráticos 

de justificação pública (FRASER, 2002).  A nosso ver, essa abordagem alimenta a 

tensão no Colegiado Territorial, e pesa, por conseguinte, uma certa resistência ao 

domínio político local e a aversão à representação estatal por significar um retorno 

às formas de regulação social dominante de burocratização da participação social. 

Há uma línea tênue nessa questão que divide a forma como é visto e tratado o 

poder local: ora como esfera de centralização político local, ora como esfera de 

abertura e participação social.   

Victor Nunes Leal, autor do clássico “Coronelismo, Enxada e Voto: o 

município e o regime representativo no Brasil”, apontou uma noção de dicotomia do 

poder local que se dava em função da interação entre o local e o nacional, a partir 

das alianças políticas urbanas, regionais e nacionais. Um avanço às elaborações 

teóricas que se tinham sobre o poder local, uma vez que, até 1980 no Brasil, este 
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era considerado expressão de relações pessoais e clientelistas. Nestor Duarte e 

Oliveira Vianna – autores das décadas iniciais do século XX e clássicos do 

pensamento conservador e autoritário – são marcos nessa elaboração negativa do 

poder local (COSTA, 1996 apud SANTOS, S. C. M., 2009). 

A partir da década de 1980, o poder local é visto sob uma perspectiva de 

supressão das relações clientelistas de tratamento da coisa pública, em função da 

ampliação do espaço de participação e controle social das ações governamentais na 

esfera pública (SANTOS, S. C. M., 2009). O poder local passa a ocupar o lugar de 

realização democrática e do exercício da cidadania. Segundo Maria da Glória Gohn 

(2001, p. 35), este é “redefinido como sinônimo de força social organizada como 

forma de participação da população, na direção do que tem sido denominado 

‘empowerment’ ou empoderamento da comunidade”. Um exemplo de como o poder 

local mostrou-se capaz de representar os interesses sociais, a partir de experiências 

municipais de participação e controle social, diz respeito ao Orçamento Participativo 

(OP).  

Redefinindo a relação entre estado e sociedade civil, a experiência de 

OP brasileira, segundo Boaventura Santos (2003), é um mecanismo sustentado na 

gestão conjunta dos recursos públicos e no esforço de articulação entre participação 

e representação, embora reconheça que o seu funcionamento adequado à 

democracia participativa depende da qualidade da participação verificada, 

principalmente, por meio da autonomia dos seus representantes em detrimento da 

dependência dos agentes governamentais.  

Há mais a fazer nesse sentido, sobretudo, porque “há tensão, como 

questão política, na medida em que a sociedade civil, os cidadãos e os movimentos 

comunitários cedem mais de sua autonomia do que o que recebem em dependência 

do governo em relação a eles” (SANTOS, B. S., 2003, p. 460). E é justamente nesse 

ponto que converge a tensão do Colegiado Territorial: a paridade entre os 

representantes pode afetar o grau de participação da sociedade civil fazendo-os 

perder a centralização da construção e decisão política das demandas populares.       

Essa discussão sobre a paridade é motivada não só pelo grande número 

de membros, o que dificulta a sua organização, mobilização e articulação, mas 

também pela necessidade de reavaliação dos critérios de participação das 

instituições e entidades, considerando a ausência dos seus respectivos 
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representantes tanto da sociedade civil quanto, em maior proporção, do poder 

público.  

Motivados pelo debate que compõe a pauta de recomposição do 

Território, está o da necessidade do seu recorte espacial, a partir da saída e/ou 

entrada de novos municípios, considerando não, apenas, a localização geográfica, 

mas a identidade regional e o sentimento de pertença entre os sujeitos. Daí o 

funcionamento de um Território considerar dois mecanismos, segundo Milton Santos 

(2006): de um lado, a formação de horizontalidades, organizada a partir de lugares 

vizinhos reunidos por uma continuidade territorial e, de outro, da formação de 

verticalidades, uma vez que foi formada por pontos distantes uns dos outros, mas 

ligados e estabelecendo redes por todas as formas e processos sociais. Sendo a 

sua constituição humana, o Território é construído, historicamente, por meio de 

ações, normas (técnicas, políticas e jurídicas) e agentes diversos. Assim, o Território 

é reorganizado, configurado, normatizado e racionalizado constantemente 

(SANTOS, M., 2006). 

  O Território Sertão do Apodi é constituído pela dinâmica espacial da 

horizontalidade, uma vez que é formado de lugares contíguos, e também está 

inserido em dinâmicas de organização verticalizada, uma vez que é constituído por 

lugares em rede, a exemplo da Rede Nacional de Colegiados Territoriais, formado 

por representantes do conjunto de Colegiados Territoriais Brasileiro, e nos Estados, 

formado pelo conjunto dos seus Territórios. A Rede vem exercendo uma função 

consultiva, de planejamento e de cogestão das responsabilidades governamentais, 

ocupando, cada vez mais, espaço de decisão nas políticas demandadas nos 

Territórios.  

A articulação dos sujeitos reforça a capacidade de ação coletiva, 

construindo condições institucionais para uma integração crescente das ações. A 

abordagem territorial fundamenta-se na premissa de articulação das decisões 

públicas em todas as escalas da organização e gestão social do Território. Se, no 

Território Sertão do Apodi, há membros que não frequentam, consequentemente, os 

municípios que esses representam não se fazem representados. Esse processo 

pode gerar um certo esvaziamento dos espaços de participação e, por conseguinte, 

a perda de força de decisão desses municípios.  A saída, de acordo com um dos 

protagonistas (Informação verbal), está:  
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Talvez nós vamos precisar fazer algum tipo de correção para 
superar essa dificuldade. Eu creio que pela equipe do PDHC ser 
mais cobrado e ter uma ação mais efetiva com aquele público 
consegue trazer mais, mas nós estamos tendo um entendimento, 
desde o ano passado, de que com a continuidade da política, eu 
creio que vai ser importante manter uma pessoa com esse viés de 
olhar o conjunto de outros municípios que o PDHC não tem ações 
(Sô Candelário).  

 

 

Na verdade, os municípios mais participativos nas reuniões são aqueles 

que são diretamente beneficiados pelo PDHC, entidade que acompanha e monitora 

as ações e projetos vinculados ao Território Rural. Não por acaso que, quase 46% 

dos entrevistados, atuam no Colegiado há mais de quatro anos.  

 
 

Gráfico 04- Tempo de Participação dos Membros no Colegiado Territorial Sertão do 
Apodi-RN, Ano 2010 
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     Fonte: Dados da pesquisa de campo, 2010.  
     Nota: Tempo em ano(s); Dados em absoluto e %. 
  

 

Embora procurássemos atender ao critério de contemplação de 

representantes de todos os municípios que compõem o Território, Paraú, Patu, 

Severiano Melo e Triunfo Potiguar não foram contemplados. Durante o período 

quando efetivamos a pesquisa de campo, não foi possível identificar os seus 

representantes durante as reuniões do Colegiado. O fato de privilegiarmos a 

atividade de “Reuniões” foi por considerá-las, no moldes como Comerford (1999) 

nos chama a atenção, um elemento importante de construção de espaço de 
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sociabilidade, capaz de contribuir na consolidação de redes de sociabilidade, para 

além de uma estrutura formal de tomadas de decisões e disputas de interesses.  

E nesse espaço, não resta dúvida de que a autoridade estatal local, 

representada pelo PDHC, ocupa um lugar estratégico de compartilhamento da 

racionalidade técnica de implementação das políticas governamentais. As 

oportunidades de disputa e tensões para atrair projetos e atividades requerem 

envolvimento e tomada de decisão, mobilizando e articulando os sujeitos. Por esse 

motivo, um dos nossos protagonistas afirma: “nossa associação é parceira do PDHC 

e nós temos que estar presente para que possamos reivindicar mais benefícios, não 

só para a nossa associação e para o município de Apodi, mas para todos os 

agricultores do Território” (Diadorim/Informação verbal).  

Quando tratamos da forma como os membros foram escolhidos para 

compor o Colegiado, pudemos constatar que 47% dos seus representantes foram 

eleitos na Assembleia-geral das entidades que participam, 29% foram indicados por 

alguém da entidade; 7%, eleitos na Plenária do Comitê; e 17%, por outras formas de 

escolha, que, em geral, está na autoindicação, seja porque é membro da diretoria de 

um sindicato, seja porque é secretário municipal etc. Fazendo a relação desses 

resultados com a forma de representação no Colegiado, a prática de eleger o 

representante coletivamente está mais presente nas associações, e a indicação por 

alguém, considerando o número de entrevistados,  no poder público e nas ONGs.  

 

 

Tabela 03- Relação Forma de Escolha na Composição do Colegiado e Forma de 
Representação do Colegiado Territorial Sertão do Apodi-RN (Dados em absoluto e 

percentagem) 
 

FORMA DE 
ESCOLHA 

 

REPRESENTAÇÃO NO COLEGIADO 
TERRITORIAL SERTÃO DO APODI-RN 

Total 
  

Poder 
Público  

Sindicato Associação*  ONG 

 
Indicado por 
alguém da 
entidade 

 
 

3 6 9 7 25 

12,0% 24,0% 36,0% 28,0% 100,0%

 
Assembléia geral 

da Entidade 
 

1 8 28 3 40 

2,5% 20,0% 70,0% 7,5% 100,0%
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Eleito na Plenária 

do Colegiado 
 
 

1 2 2 1 6 

16,7% 33,3% 33,3% 16,7% 100,0%

 
Outro 

 
 

3 8 2 1 14 
21,4% 57,1% 14,3% 7,1% 100,0%

Total 
 

8 24 41 12 85 
9,4% 28,2% 48,2% 14,1% 100,0%

Fonte: Dados da Pesquisa de campo, 2010. 
 (*) As Cooperativas estão incluídas nesse segmento.  

 

 

Embora prevaleça a forma de escolha dos membros de modo coletivo e 

compartilhado, persiste o desafio de desativação de estruturas convencionais, uma 

vez que a perspectiva de representatividade e eficiência no controle social é incapaz 

de superar o caráter formal e burocrático desses mecanismos, enfraquecendo novas 

arenas públicas relacionadas à participação social. A dimensão da 

representatividade no Colegiado gerou profundas discussões na oficina de 

socialização da pesquisa, pois aos darmos visibilidade à forma de participação no 

Colegiado por indicação causou desconforto e estranhamento, por parte de sujeitos, 

particularmente, dos representantes de organizações e instituições executoras de 

políticas. A referida informação foi questionada, em função de não haver, segundo 

estes, indicação como uma prática de escolha dos membros do Colegiado.  

Nos limites da nossa apreensão em que “aparentemente não se 

esperava ou não gostariam de encontrar divergências públicas” (COMERFORD, 

1999, p. 69), a refutação à informação não se trata, apenas, de denotar uma 

fragilidade do processo de escolha dos membros, mas aponta para a importância 

que é atribuída ao caráter simbólico de um pertencimento comum dos 

representantes. E é na provocação mútua que vem, à tona, a tensão e as 

descontinuidades entre concepções presentes na realidade social, que fazem os 

sujeitos se reconhecerem na autorrelação de respeito.  O conflito é, por assim dizer, 

um fator de mudança que permite fazer escolhas e gerar incertezas (PRIGOGINE, 

2009).   

É na interação que os sujeitos são forjados a desenvolver formas de vida 

que se sobrepõem à postura cognitiva, isenta de afetividade, e começar a assumir 
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uma postura de reconhecimento que zela pelo envolvimento direto dos sujeitos, 

resultando em laços sociais e, consequentemente de sociabilidade humana 

concreta, da efetividade das ações e não apenas nos discursos. É nesse contexto 

que o reconhecimento sobrepõe-se ao conhecimento (HONNETH, 2003). Daí 

quando, os sujeitos da pesquisa são questionados sobre as motivações para 

participar do Colegiado Territorial, voltam-se para o direcionamento da práxis 

humana e se colocam como agentes ativos do processo e não meros 

telespectadores. Na ação interativa, o processo educativo não é exclusivo aos 

modelos racionalizados do campo pedagógico, mas se estabelece de diferentes 

formas entre todos os sujeitos. Assim, como disse Riobaldo (Informação verbal): 

 
 
Uma das coisas que me trouxe aqui é que eu tenho essa avaliação 
que é uma escola, não é uma escola de aula, mas é uma escola 
pernamente (permanente). É quando você ta participando desse 
movimento você ta indo buscar conhecimento e informação pra 
outros companheiros e também para a questão pro seus próprio 
filhos. A importância que você vê no estudo, a importância que eu 
vejo hoje de ta incentivando os jovens filhos da gente pra estudar foi 
uma das coisas, importância que eu vejo durante todo esse tempo 
no movimento. Já outra coisa foi a questão é a gente tá junto com 
outros companheiro, pra que todos agricultor e agricultora tenha 
acesso a crédito, ao mercado  e às informação (Riobaldo). 

 

 

Ao mesmo tempo que há um reconhecimento do caráter formativo de 

participação dos grupos sociais e camadas populares, há, também, um 

reconhecimento da legitimação do poder das lideranças locais no Colegiado visto 

como um espaço institucionalizado e representativo das demandas e interesses 

pessoais e coletivos dos sujeitos. Se a escola formal tem um tempo definido e 

determinado pela racionalização da escolarização, a escola da vivência e prática 

social é permanente, não se distancia da realidade social, tampouco foge “à 

discussão criadora, sob pena de ser uma farsa” (FREIRE, 1983, p. 96).  

Mas o fato de participarem desse mecanismo representando um 

determinado segmento social não, necessariamente, as relações vividas nesses 

momentos definem e traduzem-se em conhecimento e identidade sobre o sentido e 

significado da participação social, isso porque 12% dos entrevistados disseram não 

participar de nenhum tipo de organização ou movimento social. Mesmo que 88% 

tenham dito o contrário, se estão como representantes no Colegiado, de fato 
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participam de algum tipo de organização, o que leva a questionar uma real 

consciência crítica do sentido da vivência de participar, ou mesmo, o seu um 

amadurecimento teórico e prático. Na verdade, alguns membros apresentam-se 

como representantes que, dificilmente, o são de modo legítimo, pois não se trata de 

banalizar a participação, muito menos, torná-la uma dádiva, concessão, mas um 

processo em permanente construção e conquista que assume uma feição política de 

toda e qualquer tomada de decisão (DEMO, 2001).  

Como a atuação dos membros no Colegiado adere a uma raiz de 

participação atual e anterior, procuramos averiguar o tempo e as formas de 

envolvimento dos membros do Colegiado Territorial do Sertão do Apodi-RN em 

movimentos e organizações sociais a fim de identificarmos laços e compromissos 

históricos com a formação pessoal e coletiva desses sujeitos. No gráfico 05, é 

possível visualizarmos esse envolvimento em que pesa o fato de que 17% desses 

membros estão enraizados em diferentes lutas sociais há mais de 20 anos e, 

apenas, 2% em menos de um ano.  

 

 

Gráfico 05 - Distribuição (%) por tempo de participação em movimento social e/ou 
organização social dos membros do Colegiado Territorial do Sertão do Apodi-RN 
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12%
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Mais de 20 anos

NR/NA

 
    Fonte: Dados da Pesquisa, 2010.  
     Notas: Sigla utilizada: 

           NR/NA: Não Respondeu/Não se Aplica 
 
 

Ao longo do tempo, o envolvimento entre os membros tem se dado em 

diferentes movimentos sociais do campo, influenciados pelo acesso aos benefícios e 

serviços provenientes das ações e projetos, desejo de fortalecer a comunidade e 
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melhorar as condições de vida dos trabalhadores do campo. Assim, diz o 

protagonista Reinaldo (Informação verbal): “por entender que o movimento social 

ajuda a buscar e a consolidar a melhoria da qualidade de vida do homem e da 

mulher do campo, principalmente, da sociedade civil em geral”.  

Tomando, agora, para análise a identificação com o trabalho rural, dos 85 

membros do Colegiado, 66% se dizem Agricultores ou Agricultoras, embora, em 

alguns casos, combinem essa atividade laboral com a profissão de 

professor/pedagogo. Outros, em minoria, são técnicos agrícolas, professores, 

mobilizadores sociais, médicos veterinários, cientista social, assistentes sociais ou 

administrativo, engenheiros agrônomos, contadores e técnicos em enfermagem.  

A identificação com o trabalho rural constitui um alicerce para construção 

de um projeto de vida social. Não queremos, com isso, fazer alusão à figura do 

“agricultor profissional”, vinculada à condição de produtor, numa determinada 

atividade setorial, que se realiza, cada vez mais, de forma individualizada. Na 

verdade, há uma necessidade frequente que os agricultores se tornem ‘polivalentes’ 

e ‘pluriativos’, portanto, de estender sua “atuação profissional para além da 

produção agrícola – especialmente nas fases de transformação e comercialização 

dos produtos – e ampliar a renda com atividades agrícolas ou não, dentre ou fora do 

estabelecimento familiar” (WANDERLEY, 2000, p.123).  

Quando tratamos de discussões nas reuniões, os sujeitos da pesquisa 

têm priorizado o viés econômico, o que não seria diferente em uma realidade na 

qual tais sujeitos buscam o seu reconhecimento e emancipação humana através da 

valorização do seu trabalho. Dos projetos que merecem destaque está o Entreposto 

de Mel, as Usinas de Leite, Programa 1 Milhão de Cisternas, Aquisição de Alimentos 

da Agricultura Familiar, Barragens e Assistência Técnica. Tais discussões 

acontecem tanto em plenária quanto em grupos organizados por Câmaras 

Temáticas, quais sejam: Cadeias Produtivas, Comércio e Serviços, Recursos 

Hídricos, Infraestrutura Básica, Ciência e Tecnologia,  Agroecologia, Educação, 

Saúde e Cultura. Sem dúvida, as Câmaras Temáticas de maior envolvimento entre 

os membros são as que discutem Cadeias Produtivas, Comércio e Serviço, 

Recursos Hídricos e Agroecologia, em detrimento da Câmara Temática Educação, 

Saúde e Cultura, uma vez que se tratam de bens e serviços ligados à produção e à 

renda, cujo retorno é imediato, concreto e com maior visibilidade.  
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E ainda que a participação no Colegiado dependesse “no começo, para 

ter acesso aos serviços oferecidos (consultas médicas e odontológicas etc.). Depois, 

foi o período de conscientização” (Reinaldo/Informação verbal). Tais sujeitos 

apontam para uma perspectiva de mudança nas comunidades e assentamentos com 

base na atuação no Colegiado, não só porque essa atuação seja rentável 

economicamente, mas porque ela tem resultado em mudanças de comportamentos 

e atitudes críticas perante a realidade social, tornando-os mais conscientes do seu 

papel político na sociedade. Em se tratando de mudanças na comunidade ou no 

assentamento a partir da atuação do Colegiado, um informante diz o seguinte: “A 

comunidade é mais participativa, pois conseguiu perceber que é necessário estar 

organizado e o Comitê contribuiu para essa organização” (Diadorim/Informação 

verbal). 

Essas posturas têm sido uma constante no momento de proposições, 

execução e planejamento das ações do Colegiado, a exemplo do que ocorre, 

atualmente, na discussão, atualização e qualificação do Plano de Desenvolvimento 

Territorial Rural e Sustentável do Sertão do Apodi -2010.  

 
 
 

Fotografia 01- Reunião do Comitê Territorial do Sertão do Apodi-RN realizada no dia 
29 de outubro de 2010, no STTR em Apodi-RN 

 

 

   Fonte: Arquivo da Pesquisa, 2010.  

 

Pelo que expomos até aqui, é possível compreendermos, na dinâmica 

de funcionamento do Colegiado do Território do Sertão Apodi, possibilidades de 
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ações que vêm colaborando com a desconstrução da inferioridade dos sujeitos do 

campo, particularmente, no que diz respeito à mudança de comportamentos e 

atitudes críticas perante a realidade social. O nosso desafio está em perceber, nos 

processos de construção de consensos decisórios, a possibilidade de uma mudança 

qualitativa do paradigma de desenvolvimento, numa perspectiva criativa e inovadora 

de aprendizagem coletiva e de emancipação humana para o campo da educação.  

Na sequência, trataremos das vivências e práticas educativas em espaços não 

escolares construídas no Território Sertão do Apodi singularizadas por meio da 

experiência coletiva de participação democrática, o Colegiado.  
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3 O LUGAR DA EDUCAÇÃO NO TERRITÓRIO SERTÃO DO APODI: 

CONSTRUINDO TEIAS DE VIVÊNCIAS NO COLEGIADO TERRITORIAL 

  

 

Todos os meus livros são simples tentativas de rodear e devassar 
um pouquinho o mistério cósmico, esta coisa comovente, 
impossível, perturbante, rebelde a qualquer lógica, que é chamada 
‘realidade’, que é a gente mesmo, o mundo, a vida. Antes o obscuro 
que o óbvio, que o frouxo. Toda lógica contém inevitável dose de 
mistificação. Toda mistificação contém boa dose de inevitável 
verdade. Precisamos também do obscuro (ROSA apud 
CADERNOS, 2006, pp. 80-81).  
 
 
 

Em um espaço plural e heterogêneo como é o Território, resultante da 

convergência de demandas e iniciativas locais e da intervenção abrangente e 

reconhecida pelo poder púbico (WANDERLEY, 2000), o debate sobre as estratégias 

criativas e inovadoras de superação das condições de desigualdade social no meio 

rural é revelador da complexidade das relações sociais e da “realidade”, como é na 

perspectiva rosiana, principalmente, quando apontamos elementos importantes de 

fortalecimento da vida em comunidade entre sujeitos do campo por meio da 

educação. O processo de participação da sociedade civil organizada em políticas de 

educação do campo escolares e não escolares exige conhecimentos que são 

construídos nas experiências cotidianas e na escola. 

Ao implicar um modo de agir e pensar a realidade, o Território enquanto 

espaço usado e produzido (SANTOS, M., 2006), opera criando processos em que 

saberes, ações e vivências são construídos, na prática em permanentes tensões, 

assemelhando-se às narradas por Riobaldo em Grande Sertão: Veredas. A 

tendência, nesse momento, é se concretizar através do estabelecimento de um 

diálogo permanente com os sujeitos envolvidos, de modo que o fortalecimento e a 

organização social alcancem níveis de participação determinantes para o 

desenvolvimento de políticas públicas, sobretudo, a partir do respeito às 

singularidades dos sujeitos envolvidos.  

Mas o que dizer de práticas educativas organizadas no contexto da 

territorialidade dos sujeitos do campo? Nessa travessia por novas veredas, fazendo 

uso da estética metafórica de Rosa (2006) em Grande Sertão: Veredas, ousamos 

percorrer, desbravar e desvendar a realidade social pesquisada, abrindo veredas 
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para o reconhecimento do papel da educação no fortalecimento das identidades 

sociais, ao situar o sujeito socialmente, permitindo que esse se localize em um 

determinado grupo social, em face dos saberes construídos na sociedade.   

Para este capítulo, os aportes teórico-metodológicos que nos ajudaram a 

compor o desenho da realidade estudada centraram-se nos seguintes aspectos. 

Primeiro, da construção de uma identidade social de educação do campo. Aqui, 

partimos do contexto histórico da educação brasileira nos referendando nas 

contribuições de Jorge Nagle (2009), Anísio Teixeira (1985), Fernando de Azevedo 

(1985) e Sud Mennucci (1934) para situarmos o debate do tema no contexto do 

movimento de educação popular da década de 1960, por meio das contribuições de 

Paiva (2003), Freire (1983, 2002, 2005) e Germano (1989, 2005) e dos 

desdobramentos no âmbito da ação governamental e dos movimentos sociais do 

campo, nos estudos atuais de Caldart (2004a, 2004b), Molina (2006), Fernandes 

(2006, 2004), Munarim (2006), Arroyo (1982, 1999, 2004, 2006), bem como, nos que 

os antecedem, em Leite (1999) e Calazans, Castro e Silva (1981).  

Na segunda parte, à luz dos autores estudados acima, são  evidenciadas 

as vivências e práticas educativas em espaços não escolares construídas no 

Território Sertão do Apodi. Estas, são singularizadas por meio das experiências 

coletivas de participação democrática no Colegiado. Nesse momento, o sentido 

atribuído por nossas observações diretas e informações levantadas por meio das 

entrevistas e aplicação de formulário nos ajudaram a tecer a inserção gradativa do 

tema da educação do campo na agenda do Território, como tentativa de “devassar 

um pouquinho o mistério” educativo dessa realidade.  

 

 

3.1 DA EDUCAÇÃO RURAL À EDUCAÇÃO DO CAMPO: UMA IDENTIDADE EM 

CONSTRUÇÃO  

 

 

Superar as discrepâncias entre campo e cidade mediante políticas 

educacionais que reconhecem e criam formas de viabilizar o acesso, a permanência 

e a qualidade do ensino, tem provocado a discussão em torno da correção às 

desigualdades históricas impostas à população, principalmente, a rural no contexto 

brasileiro, particularmente, no Nordeste. Isso porque, tradicionalmente, essa 
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população tem sido vista como desfavorecida ou carente e, para ela, são projetadas 

ações especiais, através de políticas sociais compensatórias, revelando “a 

descontinuidade da lembrança do homem rural e a identificação do homem do 

campo como carente” (ARROYO, 1982, p. 02).  

Mesmo assim, espera-se que a escola rural cumpra duas funções 

básicas: “em primeiro lugar, socializar o tradicional e atrasado homem do campo, 

modernizá-lo; em segundo lugar, treiná-lo profissionalmente para ser mais eficiente 

nas novas relações de trabalho e de produção” (ARROYO, 1982, p. 04). Desse 

modo, a retomada pelo interesse da educação rural tem um significado mais 

utilitarista, por atribuir ao trabalho e à economia responsabilidades de escolarização, 

reforçando a perspectiva que coloca a modernização da agricultura como um 

condicionante da valorização da escola rural, relegando-a à condição de “abandono 

relembrando” (ARROYO, 1982), atestando o seu caráter descontínuo e provisório a 

que foi submetida.   

Nesses moldes, segundo Arroyo (1982), há uma tentativa de direcionar 

as políticas educacionais às populações do campo, uma vez que faz parte da 

história da instrução pública a escola primária para o povo excluído do processo 

educativo. Vale salientar que Arroyo (1982) está se referindo a um ensino primário 

cujo fim exclusivo era a alfabetização no seu sentido mais restrito: saber ler, 

escrever e contar. Na verdade, esse processo educativo era adaptado ao contexto 

político e econômico vigente, cujas políticas e projetos orientavam-se por uma falsa 

noção que tomava o urbano como parâmetro, o rural como atraso.  

Tal perspectiva via, no processo pedagógico para o meio rural, um 

mecanismo favorável ao atendimento das exigências das novas tecnologias e 

inovações do setor agrícola, em detrimento dos conhecimentos e experiências 

cotidianas do homem do campo. A escola, por sua vez, inserida nesse contexto 

tende a perpetuar a imposição de um modelo educativo que, historicamente, tem 

servido mais à cidade do que mesmo ao campo. Na contramão, é preciso construir 

uma unidade para a tarefa que se coloca para os sujeitos a que essa educação se 

destina: reafirmar o compromisso coletivo com uma visão de campo, de educação e 

de política pública, superando o ideal de escola concebida como uma invenção da 

cidade para preparar as elites para governar e a camada popular para ser mão-de-

obra. Esse modelo bilateral da educação reforça o que Demo (1981, p. 199, grifo do 

autor) chama de subeducação, que se traduz na  
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oferta de serviços educacionais à população carente com quantidade 
e qualidade de tal forma precárias que viria a reforçar as 
disparidades sociais vigentes. Aos pobres caberia uma educação 
residual, dada na medida das sobras da parte privilegiada do sistema 
[...] 
 
 
 

Assim era vista a escola do campo, cujas ações gestavam-se a partir de 

um modelo de educação urbanizador por acreditar que o desenvolvimento industrial 

faria desaparecer a sociedade rural, fadada ao esquecimento e ao atraso 

econômico. Nesse viés, a democracia participativa apresenta-se como fator decisivo 

na elaboração e definição das políticas públicas efetivamente voltadas para a 

educação do campo, assentada na busca por novos horizontes de emancipação a 

partir de práticas que ocorrem em contextos específicos que dão respostas a 

problemas concretos, como atestou Boaventura Santos (2003). O caminho entre o 

ponto de partida e a chegada para a construção e reconhecimento da luta por uma 

educação contextualizada traz, de volta, à agenda nacional reflexões, expectativas e 

compromissos contra uma realidade de injustiças aos povos do campo.  

 

 

3.1.1 Antecedentes históricos 

 

 

A escola é mais um dos espaços onde nos educamos. Entre outros, 

como a família, está a igreja; mesmo sendo sua a ação educativa de caráter 

informal, foi, basicamente, a experiência religiosa que fundou a escola no Brasil, nos 

moldes como a conhecemos, hoje, institucionalizada e de produção disciplinada. Os 

colégios europeus fundados pelas ordens religiosas dos séculos XVI e XVII 

absorvem a rígida formação moral do cristianismo e a forma de vida de aspiração 

burguesa, sob o domínio da interpretação das autoridades eclesiásticas, os jesuítas.  

Com seu trabalho missionário, os jesuítas dedicaram-se à tarefa de 

divulgar a fé católica e os costumes europeus, particularmente, os costumes de 

Portugal, ao mesmo tempo que ensinavam as primeiras letras. Ao assentar-se nas 

bases do colonialismo europeu os modos de reprodução da educação jesuíta foi 

marcada por práticas simbólicas que pressupunham padrões de autoritarismo e 
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passividade ante as tarefas de resistência contra esse sistema. Embora, segundo 

Boaventura Santos (2008b), o sistema colonial português apresentasse 

especificidades em relação ao colonialismo hegemônico de países do norte-

europeu, por sua condição de subalternidade e periferização no desenvolvimento do 

capitalismo industrial, vínculo mais estreito e direto do colonialismo.  

Assim, logo quando chegaram ao Brasil, em 1549, espalharam-se 

rapidamente por várias regiões brasileiras, cuja organização comunitária nas zonas 

de colonização supre a ausência do Estado. E mesmo quando foram expulsos pelo 

Marquês de Pombal, 210 anos depois, em 1759, por influência dos novos ares 

iluministas do século XVIII, evidenciando o real interesse da educação jesuíta, 

educar o cristão a serviço da ordem religiosa e não dos interesses de Portugal, já 

tinham o monopólio e domínio da educação brasileira.  

A escola chega ao Brasil como um apêndice da instituição religiosa, 

rompido ao se sustentar pela racionalidade iluminista e burguesa do arquétipo de 

sociedade moderna. A escola é repensada sob os princípios burgueses da 

universalidade, da gratuidade e da laicidade, mas sem conseguir dar conta, 

efetivamente, do seu acesso a todas as camadas da sociedade e sem cumprir a 

promessa de ensino público propriamente dito. 

Surgida tardiamente sob a tutela do Estado, a escola brasileira marca a 

consagração dos privilégios da elite na organização do sistema público de instrução, 

desejosa de alcançar ascensão social e política, já que aspira a se tornar classe 

dirigente. O seu caráter seletivo é, claramente, acentuado nas primeiras décadas do 

século XX, quando o sistema escolar, segundo Anísio Teixeira (1985, p. 398), “não 

penetrava profundamente nenhuma grande camada popular e se caracterizava, 

perfeitamente, como uma educação de elite, eufemismo pelo qual significamos o 

fato de a educação não atingir senão os filhos dos pais em boa situação econômica 

na sociedade”. Acresce a essa vantagem para a elite brasileira, “a oportunidade de 

dar a seus filhos a educação necessária às carreiras burocráticas e liberais, com que 

as boas famílias brasileiras contavam superar as dificuldades de desagregação da 

classe agrária” (TEIXEIRA, 1985, p. 404). É, nesses termos, que nos sistemas 

escolares brasileiros, em cuja organização, se reflete os interesses das classes 

dominantes (AZEVEDO, 1985).   

O modelo educacional vigente não só apresentava um elevado deficit no 

atendimento e acesso à escola pelas classes populares, como era carregado de um 
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sentido de adestramento do processo de ensino, que mais servia ao treinamento 

para exames, considerado necessário à promoção seletiva. Com efeito, acentua-se 

o caráter dual do ensino brasileiro: um para atender à classe mais alta, oferecido por 

meio de uma escola secundária privada e de caráter propedêutico para o acesso ao 

ensino superior público e gratuito; e outro, o sistema popular de ensino, 

compreendendo as escolas públicas primárias e técnicas (TEIXEIRA, 1985).  

 De fato, as necessidades educacionais prementes não se propunham 

resolver a demanda intensificada de educação das novas classes de trabalho, 

emergentes do surto industrial na década de 1930. Esse apelo ao atendimento 

obrigatório e gratuito de oportunidades educativas básicas à classe popular, motivou 

a tomada da consciência educacional provocada pela mobilização de educadores e 

intelectuais brasileiros, desde a década de 1920. Mais tarde, em 1932, essa 

mobilização é traduzida em um documento, o Manifesto dos Pioneiros da Escola 

Nova, em que esboçam um programa de reconstrução da educação brasileira 

encabeçado por Fernando de Azevedo, Lourenço Filho e Anísio Teixeira, dentre 

outros educadores.   

A Escola Nova, assim chamada por romper com a escola tradicional de 

inspiração religiosa e conservadora e sustentar-se nas bases do pensamento liberal, 

é responsável por trazer a esperança renovadora para a educação brasileira, 

visando à transformação e à democratização da sociedade por meio da educação, 

defendendo uma escola pública, gratuita e laica para todos, sem privilégios e 

elitismo. Para tanto, requeria uma reforma educacional de bases comuns no âmbito 

da formação técnica, academicista e pragmática a fim de combater a defasagem 

entre o tipo de educação oferecida no período, tradicional e confessional, e as 

exigências do desenvolvimento nacional de aumento da produtividade e, com isso, 

de elevação da escolaridade. Por esse viés, fica subjacente o esforço de preparação 

para a utilização das técnicas e especialização do conhecimento, uma vez que “uma 

educação universal não é somente aquela que ministra uma cultura geral comum e 

põe ao alcance de todos as suas vantagens, senão também, como observa 

justamente Dewey, ‘a que satisfaz à imensa variedade das exigências sociais e das 

necessidades e aptidões individuais’” (AZEVEDO, 1985, p. 148). 

Ainda que a posição ideológica assumida pelo movimento renovador, ao 

introduzir o pensamento liberal democrático na educação, defenda uma escola 

pública para todos, a fim de alcançar uma sociedade mais igualitária, 
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contrariamente, contribuiu para uma maior elitização do ensino. Isso porque não só 

não tocou na base da estrutura piramidal da educação brasileira, ampliando a sua 

verticalidade, manifestada desde a escola primária, como manteve a seletividade 

quanto ao acesso: “dando primeiro aos muitos aquele mínimo de educação [...], e 

depois, aos poucos a melhor educação possível” (TEIXEIRA, 1985, p. 412, grifo do 

autor), conforme consta no trecho a seguir:  

 

 

Façamos do nosso sistema escolar um sistema de formação do 
homem para os diferentes níveis da vida social. Mas com um 
vigoroso espírito de justiça, dando primeiro aos muitos aquele 
mínimo de educação, sem o qual a vida não terá significação nem 
poderá sequer ser decentemente vivida, e depois, aos poucos a 
melhor educação possível, obrigando, porém, a estes poucos a 
custear, sempre que possível, pelo menos parte dessa educação, e, 
no caso de ser preciso ou de justiça, pelo valor do estudante, dá-la 
gratuita, caracterizando de modo indisfarçável a dívida que está ele a 
assumir para com a sociedade (TEIXEIRA, 1985, p. 412, grifo do 
autor). 
 
 
 

   Com o intuito de diminuir a diferença entre a classe elitista e a camada 

popular, a suposta igualdade de oportunidades levada a crer pelo ideal liberal, baseada 

na meritocracia e na valorização e qualificação técnica, no âmbito educacional serviu 

mais como manutenção da ordem vigente do que como mecanismo de ascensão social. 

Prevalecia, então, a ideia da escola enquanto formadora do homem produtivo, cuja 

expansão dependia dos limites permitidos pelo capitalismo e da subordinação aos 

condicionamentos da vida atual, como nos faz compreender Nagle (2009) ao 

afirmar: 

 
 
[...] de um lado, existe a crença de que, pela multiplicação das 
instituições escolares, da disseminação da educação escolar, será 
possível incorporar grandes camadas da população na senda do 
progresso nacional, e colocar o Brasil no caminho das grandes 
nações do mundo; de outro lado, existe a crença de que 
determinadas formulações doutrinárias sobre a escolarização 
indicam o caminho para a verdadeira formação do novo homem 
brasileiro [escolanovismo] (NAGLE, 2009, 115).  
 
 
 

Nessa perspectiva, a educação brasileira é reduzida ao campo da 

técnica, feita monopólio dos especialistas, cuja aplicação mecânica de categorias e 
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de um modelo que transbordava o contexto histórico-social brasileiro da época. 

Ainda, segundo Nagle (2009), 

 
 
 
Por isso, é que se pode dizer que o escolanovismo- um dos tipos de 
otimismo pedagógico que se desenvolve na década de 1920-se dá a 
gradual substituição da dimensão política pela dimensão técnica, 
isto é, a substituição de um modelo mais amplo por outro mais 
restrito de percepção da problemática educacional (NAGLE, 2009, p. 
284).   

 

 

De acordo com Teixeira (1985), embora as inovações educacionais 

recebidas de autores como Dewey tenham orientado reformas no ensino e marcado 

o ideário democrático pedagógico brasileiro, outros autores mais pessimistas, como 

Sud Mennucci14 viam essa influência como uma dependência da produção 

estrangeira, na qual se traduzia em “cópia de fórmulas alheias” (MENNUCCI, 1934, 

p.63), ou mesmo, “espírito de imitação” (MENNUCCI, 1944 apud MONARCHA, 

2007, p. 35). Por trás dessa disputa, estava, na verdade, o conflito entre o 

capitalismo industrial em ascensão e a economia agrícola em declínio.  

A oposição ao ideário ideológico urbano-industrial é marcada pela reação 

ao contexto de adequação do meio rural às exigências da modernização e, 

consequentemente, de um modelo de escola ao tipo de sociedade da época, que 

procurava se distanciar, ainda mais, das condições e modo de produção de vida no 

meio rural.  Nas palavras de Mennucci, “facilmente: levamos às regiões do campo 

uma organização escolar que está profundamente, visceralmente eivada do 

preconceito urbanista. São simples ‘escolas de cidade’ implantadas ou enxertadas à 

força em núcleos rurais” (MENNUCCI, 1934, p.47). 

A crescente necessidade de industrialização do país exigia uma escola 

que preparasse para o novo, para as rápidas transformações do mundo capitalista e 

o trabalhador do campo não estava integrado ao sistema vigente. Como a terra era o 

meio primordial da sustentação e da riqueza do país em oposição à industrialização, 

                                                 
14 Sud Mennucci foi um dos principais propagadores do nacionalismo conservador de Alberto Torres e 
líder doutrinário da Cruzada Ruralista, cujo termo, em alusão ao movimento pela salvação 
empreendido pela Igreja Católica, foi responsável pela instalação de várias escolas normais rurais em 
diferentes regiões do país. A primeira Escola Normal Rural foi instalada em 1934 em Juazeiro do 
Norte-Ceará (MONARCHA, 2007; MAGALHÃES JUNIOR, FARIAS, 2007).  



 125

o apelo à fixação do homem do campo passava a justificar uma bandeira de defesa 

do ruralismo pedagógico.  

A educação só se tornou uma preocupação nacional quando, ainda, em 

1920, o analfabetismo atingia 65% da população e as técnicas de leitura e escrita 

vão se tornando instrumentos necessários ao contexto da sociedade urbana-

comercial emergente (RIBEIRO; 2003, p. 82). A crescente migração rural-urbano e a 

consequente inchação das cidades, já na década de 1920, chamaria a atenção para 

o problema da educação. Não por acaso que a III Conferência Nacional de 

Educação, realizada em 1929, trataria especificamente do tema da Educação Rural, 

cujo direcionamento centrava-se na ideia de que só a educação era capaz de fixar o 

homem no campo e, com isso, conter a migração. Não obstante, para as cidades, 

seria oferecido o ensino técnico-profissional “a fim de qualificar o trabalhador e evitar 

o ‘descontentamento social’” (PAIVA, 2003, p. 137), resultante da onda migratória.  

De fato, parece-nos contraditório evidenciar que, quando o rural passa a 

ser o lugar de atraso em função da industrialização e modernização, é que se 

observa uma preocupação governamental com a educação rural. Nesse caso, há 

também que considerar a influência do ruralismo pedagógico o qual contribuiu para 

o surgimento do debate sobre a educação rural.  

Na verdade, o predomínio da agricultura na formação econômico-social 

brasileira, até 1930, favoreceu um ambiente de descaso quanto ao oferecimento de 

ensino direcionado às populações rurais, que, por motivos socioculturais, foi 

relegada a planos inferiores, sob a insígnia que “gente da roça não carece de 

estudos. Isso é coisa de gente da cidade” (LEITE; 2002, p. 14), que se perpetua e 

reproduz estereótipos.  Embora Paiva (2003) atribua certa importância à mobilização 

do governo federal, nesta década, que se voltava para discutir a educação rural em 

íntima relação com a questão sanitária. No transcorrer desse período, pregoava-se a 

necessidade de “levar assistência sanitária ao interior e, com o auxílio da educação 

rural estimular o sertanejo a permanecer no campo” (PAIVA, 2003, p. 139). E é sob 

a influência de associar o contexto educacional rural aos problemas de saneamento 

que Monteiro Lobato (1994) cultiva, em sua literatura, na figura do Jeca Tatu, a 

incapacidade do sertanejo sem instrução, adquirir hábitos de higiene.  

Com efeito, o discurso do ruralismo pedagógico é percebido como 

produto ideológico diretamente relacionado à preocupação nacional com o 

movimento migratório da população rural para os centros urbanos à procura de 
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melhores condições de vida, motivados seja pela perda da capacidade produtiva, 

seja pela falta de condições de subsistência. A fim de esfriar o processo migratório, 

a ideia de fixação das pessoas no campo parecia a mais acertada, considerando a 

real necessidade de coibir a explosão de problemas sociais nas cidades e atender 

aos interesses de caráter econômico das classes e grupos de capitalistas rurais, que 

não queriam o esvaziamento da mão-de-obra no campo. Assim, as escolas rurais, 

quando existiam uma cópia deformada da escola da cidade, contribuíam ainda mais 

para reforçar o estigma de atraso, segundo Mennucci (1934). Esse autor inscreve 

ainda que,  

 

 
as classes primárias transformaram-se em polvos sugadores da 
energia rural, porque envenenam a alma dos filhos dos nossos 
lavradores, criando-lhes no íntimo a enganosa e perigosa miragem 
da cidade. O alfabeto, em vez de ser um auxiliar, um amparo, um 
sustentador da lavoura, virou um tóxico poderosíssimo e violento. 
Põe na cabeça da juventude aldeã o desejo louco de aprender para 
se libertar do fardo agrícola (MENNUCCI, 1934, p. 47). 
 
 

 

A despeito disso, como os valores urbanos passam a estimular interesses 

individuais, motivados pela promessa de “melhorar de vida”, a migração temporária 

e a valorização pela formação profissional apresentam-se como alternativas à 

atividade rural. Assim, particularmente, o padrão de comportamento dos jovens 

passa a incluir, em seus projetos individuais aspirações quanto ao trabalho e ao 

estilo de vida típicos da juventude urbana (CARNEIRO, 2007 apud SANTOS, S. C. 

M.,  2010).  

A influência dos ideais escolanovistas que se traduz em “Otimismo 

Pedagógico” de acordo com NAGLE (2009), se estendeu nas décadas seguintes na 

tentativa de construir um ideal de escola rural dos novos tempos da sociedade 

moderna, justificada pela situação de exclusão e isolamento na qual se encontrava a 

população rural, em virtude da crescente e inevitável urbanização. É a partir de 

1955, com o aceleramento da industrialização e com maior intensidade a partir de 

1970, que a política educacional para o setor rural volta-se para a qualificação 

capitalista da força de trabalho. É uma tentativa de elevar a crença de que a 

modernização é a saída para a melhoria das condições existenciais do trabalhador 

do campo. Além disso, “neste processo, a ação educativa exercida não se processa 
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como modificadora da realidade, mas como elemento de consolidação desta 

realidade” (CALAZANS; CASTRO; SILVA, 1981, p. 163).  

Quando a instrução torna-se identidade de classe dominante, num 

período ainda marcado por uma oligarquia rural pouco preocupada com a 

escolarização popular, o analfabeto passa ser “um incompetente”, na medida em 

que é considerado “elemento incapaz responsável pelo escasso progresso do país” 

(PAIVA, 2003, p. 38). Essa posição de atribuir ao analfabetismo a condição de 

atraso da sociedade brasileira, devido à crescente importância que a questão 

ganhava nos países centrais, nutria-se de sentimentos patrióticos, mas ingênuos, na 

esperança de que a supervalorização da educação solucionasse todos os demais 

problemas do país (PAIVA, 2003).  

Surge, então, uma visão humanitária da educação (compaixão) e esta 

passa a ser vista como saída para todos os problemas brasileiros (PAIVA, 2003). 

Tanto é que, de 1952 a 196315, através da Campanha Nacional de Educação Rural 

(CNER), estabeleceu-se um ensino de base de recuperação e de desenvolvimento 

de comunidades rurais, com apoio da Igreja Católica, em função da garantia de 

maior racionalidade e produtividade no campo, sob o regime de corresponsabilidade 

entre Ministério da Educação (MEC) e o Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, e patrocínio da Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (Unesco) e da Organização dos Estados Americanos (OEA).  

As atividades da Campanha, com forte influência da ligação entre 

educação e higienização, eram realizadas diretamente pelas Missões Rurais e 

Centros Sociais de Comunidade e, indiretamente, através do treinamento intensivo 

de líderes e dirigentes comunitários, em órgãos locais ou regionais, que a própria 

Campanha criava, como: Cursos e Centros de Treinamento de Professores Rurais, 

Centros Cooperativos de Treinamento Agrícola para Jovens Rurais (masculinos), 

Centros de Orientação de Líderes Rurais (femininos) Centros Regionais 

Áudiovisuais, concessão de bolsas de estudos para especialização em assuntos que 

interessavam suas atividades etc. (MEC/CNER, 1959).   

 Os Centros Sociais de Comunidade centralizavam-se em estudos e 

trabalhos educativos, voltados, principalmente, para adultos, por meio de cursos e 

                                                 
15 Embora desde 1950, já vinha sendo delineado no Brasil, os primeiros estudos e estratégias de 
implementação da referida Campanha, tomando como base a experiência mexicana baseada nos 
processos de Missiones Culturales, referência do movimento de ensino rural mexicano e 
desenvolvimento do seu sistema de escolas e de missões educacionais (MEC/CNER, 1959). 
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projetos de alfabetização, corte e costura, puericultura, canto orfeônico etc. No Rio 

Grande do Norte, de acordo com documento oficial da CNER (MEC/CNER, 1959), 

em 1957, já existiam 18 Centros na região rural circunvizinha a Natal apoiados pela 

Diocese de Natal. Registra-se, ainda, que, em 1956, essa ação na comunidade rural 

de Água Fria, município de Apodi-RN, era apoiada pela Diocese de Mossoró, que, 

sob a responsabilidade dos Clubes de Mães e de Jovens e da Escola de 

Alfabetização, “executavam, sucessivamente, projetos de corte e costura, trabalhos 

manuais, aprendizagem de boa alimentação, de enfermagem caseira etc., e fazem-

se campanhas do filtro doméstico, da iodação da água e outros hábitos higiênicos” 

(MEC/CNER, 1959, p. 164). 

 As Missões Rurais, por sua vez, dispunham de uma metodologia que 

visava à organização social da comunidade, por meio de uma orientação 

educacional, religiosa e agropecuária. Aos cuidados de uma equipe interdisciplinar 

(agrônomos, médicos, assistentes sociais e agentes de economia doméstica) 

percorriam as cidades do interior com o objetivo de ministrar ensinamentos sobre 

higiene, alimentação, técnicas agrícolas, trabalhos manuais e outros (PINTO, 1989). 

A Missão Rural chega ao Rio Grande do Norte em 1953, em Nísia Floresta16, 

posteriormente, transferida para São José do Mipibu, em 1956, já intitulada Missão 

Rural da Região do Agreste. Em1954, é instalada, em Apodi, a Missão Rural do Vale 

do Apodi, que também estendia seus serviços aos municípios de Upanema, 

Portalegre, Martins e Caraúbas. Em 1957, é instalada no Vale do Açu e, em 1958, 

em Caraúbas. Vale salientar que a Missão Rural no Vale do Apodi e Vale do Açu 

faziam parte de um acordo de cooperação da CNER com o desenvolvimento e 

execução do Plano Oficial de Recuperação dos referidos Vales, além de Upanema, 

aprovado pelo Decreto Presidencial nº 39.827, de 1956, direcionado à valorização 

socioeconômica desses lugares. Como atividades a serem desenvolvidas em 

comum acordo com o Plano, a CNER propôs (MEC/CNER, 1959, p. 143-144): 

 

 
a) prosseguir os trabalhos da Missão Rural da Região do Vale do 
Apodi; b) instalar Missão Rural Auxiliar em Portalegre ou 
adjacências, como extensão à Missão Rural do Vale do Apodi; c) 
instalar Missão Rural na Região do Vale do Assu; d) criar um Centro 

                                                 
16 Embora, em 1952, já existisse a organização do Centro de Treinamento de Professores Rurais em 
Nísia Floresta (MEC/CNER, 1959). 
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de Treinamento Agrícola (masculino); e) criar um Centro de 
Orientação de Lideres Rurais (feminino).  

 

 

Em Apodi, município que compõe o Território Sertão do Apodi, a missão 

rural ocorreu em várias comunidades: Pedra de Abelhas, Brejo, Córrego, Soledade, 

Santa Rosa e Água Fria17. Entre as atividades desenvolvidas estavam: teatro de 

fantoche, bandas rítmicas, reuniões pedagógicas e seminários com o professorado 

da região, orientação escolar, organização de clubes de jovens e mães, além dos 

incentivos ao associativismo e cursos de preparação para lideranças locais 

(MEC/CNER, 1959). Embora a Missão de Caraúbas mereça destaque, uma vez que 

também compõe o Território, o documento oficial da CNER de 1959 não traz 

maiores detalhes da Missão nesse município.  

Mas das diversas ações e atividades da CNER, cabe-nos destacar os 

Centros Regionais de Treinamento de Professores Rurais18, haja vista convergirem 

para o processo de organização das comunidades rurais, uma vez que a escola era 

considerada um dos alicerces do trabalho na comunidade. Desta feita é que, no 

processo de preparação de técnicos polivalentes,  

 

 

a própria professora rural é um tipo de líder que deve ser equipado 
com o maior número possível de técnicas de ação social para que 
possa desempenhar o papel de ponto de apoio e de ponta de lança 
que lhe é destinado, nessa luta pelo levantamento do nível de vida 
das comunidades rurais brasileiras (MEC/CNER, 1959, p. 44).  
 
 
 

Assim, para o pleno exercício da ação social na escola articulada à 

comunidade, os Cursos promovidos pelos referidos Centros tinham como função 

formar e treinar o professorado rural visando aprimorar o nível didático-pedagógico 

dos professores que militam no interior dos Estados, ampliar os meios de 

preparação para que desempenhem o papel de líderes naturais e capacitá-los a 

                                                 
17 A comunidade Pedra de Abelhas é, atualmente, o município de Felipe Guerra, e Brejo, uma 
comunidade rural deste município.  
18 Em 1952 foi realizado um Curso de Treinamento para Professores Rurais e Lideranças Locais na 
Fazenda Rockfeller – São Gonçalo do Amarante/RN e em 1953 em Ponta Negra – Natal/RN, via 
acordo de cooperação entre a CNER e o Serviço de Assistência Rural (SAR). Posteriormente, em 
Ponta Negra, é instalado o Centro de Orientação de lideranças Locais, em colaboração com a 
Diocese de Natal (MEC/CNER, 1959).  
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desenvolver, através de suas atividades educativas, melhorias de condições 

higiênicas, sociais e econômicas em suas comunidades (LOURENÇO FILHO, 2001).  

Embora tal formação seguisse a lógica que reservava à escola a 

necessária “investida contra a ignorância, a doença, o conformismo e, enfim, todo o 

atraso e abandono que conhecemos nas zonas rurais (MEC/CNER, 1959, p. 283). 

Um total apelo à abordagem distorcida do fenômeno do analfabetismo como uma 

doença, uma erva daninha a ser erradicada, tal qual se faz a uma enfermidade que 

precisa ser curada, ou mesmo, de uma manifestação da “incapacidade” do povo, de 

sua “pouca inteligência”, de sua “proverbial preguiça”, servindo para desacreditar e 

estigmatizar o analfabeto, como nos lembra Freire (2002, p. 15). Embora, a condição 

de analfabeto permeie a segregação entre os indivíduos que dominam e os que não 

dominam a palavra escrita, tal qual o faz Riobaldo ao se dirigir ao senhor de “suma 

doutoração” ouvinte da sua história: “Nasci para não ter homem igual em meus 

gostos. O que eu invejo é sua instrução do senhor” (ROSA, 2006, p. 60).  

O fracasso das Missões foi inevitável na medida em que, julgando 

funcionar até “as comunidades assumirem os seus problemas e arcasse com a sua 

solução” (PAIVA, 2003, p. 342), não lograram o seu desenvolvimento e a sua 

autonomia. De todo modo, as iniciativas das campanhas educativas no meio rural 

tentavam suprir as expectativas educacionais da época de alfabetização da grande 

massa trabalhadora do campo, que, em 1950, chegava a 50,5% da população, 

conforme IBGE (2010), devido à falta de escolas e à formação qualificada de 

professores, surgindo assim, a experiência de educação de base via rádio, através 

das escolas radiofônicas. Por iniciativa da Igreja Católica, as escolas radiofônicas 

surgiram no Brasil, em 1958, inicialmente no Nordeste 

No Rio Grande do Norte, com a inauguração da Emissora de Educação 

Rural de Natal, também em 1958, foi iniciada a primeira experiência de alfabetização 

pelo rádio dirigida aos trabalhadores do campo. A primeira aula radiofônica, segundo 

Collard (1964, p.65 apud PINTO, 1989, p. 115), “foi levada ao ar no dia 20 de 

setembro de 1958. Nesse dia, ela foi sintonizada por 69 escolas, situadas em 

localidades pertencentes às paróquias de São Paulo do Potengi, Macaíba, São José 

de Mipibú, São Gonçalo, Ceará-Mirim e Touros”.  

Até 1962, as Escolas Radiofônicas eram de responsabilidade do Serviço 

de Assistência Rural (SAR), órgão criado, em 1949, pela Igreja Católica, com 

personalidade jurídica, para coordenar as atividades educativas no campo. A partir 
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de então, o Movimento de Educação de Base (MEB), criado em 21 de março 

de1961, através do Decreto nº 50.370, assume o direcionamento das Escolas 

Radiofônicas no país. Esse Decreto previa que o Ministério da Educação e Cultura, 

em convênio com Conferência Nacional dos Bispos do Brasil-CNBB, “financiaria 

durante cinco anos o projeto de educação de base da CNBB, através da instalação 

de 1.500 Escolas Radiofônicas nas regiões subdesenvolvidas no Norte, Nordeste e 

Centro-Oeste” (OLIVEIRA, 1992, p. 202).  

Ainda que o MEB tenha surgido como produto da colaboração entre 

Estado e Igreja Católica, o seu projeto de educação popular e prática educativa 

questionadora sofreram reações contrárias de grupos mais conservadores dessa 

Igreja, quando começaram a atuar “de forma mais engajada no social, passando a 

lutar por transformações radicais na sociedade mediante a definição de um ideal 

histórico concreto, que levou esses jovens católicos a uma situação de vanguarda, 

que progressivamente os afastou da igreja” (ibid., 1992, p. 208). De todo modo, 

integrando-se ao processo de modernização em curso no país, os agentes da ação 

católica atuavam política e ideologicamente na organização e educação das massas 

num momento de ebulição de lutas sociais no início da década de 1960 no Brasil, 

em particular, no Nordeste.  

 

 

3.1.2 A educação no início da década de 1960 

 

 

Um dos avanços significativos na década de 1960 no campo institucional 

foi referente à promulgação da primeira Lei de Diretrizes e Bases Nacionais de 

Educação (LDB) nº 4.024, de 20 em dezembro de 1961. Resultante de um intenso 

debate que durou treze anos até a sua promulgação (1948 -1961), vários órgãos 

públicos e particulares pautaram o debate em torno de uma política de educação 

nacional, sob o prisma de lutas ideológicas opostas. De um lado, os representantes 

do movimento renovador, inspirados no escolanovismo, reivindicando uma educação 

laica, pública e gratuita, no sentido de assegurar a escola para todos, contestando a 

educação como privilégio de classe, sem, contudo, recusar a iniciativa particular, da 

qual o Estado deveria ter o controle. De outro, os representantes da escola 

tradicional, como chama Azevedo (1985), defendendo o ensino confessional e 
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privado, sustentado nas bases de uma educação verbalista e de inspiração religiosa. 

As posições levantadas, nesse debate, estavam calcadas na tarefa de equacionar, 

as tensões e divergências no oferecimento do ensino, bem como na ampliação das 

oportunidades educacionais, diante das características da histórica seletividade da 

educação brasileira.   

Quanto ao ensino rural, a lei não trazia grandes preocupações com a 

diversidade regional, uma vez que a preocupação era garantir uma educação 

uniforme, acessível e obrigatória para todos, à luz do pensamento escolanovista. As 

escolas primárias que se mantinham na zona rural eram “orientadas para adaptar o 

homem ao meio rural e estimular as vocações e atividades profissionais (BRASIL, 

2002, p. 26). Assim, tal reforma legislativa, necessária e emergente, não representou 

grandes avanços no sentido de garantir o acesso ao ensino público de qualidade 

para as camadas populares, e um alento de esperança tomou conta de muitos no 

sentido de construir um novo patamar de educação nos anos 1960. 

É na década de 1960 que o país vive um dos períodos de maior 

efervescência de um projeto de educação popular, principalmente para jovens e 

adultos, por meio de uma crítica conscientizadora e transformadora da realidade 

social, mas também, de instabilidade política com a renúncia de Jânio Quadros, em 

agosto de 1961, e a deposição de João Goulart em abril de 1964, em virtude do 

golpe civil militar.  

Esse período é um marco na história dos movimentos sociais articulados 

à educação, devido à concentração na valorização dos elementos político-culturais 

que buscavam a emancipação social das camadas populares da sociedade 

brasileira. Entre os principais movimentos e campanhas presentes, no período de 

1960 a 1964, destacaram-se: o Movimento de Cultura Popular (MCP), instituído pela 

Prefeitura do Recife-PE em maio de 1960; os Centros Populares de Cultura (CPC), 

criados pela União Nacional dos Estudantes (UNE) em 1961, que de veículo de 

divulgação artística passou a adotar a alfabetização em seus programas em 1963; o 

Movimento de Educação de Base (MEB), vinculado à Conferência Nacional dos 

Bispos do Brasil (CNBB) e reconhecido pelo governo federal em 1961; além da 

“Campanha de Pé no Chão também se aprende a Ler”, encetada pela Prefeitura de 

Natal em fevereiro de 1961 (GERMANO, 1989).   

A educação desenvolvida, na década de 1960, não surgiu apenas com o 

intuito de alfabetizar os que tinham ficado de fora da escola, mas também para 
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formar essa população com o conhecimento capaz de alterar a realidade opressora 

através de uma análise social das condições de vida e situação de injustiça social. 

Por isso, as propostas de promover uma educação popular, “iam mais além, uma 

vez que todas elas tinham projetos políticos a desenvolver, cuja conscientização 

social e política dos setores populares envolvidos nos processos educacionais era 

um fator relevante para consecução desses projetos” (GERMANO, 1989, p. 27-8). 

Representava uma abertura sensível para um projeto de educação que reconhecia 

os sujeitos como protagonistas de um projeto de educação construídos com base 

em suas experiências, relações sociais e visões de mundo. Assim, a educação 

 
 
se propunha a expressar os interesses populares na medida em que 
procurava desvendar o quadro de ‘injustiça social’ no qual estavam 
inseridos, fornecendo, assim, elementos que pudessem contribuir 
para a transformação da situação. A alfabetização de adultos e os 
movimentos de cultura popular se constituíram nos pontos nodais de 
tal processo (GERMANO, 1898, p. 28). 
 
 
 

Isso contribuiu para que essa década se caracterizasse como um 

período fértil para o surgimento de uma Pedagogia Crítica como a proposta de Paulo 

Freire, causando impacto sobre o cenário educacional vigente de opressão às 

classes menos favorecidas (FERNANDES; SANTOS, 2006). A educação assume, 

assim, uma forma de intervenção no mundo capaz de atender a novos anseios 

emergentes por meio da transformação objetiva da realidade social dos sujeitos. 

Observa-se, conforme Freire (1983, p. 43), que 

 

a partir das relações do homem com a realidade, resultantes de 
estar com ela e de estar nela, pelos atos de criação, recriação e 
decisão, vai ele dinamizando o seu mundo. Vai dominando a 
realidade. Vai humanizando-a. Vai acrescentando a ela algo de que 
ele mesmo é o fazedor.  
 
 
 

Vale salientar que esse ambiente efervescente no início da década de 

1960 em todo país de iniciativas educativas pautadas num projeto político de 

conscientização social, muito além de práticas mecânicas e estáticas de 

alfabetização, tiveram origem no Nordeste, exceto o CPC/UNE (GERMANO, 1989). 

Nesse período, o Nordeste vivia um intenso processo de organização e mobilização 
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dos trabalhadores rurais contribuindo para dar uma nova fisionomia aos movimentos 

sociais no campo, a exemplo das Ligas Camponesas, como ficou conhecida, 

sobretudo pela imprensa, a Sociedade Agrícola e Pecuária dos Plantadores de 

Pernambuco, fundada em 1º de janeiro de 1955 (COHN, 1976, p. 72) e dos 

sindicatos rurais, criados, paralelo e em decorrência, da organização dos 

camponeses em reação às tensões e aos conflitos com latifundiários (GERMANO, 

1989).  

Com a criação da primeira Liga Camponesa no Engenho da Galiléia 

(Pernambuco), sob a liderança de Francisco Julião, inicialmente contra o pagamento 

do foro aos donos de Engenho, depois, um movimento em favor da Reforma Agrária 

e luta pela sindicalização rural, espalhando-se por outros estados, o Nordeste viveu, 

até 1964, um momento de intenso debate sobre a organização política e social dos 

trabalhadores rurais (COHN, 1976; GERMANO, 1989; SILVA, 2006). No que diz 

respeito às mobilizações, as Ligas utilizavam diferentes estratégias para organizar e 

formar os trabalhadores: conversas na feira, na missa, nos locais de trabalho, 

boletins, cordéis etc, pautando-se num trabalho de denúncia, agitação, resistência 

na terra, conforme Silva (2006), embora, segundo Cohn (1976, p. 75), se 

caracterizem “por serem agentes de mudança de cunho muito mais reformista que 

revolucionário”.  

É válido lembrar, que antes no Brasil, já havia uma proposta alternativa e 

mais institucionalizada às Ligas Camponesas, o sindicato rural, cuja organização foi 

regulamentada após a criação da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)19 em 

1943, através do Decreto-Lei nº. 7.038, de novembro de 1944, uma vez que a 

legislação trabalhista vigente fora feita para os trabalhadores urbanos, não 

considerando as especificidades do trabalho no campo. Esse novo horizonte de 

organização que se abria para as populações rurais recebia o apoio da Igreja 

Católica, que, agora, era assumido pelo SAR.  

Mas o processo de reconhecimento da importância da sindicalização 

rural só foi iniciado pelo SAR em 1960, impulsionado, particularmente, pela 

expansão das Ligas Camponesas, desafiando a Igreja Católica “a entrar na disputa 

pelo domínio de suas bases rurais, usando para isso de todo o seu poder de 

                                                 
19 O Sindicato foi criado com a regulamentação da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 
Decreto-Lei nº. 5.452 em 1º de maio de 1943 no Governo de Getúlio Vargas, normatizando as 
relações individuais e coletivas de trabalho no Brasil.  
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intervenção ao homem rural” (CRUZ, 1982, p. 80). O sindicalismo rural nasce, então, 

sob o signo legalista (WANDERLEY, 1984), mas desenvolverá seu trabalho em 

colaboração com a igreja. Os sindicatos rurais, segundo Oliveira (1992, p. 245-46), 

“diferentes das ligas, que eram regidas por estatuto de direito civil e portanto livres 

da tutela do Estado, possuíam uma estrutura mais rígida, pois estavam 

subordinados ao Ministério de Trabalho, do qual dependiam, inclusive, o 

reconhecimento”.   

Porém, o golpe civil militar de 1964 considerou as Ligas subversivas e 

ameaçadoras da ordem social e política implantada e foram extintas, além de 

imobilizar e reprimir a organização sindical rural, já limitada por sua atuação 

institucionalizada. A hostilidade contra o movimento sindical e demais formas de 

manifestação popular, sobretudo, contra a sua participação política, fazia-se crer em 

função de que somente à classe dirigente do país é delegada as decisões do 

Estado, sob a justificativa de que a “democracia não podia ser tão democrática 

assim. Seria comunismo. A legalidade, subversão” (BANDEIRA, 2001, p. 123).  

O golpe foi instaurado quando João Goulart assumiu a Presidência da 

República, depois da renúncia de Jânio Quadros em 1961, para inibir qualquer 

chama da esperança das chamadas reformas de base, cujas promessas de 

governo, fez acender na sociedade, dentro de um já efervescente clima político 

nacional, ações de cunho popular, nas quais, conscientizavam e politizavam, 

promovendo a práxis e mediatizando a transformação na sociedade. Dentre suas 

propostas de governo, estava a Reforma Agrária, orientada por um princípio no qual 

“o uso da propriedade é condicionada ao bem-estar social, não sendo a ninguém 

lícito manter a terra improdutiva por força do direito de propriedade” (BANDEIRA, 

2001, p. 164). Na verdade, todos os esforços de mobilização e organização popular 

assombravam as Forças Armadas e, com isso, as “Ligas Camponesas e outras 

organizações de massa, por mais débeis que fossem, eram como espectros que lhe 

tiravam o sono. E, de uma forma ou de outra, Goulart identificava-se com aquele 

movimento que parte das Forças Armadas queria reprimir” (BANDEIRA, 2001, 123).  

Em consequência da instauração do regime militar, encerram-se os 

núcleos de educação popular em decorrência da mudança de orientação política, 

assim, contendo os avanços populares na área da educação. Essas ações foram 

reprimidas fortemente por um regime de governo que procura se firmar por via da 

força e pela preservação das condições de privilégio dos grupos dominantes. Nesse 
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período, o Estado Brasileiro é caracterizado por um elevado grau de centralismo do 

governo e de repressão das demandas sociais, sobretudo, políticas, revestido por 

um culto exacerbado aos símbolos pátrios. A propósito, escreve Germano (2005, p. 

55), 

 
 
No Brasil, a partir de 1964, o Estado caracteriza-se pelo elevado grau 
de autoritarismo e violência (...). O autoritarismo traduz-se, 
igualmente, pela tentativa de controlar e sufocar amplos setores da 
sociedade civil, intervindo em sindicatos, reprimindo e fechando 
instituições representativas de trabalhadores e estudantes, 
extinguido partidos políticos, bem como pela exclusão do setor 
popular e dos seus aliados da arena política.  

 

 

No campo econômico, sob a perspectiva da estratégia do 

desenvolvimento associado, inaugura-se um novo ciclo da economia no país, o da 

exportação de produtos industriais (GERMANO, 1989). A influência do capital 

estrangeiro, favorece o crescimento da economia, por meio dos investimentos 

financiados através de fundos obtidos junto a instituições internacionais de crédito. 

Em outro momento, subscrevíamos que, “nos anos 70, época de ditadura militar, o 

Brasil se por um lado, via nas multinacionais que chegavam, a expectativa de 

progresso e pleno emprego, por outro, via a retirada das riquezas naturais e o 

enriquecimento exacerbado dos países de primeiro mundo às custas da nossa mão-

de-obra barata e abundante” (SANTOS, S. C. M., 2002, p. 06).  A burguesia 

industrial brasileira era profundamente beneficiada com a entrada do capital 

estrangeiro por meio de investimentos e abertura do mercado, tornando-se difícil, 

segundo Mantega (1987), pensar que esta tivesse interesse num regime 

democrático que permitisse a mobilização popular e ampliação de garantias sociais 

pelo Estado. Pelo contrário, prevalecia a convivência pacífica entre ambos, grosso 

modo, compartilhando os mesmos interesses e projeto de desenvolvimento. Sendo 

assim, 

 
 
em síntese, a burguesia brasileira, tanto a grande quanto a média e 
pequena, não tinha vocação democrática e muito menos interesse 
em divorciar-se do grande capital estrangeiro, que lhe abria novos 
mercados, novas oportunidades de investimentos, vale dizer, que 
lhes proporcionava altas taxas de acumulação (MANTEGA, 1987, p. 
208).  
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No âmbito da educação, é exercido um controle ideológico e político no 

ensino ao impor limites e controle aos segmentos populares e aos bens 

educacionais e sociais. Assim como, no campo da economia e da política, o Brasil é 

fiel a um projeto de educação sob a influência estrangeira, particularmente, a Norte 

Americana, do qual resultaram vários acordos MEC/USAID (Ministério da Educação 

e Cultura/United States Agency International for Development), com vistas a um 

novo ordenamento legal da educação e reformas estruturantes em todos os níveis 

de ensino. Esses acordos sofriam uma intensa campanha contrária, liderada, 

especialmente, pela UNE (União Nacional dos Estudantes) que se pronunciava a 

favor de uma reforma universitária, não subordinada aos interesses internacionais 

(GERMANO, 2005).  Mas a influência americana na educação no Brasil não é 

recente. Os opositores do ideário Escolanovista, na década de 1930, já haviam 

reagido a essa concepção de educação transplantada para a realidade brasileira.  

As reformas do Ensino de 1º e 2º Graus com a Lei nº 5.692, promulgada 

em 11 de agosto de 1971, respondeu aos efeitos das estruturas do poder estatal de 

adequação da educação às exigências eminentes da sociedade industrial e 

desenvolvimentista. Basicamente, essa lei ampliou o ensino de 1º Grau, de quatro 

para oito anos, através da fusão entre o primário e o ginásio, suprimindo os exames 

de admissão, além de garantir a equivalência de 2º Grau aos cursos 

profissionalizantes, na tentativa de não separar a escola secundária da técnica. No 

quadro da educação rural, há uma fragmentação das ações e da legitimação das 

estruturas essencialmente capitalista e conservadora orientadas para adaptar ‘o 

homem ao meio’ e atender às necessidades urgentes de mão-de-obra 

especializada. Os cursos agrícolas de grau médio criados nesse período evidenciam 

a racionalidade da educação nesse processo de desenvolvimento.  

Sem procurar exercer uma mudança significativa em função das 

necessidades das populações rurais, a alternativa governamental foi a proliferação 

de programas para o meio rural, tais como: Programa Intensivo de Preparação de 

Mão-de-Obra Agrícola (Pipmoa), Programa Diversificado de Ação Comunitária 

(Prodac), Serviço Nacional de Formação Profissional Rural (Senar), Centro Rural 

Universitário de Treinamento e de Ação Comunitária (Crutac), Projeto Rondon, entre 

outros (LEITE; 2002). Com esses programas, a educação rural no Brasil nas 
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décadas de 1960 e 1970, foi mais um indicador de subdesenvolvimento do que um 

projeto de educação autônomo e bem estruturado. 

Nessa perspectiva, o Movimento Brasileiro de Alfabetização (Mobral) foi 

criado, em 1967, para fins de erradicação do analfabetismo tanto de grupos urbanos 

como agrupamentos rurais. Em uma perfeita alusão ao analfabetismo com uma 

enfermidade que precisa ser combatida e curada, como admoesta Freire (2001), 

limitava-se aos ensinamentos míninos de escolarização (desenvolvimento das 

habilidades de leitura, escrita e contagem). Diferentemente do tipo de alfabetização 

do MEB, em que a educação assumia um compromisso com a realidade social, no 

Mobral tem-se uma alfabetização limitada à decodificação dos signos lingüísticos e 

domesticadora de posturas e atitudes frente ao mundo. 

Como o analfabetismo continuava a emperrar os desejos da elite 

dominante em tornar o Brasil uma potência no cenário internacional, as campanhas 

de alfabetização representavam uma saída para o desenvolvimento do país. Não à 

toa a enfatização de órgãos internacionais como a Unesco, em países periféricos 

como o Brasil, em devotar à educação a alavanca para o desenvolvimento e 

crescimento econômico (PAIVA, 2003). A defesa dos programas de alfabetização 

fazia-se crer ou por um preconceito “injustificado contra o analfabeto ou do desejo 

de alguns países de apresentar índices de analfabetismo semelhantes aos que são 

encontrados nos países desenvolvidos, supondo que isso os torna mais respeitados 

na comunidade internacional” (PAIVA, 2003, p. 343). 

Um outro programa destinado à educação rural criado, no final do 

período da ditadura militar, foi o Programa de Expansão e Melhoria da Educação 

Rural do Nordeste, o EDURURAL/NE, com vigência de 1980 a 1985, sob orientação 

do Governo Federal, da Universidade Federal do Ceará e financiamento do Banco 

Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (Bird). Seu principal objetivo era a 

ampliação das condições de escolarização da população nordestina, mediante a 

melhoria da estrutura física, dos recursos materiais e humanos disponíveis, além da 

reestruturação curricular (LEITE, 2002). Embora esse e outros programas tenham 

contribuído para uma crítica aos currículos urbanos introduzidos no meio rural, eles 

representaram mais uma forma de  
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diminuir tensões sociais geradas pela pobreza no campo do que 
propriamente de enfrentar e resolver de modo satisfatório a questão 
do analfabetismo e do baixo nível de escolarização da região, ou de 
serem um instrumento de um modelo alternativo de 
desenvolvimento, tal como propugnam as teses que fundamentam os 
textos básicos que delineiam a atual política de ensino no país 
(BARRETO, 1985 apud LEITE; 2002, pp.51-2) 

 
 
 

Em face do contexto de redução da pobreza que assume as políticas 

setoriais no Brasil, no início da década de 1980, a política educacional assume, 

claramente, um compromisso com os pobres, posto no III Plano Setorial de 

Educação, Cultura e Desporto – 1980 a 1985 (PSECD), que se volta, 

preferencialmente, para a população de baixa renda. Com esse propósito, os pobres 

tornam-se explicitamente destinatários da política educacional, expresso na 

institucionalização de mais dois programas: o Programa Nacional de Ações Sócio-

Educativas e Culturais para o Meio Rural (Pronasec/Rural) e o Programa de Ações 

Sócio-Educativas e Culturais para as Populações Carentes Urbanas 

(Prodasec/Urbano) (GERMANO, 2005).  

A ação do Pronasec/Rural voltava-se para a preocupação com a 

migração, com o baixo desempenho do sistema escolar e com as baixas taxas de 

escolarização no meio rural, enquanto o Prodasec/Urbano é destinado à população 

urbana mais carente, cujas demandas educacionais localizavam-se “no aspecto 

economicamente seletivo dos serviços educacionais” (GERMANO, 2005, p. 252).  

Com esse propósito, os referidos programas buscavam, segundo 

Germano (2005):  

 

a) Promover a atuação integrada dos órgãos de Educação e Cultura, 

vinculados ao Ministério da Educação e Cultura, Estados, Municípios e 

Setor Privado, para o desenvolvimento de ações que beneficiassem 

diretamente as populações carentes urbanas e rurais.  

 

b) Integrar a ação dos órgãos do Setor Educação e Cultura com os 

programas no campo social, em particular, nas áreas de desenvolvimento 

de comunidade, de desenvolvimento urbano, habitação, formação 
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profissional, saúde e assistência social – que destinavam a atender às 

necessidades básicas dos grupos pobres urbanos e rurais.  

 

 Dentre suas linhas de atuação, destacavam-se:  

 

a)  linha educacional, com ênfase para o ensino 1º grau e a pré-escola; 

b) linha sociocultural, com ênfase no desenvolvimento comunitário;  

c) linha econômica, privilegiando ações atinentes à relação 

educação/emprego-renda tanto a partir da unidade educacional como 

da unidade produtiva (MEC, 1981 apud GERMANO, 2005).  

 

Os esforços em aliar a política educacional ao contexto das 

necessidades da população mais carente, seja urbana seja rural, resultam em uma 

“política educacional da escassez, das sobras do sistema, resultando, enfim, numa 

‘educação para os pobres’, ou seja, numa educação ainda mais precária do que a 

existente na rede de ensino formal mantida pelo poder político” (GERMANO, 2005, 

p. 255-256).  

Com esses programas, as bases da desigualdade são mantidas ao 

longo da década de 1980 (GERMANO, 2005) e, particularmente, os programas de 

educação rural procuraram proporcionar um instrumento técnico que contribuísse 

para efetivar o projeto social e político do governo central, em que as políticas 

públicas educacionais são assumidas sem uma efetiva participação da sociedade e 

sem atender às necessidades explícitas das populações rurais. Mas é, em meados 

da década de 1980, que novamente movimentos sociais do campo são fortalecidos 

com a esperança de um processo de redemocratização no país e vários segmentos 

da sociedade participaram na elaboração da Constituição de 1988 com propostas e 

projetos de leis que refletissem as reivindicações das demandas sociais na área da 

educação. 

No início da década de 1990 até os dias atuais, vemos a presença 

marcante de trabalhadores rurais na cena política e na pauta de reivindicações na 

história de lutas do nosso país, levantando a bandeira por um projeto de educação 

protagonizado por esses sujeitos e suas organizações sociais. Nesse sentido, as 

organizações populares, apesar das dificuldades, têm formado sujeitos 
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reivindicadores de seus direitos, colocando a educação como elemento fundamental 

nesse processo de formação e transformação social e humana.  

A emergência de alternativas de grupos localizados em diferentes 

espaços, de atuação na defesa da ação humana e da participação política dos 

indivíduos está inserida nas alternativas de que fala Boaventura Santos (2002), de 

um sistema mundial em transição que representa a superação do determinismo e 

supremacia da globalização econômica. Em função disso, há uma abertura sensível 

à existência de várias globalizações (econômica, social, política e cultural), através 

das lutas contra a desigualdade e de valorização da cultura que procura, por um 

lado, reinventar a emancipação humana; por outro, romper com as barreiras do 

pensamento dominante.  

 

 

3.2.  O DEBATE ATUAL EM TORNO DE UMA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO DO 

CAMPO: PONTOS E CONTRAPONTOS  

 

 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, o Brasil vive um 

momento de euforia democrática antes negada, pela centralização estatal de um 

governo ditatorial dos anos anteriores. Vários segmentos da sociedade participaram 

na elaboração da Constituição com propostas e projetos de leis que refletissem as 

reivindicações das demandas sociais e garantissem juridicamente seus direitos. No 

que diz respeito à educação, a Carta Magna de 1988, em seu artigo 212, proclama 

“a educação como direito de todos e dever do Estado” transformando-a, assim, em 

direito subjetivo, cujo titular, pode exigir imediatamente o cumprimento de um dever 

e de uma obrigação. Trata-se de um direito positivado, constitucionalizado e dotado 

de efetividade.  

Abrem-se perspectivas para se pensar uma prática educativa que 

reconhece os sujeitos históricos de diferentes contextos sociais e culturais, 

incorporando diferentes modos de ser e agir. Significa, portanto, ampliar e qualificar 

os processos educacionais, que se firmam sob o reconhecimento dos sujeitos e de 

uma educação diferenciada. A década de 1990 põe em evidência, mais uma vez, o 

direito dos sujeitos do campo à educação, questionando o tratamento desigual e 

isolado da educação institucionalizada que se faz no meio rural. A escola passa a se 
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preocupar não só com o direito ao saber e ao conhecimento, mas a questionar que 

tipo de saber e conhecimento é oferecido, em que circunstâncias, condições e 

trajetos.  

Fala-se, então, de uma Política de Educação do Campo que surge com 

a emergência dos movimentos rurais na cena política, reivindicando direitos que lhes 

são específicos, entre eles, uma educação que possa atender às suas demandas 

locais e às exigências tecnológicas do mundo atual. A garantia dos direitos e a 

correção das diferenças instituídas na esfera da igualdade é o que move o debate 

em torno do direito à educação do campo, uma vez que se configura como uma 

ação estratégica de emancipação e afirmação das relações de pertença, ao mesmo 

tempo diferenciadas e abertas.  

As experiências de educação do campo têm sido mais frequentes no 

âmbito não-formal, a exemplo do Programa Nacional de Educação na Reforma 

Agrária (Pronera), coordenado pelo Instituto Nacional de Reforma Agrária (Incra) e 

as experiências das Escolas Itinerantes, idealizadas pelo Movimento dos 

Trabalhadores Sem Terra (MST), com o objetivo de atender crianças e adolescentes 

acampadas com suas famílias, ausentes das escolas oficiais. Somam-se a essas, a 

contribuição de entidades como a Confederação Nacional de Trabalhadores na 

Agricultura (Contag), a Comissão Pastoral da Terra (CPT) e os Centros Familiares 

de Formação por Alternância (Ceffas) entre outras, que construíram experiências de 

Educação do Campo tanto fora do sistema oficial de ensino quanto em parceria com 

este. 

Aqui, vale destacar a experiência do Projeto Pedagogia da Terra do 

Pronera, com objetivo de formar professores em Licenciatura Plena em Pedagogia: 

Magistério dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (Formação Inicial). Com uma 

carga horária de 3.270 horas-aula e duração de três anos, o currículo inclui 

disciplinas com temas relacionados à licenciatura plena em pedagogia e ao meio 

rural. Os estudantes assistem a aulas presenciais (tempo/escola) e realizam vivência 

nos assentamentos rurais (tempo/comunidade)20. A UERN em parceria com o Incra 

realizou um curso de Pedagogia da Terra, iniciado em 2006, cujos alunos e alunas 

eram trabalhadores rurais de assentamentos da reforma agrária e de municípios que 

compõem os Territórios da Cidadania do Açu/Mossoró e Sertão do Apodi, ligados ao 

                                                 
20 Disponível em: http://www.mda.gov.br/portal/noticias/item?item_id=4684609. 
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MST e à Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Rio Grande do 

Norte (Fetarn). Devido a entraves no Convênio firmado pela UERN e Incra, o Curso 

teve suas atividades paralisadas, sendo concluído, em 2011, formando 155 alunos21.   

 Neste cenário, as pautas de reivindicações de movimentos sociais, 

particularmente, de trabalhadores rurais e o envolvimento dos mais diversos setores, 

incluindo os governamentais, tem contribuído decisivamente para construir uma 

pauta de discussão nacional sobre a política de educação do campo, no final da 

década de 1990.  Registra-se o I Encontro de Educadores e Educadoras da Reforma 

Agrária (I Enera) organizado pelo Movimento Sem Terra (MST), com apoio do Fundo 

das Nações Unidas para a Infância (Unicef), da Organização das Nações Unidas 

para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco) e da Universidade de Brasília (UnB), 

em 1997, demandando por parte dos movimentos sociais, a construção de uma 

política pública de educação para as áreas de  assentamentos de reforma agrária.  

Em decorrência dessas demandas, em 1998, acontece a I Conferência 

Nacional por uma Educação Básica do Campo, em Luziânia (GO), com objetivo de 

envolver diferentes sujeitos e entidades na mobilização e debate sobre a educação 

básica do campo no cenário nacional, antecedida por encontros estaduais que 

reuniram diferentes sujeitos sociais que atuavam no campo das preocupações da 

educação básica do campo. Assim, as expressões Educação na Reforma Agrária e 

Educação do Campo nascem, simultaneamente, embora, em situações distintas e 

complementares, segundo Fernandes (2006). À medida que a Educação na 

Reforma Agrária volta-se para as políticas educacionais em favor do 

desenvolvimento dos assentamentos rurais, é parte da Educação do Campo, que 

contempla, em sua lógica, a política que pensa a educação como parte essencial 

para o desenvolvimento do campo. 

Como resultado desses eventos, tem-se a criação de uma rede de 

mobilização social para imprimir visibilidade às ações existentes no país na área da 

educação em áreas de reforma agrária, ou mesmo, educação do campo como é o 

caso da Articulação Nacional Por uma Educação Básica do Campo. Trata-se de uma 

rede de mobilização formada pelo MST, Unicef, Unesco, UnB e Conferência 

Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), através do seu setor de educação e das 

pastorais sociais, cuja discussão foi iniciada desde o I Enera e consolidada na I 

                                                 
21 Disponível em: http://www.uern.br/administracao/agecom.asp?menu=noticia&notid=3079. 
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Conferência Nacional por uma Educação Básica do Campo (ARROYO; 

FERNANDES, 1999). Já em novembro de 1999, em Cajamar-SP,  é realizado o 

Seminário da Articulação Nacional Por uma Educação Básica do Campo, pelas 

entidades que a compõem, com o objetivo de fazer um balanço das ações 

desenvolvidas pela Articulação Nacional e pelos próprios atores sociais envolvidos, 

bem com os seus desdobramentos nos estados, partindo de práticas já existentes e 

projetando novas possibilidades.  

Em 2002, o Conselho Nacional de Educação, através da Câmara da 

Educação Básica, aprovou as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas 

Escolas do Campo (Resolução CNE/CEB nº 01, de 03 de abril de 2002), em 

consonância com o artigo 28 da atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, Lei 9.394/96, que propõe medidas de adequação da escola à vida do 

campo e às especificidades que a matéria em educação do campo exige. Essa 

referência no corpo da legislação educacional brasileira específica à Educação do 

Campo é uma reivindicação histórica dos povos do campo, significando um passo 

importante no sentido de priorizar políticas públicas para esse setor, além de 

possibilitar novas estratégias de reivindicação de lutas dos sujeitos do campo.  

Na atual LDB nº 9.394/96, é ampliado o significado de escolarização 

básica, anteriormente restrito à ideia de ler, escrever e contar, atribuição do ensino 

das séries iniciais do antigo 1º Grau, passando a compreender como educação 

básica a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, embora deixe de 

fora o ensino superior. O capítulo que trata das Disposições Gerais da Educação 

Básica, no texto da LDB, está escrito entre os artigos 22 ao 28 em que se inscrevem 

possibilidades de reconhecimento de formas de estímulo educativo a que estão 

sujeitos os indivíduos no seu processo de formação. 

Em seus artigos 23, 26 e 28, reafirma-se um projeto de educação em 

respeito à identidade heterogênea dos povos do campo, quando, respectivamente, 

permite a escola criar sua própria identidade e proposta pedagógica diferenciada, 

reconhece um currículo de base comum, mas que se respeito o caráter da 

diversidade regional e local, culminando por último, num tratamento diferenciado na 

oferta da educação básica à população rural. Por expressar um projeto de educação 

diferenciado para o campo e inspirar as Diretrizes, vale a pena reproduzir o artigo 28 

da atual LDB: 
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Art. 28. Na oferta da educação básica para a população rural, os 
sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua 
adequação às peculiaridades da vida rural, e de cada região, 
especialmente: I- conteúdos curriculares e metodologias apropriadas 
às reais necessidades e interesses dos alunos da zona rural; II – 
organização escolar às faces do ciclo agrícola e às condições 
climáticas; III- adequação à natureza do trabalho na zona rural 
(SOUZA; SILVA, 1997, p. 41).  
 
 
 

O artigo 28 contribuiu para fecundar no País a mobilização em torno da 

construção das Diretrizes Operacionais da Educação Básica nas Escolas do Campo 

– Resolução CNE/CEB Nº 1, de 03 de abril de 2002, que, por sua vez, não, apenas, 

reafirmou as intenções de uma proposta de educação do campo que a sociedade 

deseja construir, como acirrou perspectivas divergentes sobre a concepção de rural 

e campo. Nessas Diretrizes, em seus 16 dezesseis artigos, pontuam-se: o projeto 

institucional, as propostas pedagógicas, a formação de professores, o currículo, a 

gestão e o financiamento das escolas do campo. igualmente, na própria Diretriz, já 

se explicita a identidade da escola do campo, circunscrita não apenas em um 

determinado espaço geográfico, mas vinculada aos povos do campo, que se produz 

nas relações mediadas pelo trabalho, pela vida e pelas relações solidárias em volta 

da mobilização e da organização social. Essa concepção está expressa no seu 

artigo 2º, parágrafo único, ao afirmar que:  

 

 

A identidade da escola do campo é definida pela sua vinculação às 
questões inerentes a sua realidade, ancorando-se na temporalidade 
e saberes próprios dos estudantes, na memória coletiva que sinaliza 
futuros, na rede de ciências e tecnologia disponível na sociedade e 
nos movimentos sociais em defesa de projetos que associem as 
soluções por essas questões à qualidade social da vida coletiva do 
país.  

 

 

Definida por seus sujeitos sociais, a identidade da escola do campo se 

afirmaria em seus modos de ver, pensar e agir perante a realidade vivida e 

construída por sujeitos concretos de diferentes organizações sociais, em que pese a 

educação, o papel de contribuir na construção de conhecimento potencializador da 

mudança da dinâmica de modelos de agricultura, de novas tecnologias sociais, da 
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produção econômica e de relações de trabalho que garantam a melhoria da 

qualidade de vida dos que vivem e sobrevivem no/do campo.  

Há também o fato de que as Diretrizes se apropriam do conceito de 

campo, em substituição ao de rural, para demarcar o papel da educação na 

formação e no desenvolvimento dos sujeitos sociais do campo. A Educação do 

Campo ao se estabelecer em oposição à Educação Rural, associada ao estereótipo 

de atraso na vida rural, compreende que há uma ampliação do processo de 

formação humana que passa a ser construído a partir de referenciais culturais e 

políticos para a intervenção dos sujeitos na realidade. Para além de uma simples 

opção de terminologia, Educação do Campo tem um significado político e histórico, 

pois marca um momento quando a Educação, de fato, deve assumir a identidade do 

meio rural, não só de forma diferenciada, mas que seja capaz de contribuir com a 

emancipação humana. Aliás, a apropriação do conceito de campo nas Diretrizes 

deve-se à pressão dos movimentos sociais que participaram da sua construção 

(ARROYO, CALDART, MOLINA, 2004).  

Ainda por ocasião da publicação dessas Diretrizes, em 2002, a 

Articulação Nacional realizou em Brasília, de 26 a 29 de novembro, o I Seminário 

Nacional Por uma Educação do Campo, envolvendo diferentes entidades, órgãos 

públicos, movimentos sociais e sindicais em função do debate nacional sobre a 

implementação de uma política de educação básica do campo (Id., 2004). Vale 

ressaltar que o Seminário não traz mais o título de Educação Básica, passando a 

alterar também o da Articulação Nacional que, agora, é chamada de Articulação 

Nacional Por uma Educação do Campo. Tal mudança é justificada por duas razões, 

segundo Caldart (2002, p. 24): “não queremos educação só na escola formal: temos 

direito ao conjunto dos processos formativos já constituídos pela humanidade; que o 

direito à escola do campo, pelo qual lutamos compreende desde a educação infantil 

à Universidade”. Aliás, essa mudança é verificável na Coleção Por uma Educação 

Básica do Campo criada, como parte do processo de divulgação das ações da 

Articulação Nacional, que já, em seu número 4, publicada, em 2002, passa também 

a ser intitulada Coleção Por Educação do Campo22. 

                                                 
22 Até 2008 foram publicados 07 números dessa Coleção: Por uma educação básica do campo: 
memória (nº 1; 1999); A educação básica e o movimento social do campo (nº 2; 1999); Projeto 
popular e escolas do campo (nº 3; 2000); Educação do Campo: identidades e políticas públicas (nº 4; 
2002); Contribuições para um projeto de educação do campo (nº 5; 2004); Projeto Político-
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Obviamente que os compromissos assumidos, ao longo das 

mobilizações e articulações com os diferentes sujeitos sociais do campo, agregaram 

outras lutas por um projeto de educação que extrapola os limites da sala de aula, um 

esforço criativo para direcionar e organizar um projeto de educação que se identifica 

com os sujeitos sociais a quem se destina, ou seja, camponeses, agricultores e 

extrativistas (assentados, sem terra, ribeirinhos); trabalhadores do campo 

(assalariados, meeiros etc.), pescadores, quilombolas, indígenas, todos os povos da 

floresta.  

E é em função de um projeto social de mobilização popular, colocando o 

debate da educação do campo na agenda da sociedade civil e dos governos que é 

realizada II Conferência Nacional de Educação do Campo: Por Uma Política 

Pública de Educação do Campo, em Luziânia-GO, de 02 a 06 de agosto de 2004, 

reunindo 1.100 participantes. Aqui, a luta dos sujeitos envolvidos está direcionada 

para “um projeto de desenvolvimento do campo onde a educação desempenhe um 

papel estratégico no processo de sua construção e implementação” (II 

CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2004, p. 02). O evento marcou um 

momento importante para a educação do campo, não apenas porque reuniu um 

grande contingente de sujeitos representantes das mais diversas áreas de atuação 

da educação do campo, mas por provocar e incentivar a criação de mecanismos de 

permanente mobilização em torno da educação do campo, através de Fóruns e 

Comitês Estaduais de Educação do Campo. 

É também, em 2004 que, no âmbito governamental, é criada a 

Coordenação-Geral de Educação do Campo (CGEC), vinculada ao Ministério da 

Educação (MEC), especificamente à Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização e Diversidade (Secad), responsável pela mediação de uma política 

nacional de educação do campo. desde a sua criação, acrescenta ainda Munarim 

(2006, p. 17), que a tarefa da CGEC era de mediar o corporativismo das 

organizações sociais, o aparato da estrutura burocrática estatal e as reações de 

cunho mais clássicos ao projeto de educação do campo insurgente.  Antes, segundo 

Munarim (2006), as atividades eram conduzidas pelo Grupo Permanente de 

Trabalho de Educação do Campo (GPT) criado logo no primeiro governo de Lula, 

em 2002, formado por representantes das diversas secretarias do MEC, por 

                                                                                                                                                         
Pedagógico da Escola do Campo-1º Encontro do PRONERA (nº 6); Educação do campo: campo, 
políticas públicas e educação (nº 7; 2008).  
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representantes de outros ministérios e por instituições da sociedade civil organizada 

que atuavam em práticas educativas no campo, mas sem estrutura administrativa 

definida.  

Com a criação da CGEC, na prática, o seu trabalho é dividido em dois 

eixos estratégicos: coordenar o GPT/Secad/MEC e os grupos executivos estaduais 

de educação do campo ou fóruns estaduais. A partir de então, são realizados 

seminários em vários estados brasileiros para discutir e difundir as ações de 

educação do campo realizados pela Secad e demais entidades. No Rio Grande do 

Norte, em particular, o Seminário Estadual de Educação e Diversidade do Campo, 

assim chamado, foi realizado em 2005, cujo documento final foi a elaboração da 

Carta do Rio Grande do Norte para a Educação do Campo, ou mesmo, Carta de 

Natal, reunindo um conjunto de medidas, ações e iniciativas a serem realizadas no 

Estado em favor da educação do campo. Um outro resultado desse Seminário foi a 

criação do Comitê Gestor de Educação do Campo, composto por diferentes 

instituições sociais e organizações governamentais e não-governamentais, seguindo 

a estrutura federal, com os mesmos objetivos, embora com identidades e estratégias 

próprias.  

De 1997 a 2004, o projeto de educação do campo ganhou força e 

visibilidade na cena nacional, por meio da difusão de diversos movimentos e 

organizações sociais, ampliada por meio das parcerias com instituições públicas que 

geraram experiências e que foram desdobradas em reflexões, estudos e pesquisas. 

O I Encontro Nacional de Pesquisa em Educação do Campo, realizado em 2005, em 

Brasília, pelo MDA, por intermédio do Pronera e MEC, por meio da Secad/CGEC 

possibilitou aprofundar o debate sobre o campo da educação do campo, a produção 

pedagógica dos movimentos sociais e sindicatos e  experiências e cursos de 

formação na área da educação do campo. Assim como foi o II e o III Encontro 

Nacional de Pesquisa em Educação do Campo, respectivamente, realizados em 

2008 e 2010, em Brasília, pelo conjunto de Universidades que integram o 

Observatório da Educação do Campo – Capes/Inep, ao pretendem promover o 

debate sobre experiências concretas, em andamento e concluídas, desenvolvidas no 

âmbito da educação do campo, que puderam contribuir com o avanço reflexivo do 

tema e de suas práticas, bem como gerar subsídios para a elaboração de políticas 

públicas de educação do campo.  
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É também, em 2010, que o governo federal por meio do Decreto nº 

7.352 de 04 de novembro, desse mesmo ano, em seu artigo 1º, regulariza a política 

de educação do campo e o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária 

(Pronera), reconhecendo a necessidade de ampliação e qualificação da oferta de 

educação básica e superior às populações do campo, por um lado, e oferecendo 

educação formal e promoção de melhorias nas condições de seu acesso, além de 

proporcionar condições favoráveis ao desenvolvimento dos assentamentos rurais 

através da qualificação do público Programa Nacional de Reforma Agrária e de 

profissionais que atuam na área da educação nos assentamentos, por outro 

(Decreto nº 7.352, 2010, art. 12). 

Essas ações são importantes para refletirmos sobre o papel estratégico 

dos sujeitos sociais em contribuir com ações e atividades que possam contemplar as 

especificidades de uma política de educação do campo, rompendo assim, com a 

lógica predominante do modelo hegemônico de educação urbana. O modelo de 

educação do campo que se propõe, preconiza o respeito às diversidades culturais, 

além de ser uma alternativa à hegemonia do modelo urbanizado da educação 

brasileira. A educação, como direito subjetivo, é um direito social organizadora e 

produtora da cultura de um povo e produzida por uma cultura — a cultura do campo 

— não pode permanecer seguindo a lógica da exclusão do direito à educação de 

qualidade para todos e todas. Essa expressão amplia o processo de formação 

humana que passa a ser construído a partir de referenciais culturais e políticos para 

a intervenção dos sujeitos na realidade. Para além de uma simples opção de 

terminologia, Educação do Campo tem um significado político e histórico, pois marca 

um momento em que a educação, de fato, deva assumir a identidade do meio rural, 

não só de forma diferenciada, mas que seja capaz de contribuir com a emancipação 

humana.  

O debate que emerge, atualmente, tenta se contrapor a lógica 

hegemônica do ideal de escola da cidade, que não leva em consideração as 

especificidades do meio rural no que tange à existência de uma cultura própria da 

terra, da produção, do trabalho e do modo de vida rural. Como já foi dito, essa 

discussão é demarcada com o estabelecimento de uma oposição entre Educação 

Rural e Educação do Campo, que, para Fernandes (2006), a diferença reside na 

compreensão dos paradigmas que fundamentam ambas as concepções. Enquanto a 

Educação do Campo é sustentada pelo Paradigma da Questão Agrária (PQA), que 
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busca superar as condições de desigualdade capitalista no campo, a Educação 

Rural está ancorada no Paradigma do Capitalismo Agrário (PCA), acentuando ainda 

mais os níveis de desigualdade no campo, já que predominam, as relações do 

capital. Acrescenta o autor: 

 

 

No PQA, a questão agrária é inerente ao desenvolvimento desigual e 
contraditório do capitalismo. Compreende que a possibilidade de 
solução do problema agrário está na perspectiva de superação do 
capitalismo. Isto implica em entender que as políticas desenvolvem-
se na luta contra o capital. No PCA, a questão agrária não existe 
porque os problemas do desenvolvimento do capitalismo são 
resolvidos pelo próprio capital. Portanto, as soluções são 
encontradas nas políticas públicas desenvolvidas com o capital 
(FERNANDES, 2006, p.37). 

 
 

 

Em outro momento, Fernandes, em consonância com Molina (2004), já 

coloca a Educação do Campo como um paradigma, tomando como referência o 

conceito de Thomas Kunh que o define como as realizações científicas 

universalmente reconhecidas e que fornecem problemas e soluções para as 

questões de uma dada comunidade.  Para esses autores, a Educação do Campo já 

estaria no patamar de um paradigma, pois, ao ser construído pelos diferentes 

sujeitos sociais do campo, vem se consolidando na comunidade científica e 

incorporando-se por diferentes instituições, além de se transformar em um projeto de 

desenvolvimento e de espaço de renovação dos valores e atitudes, do conhecimento 

e das práticas. Esse paradigma “rompe com o paradigma da Educação Rural, que 

tem como referência o produtivismo, ou seja, o campo somente como lugar da 

produção de mercadorias e não como espaço de vida” (FERNANDES, MOLINA, 

2004, p. 37).  

Do ponto de vista conceitual, amplitude e caráter universal que emerge 

um paradigma, sob constructos teóricos e epistemológicos, rompe-se com o que já 

está estabelecido e impõe-se uma nova ordem, uma nova forma de ver e interpretar 

o mundo.  Pensar a Educação do Campo como um paradigma é, a nosso ver, limitar 

o próprio conceito de paradigma ao encerrar um ciclo histórico que traduz uma forma 

de ver e pensar o mundo, instaurando um novo modelo, com a pretensão de ter 
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igual alcance, na busca e abrangência de explicação do novo, do emergente que 

surge em função de velhas lutas.  

Não convém, entretanto, desmerecer o potencial catalizador e 

mobilizador da luta por uma educação do campo, pois parte de uma realidade 

concreta, a realidade do campo. Mas, poderíamos dizer que não é uma teoria que 

constrói a ideia de educação do campo, mas as condições materiais e a situação 

objetiva dos sujeitos que provocam e propõem o debate sobre outra forma de 

educação. Há uma mudança de lógica e de ordem que reage à visão reducionista, 

que, para a escola rural, cabe o residual, o pontual, o atraso.  

Mas a evidente ausência histórica de políticas públicas que considerem, 

na sua formulação e implementação, as diferenças entre campo e cidade, não 

determina, por si só, a inexistência de lutas anteriores que situavam o campo como 

espaço de vida e de constituição de sujeitos sociais. Na obra de Mennucci, na 

década de 1930, obviamente, influenciado pelo ruralismo pedagógico, há um apelo 

exacerbado por políticas efetivas de uma educação para o meio rural, devido ao 

estado de abandono das escolas do campo, impondo limites e controle aos 

segmentos populares do campo ao acesso aos bens educacionais.  

 
 

o esforço em prol do ensino rural é de ontem, representa quase uma 
novidade em nossas rodas pedagógicas, porque, durante trinta anos 
de República, a zona dos campos ficou literalmente abandonada. 
Iam para ela os poucos e pobres mestres sem a proteção de 
ninguém e sem jeito para arranjar padrinho. E nunca existiu um plano 
de conjunto, bem articulado na sua estrutura, que acudisse 
efetivamente as populações mais necessitadas (MENNUCCI, 1934, 
p. 41). 
 
 
 

Igualmente, é o resgate de traços culturais, possível de existir numa 

sociedade regida pelo capitalismo, contrário à lógica de que apenas se estuda para 

sair do campo. Mennucci (1934) já dizia que  

 
 
o campo é a esperança atual única do Brasil e de que mesmo que o 
nosso país, através do ferro-esponja e do petróleo, venha a ser uma 
grande potência industrial, nunca se libertará dos trabalhos agrários 
e que deles o seu povo precisará sempre, porque só a terra cria 
produtos. A indústria, por muito que faça, apenas os modifica 
(MENNUCCI, 1934, p. 132).  
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Além disso, quando, no preâmbulo das Diretrizes (RESOLUÇÃO 

CNE/CEB Nº 1/2002), reafirma-se o “reconhecimento do modo próprio de vida social 

e o de utilização do espaço do campo como fundamentais, em sua diversidade, para 

a constituição da identidade da população rural e sua inserção cidadã na definição 

da sociedade brasileira”, não estaríamos partilhando do sentimento de pertença, 

traço comum e revitalizador de um ideal de escola, contrário ao modelo de educação 

estrangeiro defendido pelos escolanovistas? Nas palavras de Mennucci (1934, p. 

63), é preciso que a escola, “pela sua maneira especial de atuar sobre a 

mentalidade do educando, faça dele um nativo típico, capaz de ser reconhecido, 

pelo modo de agir, pelo modo de pensar, pelo modo particular de sentir, como 

membro de um determinado povo num momento histórico determinado”.  

 E mais, se pesa, para a educação rural, a fixação do homem no campo 

porque o modelo da escola despovoa as lavouras, e na educação do campo, a 

opção sobre o lugar onde se deseja viver, porque as pessoas têm o direito de 

reconstruir os seus modos de vida; a nosso ver, em ambos os casos, é remetido à 

escola a necessidade de estabelecer relações mais estreitas entre ela e a 

comunidade de onde emerge e se insere. A escola do campo não representa, 

apenas, uma estrutura física numa determinada comunidade rural, mas também 

uma resistência às formas de desigualdade sociais, profundamente enraizadas na 

estrutura social, cujas relações não são fixas, podendo ser desconstruídas 

socialmente.   

Como podemos observar, a centralidade do debate da educação do 

campo está na tomada de decisões, implicando mediação de conflitos e 

negociações, ao longo do tempo, inerente ao processo democrático. Discutem-se 

espaços que contribuam para mudanças, cujas práticas educativas são postas numa 

perspectiva de superação da subordinação. Trata-se de perceber os sujeitos 

coletivos que se fazem representantes nos movimentos sociais, cujas ausências 

descaracterizam a educação do campo.  Desse modo, um dos seus desafios 

práticos está no arrefecimento dos movimentos sociais e sindicais no âmbito das 

discussões e proposições de uma política de educação do campo. Não raro as 

iniciativas, quando institucionalizadas, acontecem sem participação dos movimentos 

sociais, ou mesmo, o seu inverso.   
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3.3 TRAVESSIAS, VIVÊNCIAS E PRÁTICAS EDUCATIVAS EM ESPAÇOS 

ESCOLARES E NÃO ESCOLARES NO TERRITÓRIO SERTÃO DO APODI 

 

 

Com a compreensão de que a educação do campo se realiza em 

espaços de disputa e conflitos, o território se apresenta como lugar privilegiado para 

entender a educação a partir dos interesses e necessidades dos sujeitos, assumindo 

sua condição de protagonista da aprendizagem, do trabalho e da cultura, rompendo 

a tutela de outrem, constituindo-se numa ação emancipatória. Busca-se, assim, 

através de práticas educativas, o reconhecimento das potencialidades existentes 

para a visibilidade dos sujeitos, a afirmação das suas identidades culturais e de 

pertencimento, contribuindo, efetivamente, para a desconstrução da produção 

simbólica da inferioridade.  

Vem-nos à tona o lugar privilegiado que ocupa a educação dentro do 

processo de organização do Território Sertão do Apodi, uma vez que a participação 

no espaço público, ao permitir a partilha de experiências distintas no cotidiano, 

fortalece e valoriza a própria democracia reforçando o seu caráter pedagógico. É 

assim que todo aprendizado encontra-se associado a uma permanente postura 

crítica da realidade social, razão pela qual o sujeito realiza “sua vocação natural de 

integrar-se, superando a atitude do simples ajustamento ou acomodação, 

apreendendo temas e tarefas de sua época” (FREIRE, 1983, p. 44). A força da 

educação decorre da sua capacidade de incorporar-se na dinâmica do Território e 

integrar-se no impulso de suas demandas e reivindicações. Nesse ínterim, inscreve 

um dos nossos protagonistas: 

 
Eu acho que é um dos temas mais importantes para está se discutindo no 
meio rural é essa questão da educação. Não só a educação de, por 
exemplo, se formar, ser doutor, mas educação no sentido de se respeitar o 
meio ambiente, de respeitar os próximos. Em relação essa questão da 
educação é um dos temas mais importante, não só do campo, mas dentro 
de todas as atividades. Sem educação, sem o estudo você não chega a 
lugar nenhum, vai avoluindo as coisa, você não acompanha. A educação 
dentro do território é uma das coisa que precisa mais, não é avoluir, mas 
ter um acompanhamento pernamente (Riobaldo/Informação verbal). 

 

Convém, portanto, reafirmar a necessidade de pesquisas que 

investiguem o processo de participação da sociedade civil organizada em políticas 

de educação do campo que, a partir das particularidades dos sujeitos, possam 
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revelar a complexidade das relações sociais, num espaço plural e heterogêneo, 

como é o Território. Num esforço de interseção com a literatura de Rosa (2006), 

mesmo tratando de um enredo fictício, poderíamos dizer que sua narrativa faz 

proposições verossimilhantes sobre a realidade e nos coloca diante de questões e 

dilemas sociais, tanto quanto a pesquisa cientifica. O mistério é que a realidade se 

faz pela palavra narrada em estórias intensas e contínuas, visto que, “viver...o 

senhor sabe: viver é etcétera...” (ROSA, 2006, p. 94).  

A nossa reflexão parte da discussão sobre o papel da educação na 

dinâmica de organizações e movimentos que participam da luta por um projeto de 

desconstrução da inferioridade dos sujeitos do campo no Território Sertão do Apodi-

RN. No caso do Território do Sertão do Apodi, trazemos à tona a discussão sobre os 

espaços que contribuem para mudança e tomada de decisões no contexto educativo 

que dão novos significados à ação e organização social no campo. Comecemos, 

então, por traçar as teias de vivências dos sujeitos que compõem o Colegiado 

Territorial no âmbito, mesmo, supostamente, de educação do campo. É preciso 

elucidar algumas ações e iniciativas que vêm sendo desenvolvidas no Território 

Sertão do Apodi por organizações sociais que têm se mobilizado em torno das 

discussões sobre as condições reais de implementação de uma política de 

educação do campo no Território. 

Num primeiro momento, centramos na identificação de ações e práticas 

que pudessem sinalizar elementos para uma compreensão e prática de educação do 

campo, combinando a ação institucionalizada do poder público e a vivência 

educativa da sociedade civil organizada. Essas práticas conduzem os processos de 

aprendizagem, decorrentes de uma demanda social crescente, “cujos espaços 

educativos localizam-se em territórios que acompanham as trajetórias de vida dos 

grupos e indivíduos, fora das escolas, em locais informais, locais onde há processos 

interativos intencionais” (GOHN, 2006, p.29).  

Logo nos deparamos com a prática de alfabetização de jovens e adultos 

que estão sendo desenvolvidas no Território Sertão do Apodi pelo PDHC voltada 

para o meio rural. O PDHC, para fins de fortalecimento da dimensão sociocultural do 

seu Plano de Desenvolvimento Territorial Rural e Sustentável, via ações e 

estratégias de educação do campo, tem atuado na educação de jovens e adultos 

através do Programa de Alfabetização de Jovens e Adultos em 03 meses, uma 

proposta de alfabetização do Grupo de Estudos sobre Educação, Metodologia de 
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Pesquisa e Ação (Geempa). Trata-se de uma associação civil de caráter científico, 

sem fins lucrativos, sediada na cidade de Porto Alegre/RS, que atua, 

prioritariamente, na pesquisa em educação e na formação de professores. No Rio 

Grande do Norte, o PDHC desenvolveu esse programa de alfabetização, sob 

assessoria da organização social cearense Instituto Vida Melhor.   

Mais do que uma metodologia, o Geempa caracteriza o seu método de 

alfabetização como uma tecnologia por fazer uso de um conjunto de técnicas, 

ferramentas e aparatos (aula-entrevista, rede de hipóteses dos alunos, merenda 

pedagógica, atividades culturais, livros de estórias, cadernos didáticos, jogos, fichas 

e sugestões de intervenções didáticas) necessários para a realização do trabalho de 

alfabetização que atinja 100% dos alunos, sem evasão escolar (GROSSI, S/D). 

Considerando, o estudo e a pesquisa na área da educação, as ações efetivas de 

produção de aprendizagens escolares e a formação e orientação de profissionais da 

educação, o programa metodológico do Geempa procura subsidiar as práticas 

cotidianas de ensino dos professores com os aspectos teóricos da proposta, aliando 

conhecimento científico com as suas experiências cotidianas em sala de aula.   

Com o objetivo de reverter a situação de analfabetismo entre jovens e 

adultos no Território Sertão do Apodi, o PDHC passou a investir em turmas de 

alfabetização em comunidades rurais dos municípios de Apodi, Campo Grande, 

Caraúbas, Felipe Guerra, Janduís e Upanema, utilizando a proposta metodológica 

do Geempa. Essa preocupação vai apontando o caminho percorrido pelo PDHC em 

que a educação começa a ser pauta das reivindicações dos sujeitos do campo.  

 

 

No que se refere à educação, basicamente, atuamos com o Projeto 
de alfabetização em 03 Meses, visando proporcionar uma vida 
melhor, alfabetizando jovens e adultos. Realizamos o projeto 
Alfabetização em 03 meses nos municípios de Caraúbas, Apodi, 
Campo Grande, Janduís, Upanema, Felipe Guerra. Mas apenas em 
comunidades rurais (Rosa’uarda/Informação verbal) 

 

 

Mas o desafio não está apenas em instituir projetos e programas de 

alfabetização de curta duração (três meses) e com resultados imediatos, mas com a 

natureza diferenciada que exige uma metodologia de ensino e aprendizagem para 

jovens e adultos.  
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As pessoas que são alfabetizadas há sempre perspectivas. O projeto 
trabalha com assessoria técnica diferenciada. Nós encontramos essa 
proposta do GEEMPA. O problema de alfabetizar é também 
metodológico. O projeto quer ser uma referência para uma política 
pública (Ana Duzuza/Informação verbal). 
 

 

Nesse sentido, a ideia de efetivar um trabalho educativo ganha 

contornos animadores para se pensar a construção de uma ação pedagógica 

contínua de alfabetização de jovens e adultos no Território Sertão do Apodi, embora 

o conteúdo educativo, para os protagonistas, não esteja, apenas, centrado no 

espaço escolar quando se trata de ação que envolve movimentos e organizações 

sociais no campo. A dimensão prática da mobilização social efetiva-se no contexto 

crítico e livre das relações que se estabelecem por meio das negociações e do 

diálogo, não se limitando ao estrito aprendizado de técnicas ou de noções abstratas 

do espaço escolar. É esse o ponto de partida do caráter pedagógico do movimento 

social, uma vez que a educação é direcionada para a tomada de decisão, para a 

responsabilidade social e política dos sujeitos (FREIRE, 1983). Na verdade, 

 

 

A atuação no campo é eminentemente educativa. Envolve 
convivência com o semi-árido, agroecologia, promoção de 
igualdades de gênero, geração e etnia, participação, 
descentralização de políticas públicas, empoderamento com os 
movimentos sociais e ONG’s. Há também a metodologia de trabalho 
como reuniões em círculos na comunidade. São muitas ações que 
resultam em conquistas, consciência, isso é muito importante (Titão 
Passos/Informação verbal) 
 
 
 

Quando tratamos sobre a relação educador/educando para entender a 

dinâmica das interações produzidas pelo processo ensinar e aprender, pudemos 

perceber que, na proposta metodológica do Geempa, o professor é o elemento 

central da alfabetização.    

 

O professor é responsável pela educação do aluno. Muitas vezes, o 
professor se coloca como não criativo. O que falta é o professor se 
desprender dessa perspectiva monótona. Realizar sua função 
adequadamente. O professor deve se colocar como professor 
(Selorico Mendes/Informação verbal). 
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O professor é responsável pela alfabetização ou não do aluno 
(Rosa’uarda/Informação verbal) 
 
 
 

O reconhecimento pela centralidade que o professor assume no 

processo de alfabetização aparece logo no curso de formação para os professores 

que utilizam essa metodologia. Há um esforço para desmistificar a condição 

naturalizada dos que estão aptos ou não a aprender.  

 

 

Tudo está feito para não ensinar a todos. Reforça-se o paradoxo que todos 
não aprendem. Quando chega para operacionalizar a didática, há uma 
preguiça intelectual. Tem classe que estuda; outra que trabalha. Não é um 
ato mecânico de alfabetizar. É uma escolha política que essas pessoas 
podem aprender. Há caso particulares. Os desafio esta em superar esses 
medos (Ana Duzuza/Informação verbal).  

  

 

E consoante com essa perspectiva política do processo de alfabetização 

que implica responsabilidade, habilidade e competência do professor, está a busca 

pelo resultado imediato.  

 

 

Na formação eu me deparei com uma surpresa muito grande: é 
possível ensinar as pessoas na metodologia do GEEMPA de 
alfabetização em três meses? Passei os três meses na comunidade. 
A partir de um mês e meio eu vi resultado (Selorico 
Mendes/Informação verbal) 

 

 

Algumas turmas não aprovam 100%, chegam a 98%, 97%. No mais, 
é bem aceito pela comunidade. É diferente. Tem resultado para 
mostrar (Rosa’uarda/Informação verbal) 
 
 
 

De fato, o resultado satisfatório de aprovação tem sido um aspecto 

preponderante para a credibilidade e aceitação que a metodologia do Geempa tem 

proporcionado para os cursos de alfabetização de jovens e adultos no campo 

promovidos pelo PDHC. Porém, o emprego de métodos isoladamente não garante 

sucesso ou êxito escolar, ou mesmo, a possibilidade de os sujeitos pensarem sobre 
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sua história e sua relação de pertencimento com o seu grupo, com a sua 

comunidade, como vislumbra a educação do campo.  

O processo de alfabetização não se limita à familiarização com a escrita, 

mas também à autonomia no exercício das práticas que cultivam os letrados. Nesse 

sentido, é iminente à avaliação, desenvolver processos cognitivos que sejam 

essenciais na utilização adequada de informações para a tomada de decisões. Por 

isso, cabe voltar o olhar para as mudanças substantivas e não instrumentais do viés 

metodológico. Uma vez admitida a existência da motivação das pessoas que 

participam do processo educativo, é “preciso criatividade e ousadia porque as 

novidades só ganham força quando passam a ter hegemonia em certos coletivos 

organizados mais amplos” (GOHN, 2006, p. 37). 

O percurso evolutivo do aprendizado exige investimento no ensino que 

possa levar à leitura e à produção de textos. A reflexão metodológica de alfabetização 

precisa estar subordinada a temas mais amplos e intrínsecos à escola, e não 

simplesmente, limitada à alfabetização em si. É assim que a vivência cotidiana das 

práticas letradas permitem ao educando se apropriar das diferentes formas de escritos e 

linguagens produzidos socialmente. Do contrário, tem-se apenas o enaltecimento de 

produtos e resultados e não o processo dinâmico e criativo que envolve a 

aprendizagem.   

Embora o Programa de Alfabetização em 03 Meses seja parte das 

estratégias de atuação do PDHC na área da educação no Território, não 

percebemos no desenvolvimento das suas práticas pedagógicas uma ação 

contextualizada à realidade do campo. Ainda que, parte dos entrevistados, admita 

um esforço em adaptar a metodologia à realidade do meio rural, quando se diz: 

“Quanto ao ensino, a gente trabalha com pessoas do campo. O trabalho do PDHC é 

com as comunidades rurais. Se a gente está no campo isso deve acontecer” 

(Selorico Mendes/Informação verbal). 

Na verdade, a perspectiva de uma educação do campo conta com uma 

significativa resistência, visto que o fator educação não se constitui pauta prioritária 

das organizações sociais locais. De acordo com a protagonista Ana Duzuza 

(Informação verbal), “há uma resistência para discutir educação. Quando chega a 

perspectiva de educação, não se prolonga. O resultado está mais no setor produtivo. 

Aqui no RN precisa ser pontuada no Comitê”.  
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É preciso entender que o processo educativo não implica, apenas, ser 

alfabetizado ou dominar conteúdos escolares, mas um projeto transformador das 

condições sociais de existência dos sujeitos. Nesse quadro de descrença, o 

caminho para o desenvolvimento de alternativas é a regulação coletiva constituída 

pelos próprios membros da coletividade baseada na ampliação de sua autonomia, 

em consequência do fortalecimento dos laços internos. Na compreensão de Matos 

(2008), na defesa de projetos coletivos é, possivelmente, creditado que o 

fortalecimento dos laços entre as pessoas propicia um ambiente favorável para o 

processo de organização social. Ou melhor,  

 
 
laços entre pessoas que se identificam e se constituem como grupos 
coesos com projetos próprios, deixando de ser meros objetos 
passivos diante das determinações governamentais e de 
coordenações políticas exógenas, para se tornar verdadeiros 
sujeitos coletivos com autonomia local e capacidade de 
discernimento para orientar suas lutas e construir suas alianças 
(MATOS, 2008, p. 83-84). 
  
 
 

A imediata existência de instituições formais não garante o pleno 

exercício democrático, mas constrói referenciais consistentes de relações de 

pertencimento e laços identitários. As formas de compartilhamento são importantes 

mecanismos de regulação que mobilizam e determinam ações e comportamentos 

comuns (MATOS, 2008). Embora a pauta da educação, ainda não se traduza em 

agenda anunciativa prioritária de um projeto de sociedade e de emancipação 

humana para o sujeito do campo, ela tem adquirido, paulatinamente, no Território, 

ares de visibilidade e perspectivas de uma atuação comprometida com a 

territorialização de práticas educativas construídas nas experiências cotidianas e na 

escola.  

A Câmara Temática Educação, Cultura e Saúde do Colegiado Territorial 

Rural Sertão do Apodi enquanto espaço de proposição, diálogo e articulação de 

temas específicos relacionados à área – pode, de fato, se constituir em um 

mecanismo de coordenação coletiva e de fortalecimento dos laços internos. Esta, 

mobiliza referenciais próprios ao grupo, compartilhados por um número significativo 

dos participantes, que se reconhece reciprocamente em singularidades e demandas 

próprias. Obviamente, com suas dificuldades, já que constatamos que 61% dos 

membros do Colegiado não haviam participado dessa câmara temática.  
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O desinteresse tem seu limite demarcado pela falta de uma consciência 

crítica de que a educação é parte do processo de luta por novas formas de 

organização da produção e do trabalho nas comunidades rurais, a serviço de um 

projeto político de educação do campo afinado com os desafios da sua organização 

social. Daí, ainda haver pessoas que dizem não participar da discussão, 

justificando: “Não participo porque meu interesse é pelas coisas do campo” 

(Reinaldo/Informação verbal). Por outro lado, os que dizem participar, o faz, porque 

vêem, na educação, uma ação estratégica capaz de colaborar com a formação das 

crianças, jovens e adultos dentro de um projeto de educação contextualizado; além 

disso, veem na participação dessa Câmara Temática uma possibilidade de diálogo 

criativo com as demais áreas de atuação do Colegiado. Nesse sentido, garante-se 

maior transversalidade e menor fragmentação da política pública educacional, 

tornando-a mais coerente e efetiva com a institucionalização territorial (LEITE et. al., 

2008).  

 
 
“Porque a gente sente que a educação precisa debater o campo. 
Nós temos escolas na zona rural até o 8º ano, mas não trabalha a 
agricultura familiar como tema transversal. A gente não sente muito 
forte essa temática dentro das escolas” (Diadorim/Informação 
verbal) 

 

 

 

Como as ações não decorrem exclusivamente por ou em virtude da 

Câmara Temática, mas de diferentes sujeitos e instituições que demandam em sua 

atuação vínculo das práticas educativas com o seu projeto político e de organização 

social, 66% dos informantes disseram conhecer e 47% afirmaram participar de 

atividades no Território do Sertão do Apodi na área educação voltada para as 

demandas dos sujeitos do campo. Entre elas, estão: Projeto de Alfabetização em 03 

Meses e Creche de Educação Infantil (PDHC), II Fórum de Educação do Campo, 

MOVA, Projovem Campo - Saberes da Terra, Arca das Letras, Projeto de Formação 

Política para Jovens, realizadas em parceria pela Universidade, PDHC, ONGs, 

Direds, Secretarias Municipais e Estadual de Educação, Prefeituras,  Sindicatos e 

Associações Comunitárias.  

Entre os membros representantes no Colegiado, vamos percebendo 

uma relativa equivalência, exceto o poder público, na participação da Câmara 
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Temática de Educação, o que evidencia uma confluência de esforços desprendidos 

pelas diversas organizações de ampliar e qualificar os processos educacionais 

rurais. Do ponto de vista do poder público, embora seja minoria entre os 

entrevistados, a ação institucionalizada de processos formativos em diversas 

práticas sociais seja formal, seja não-formal, aparece resistência quando não se 

integram as discussões sobre educação. Não significando, necessariamente, 

garantia de que um projeto de educação diferenciado avance, a responsabilização 

do poder público nas políticas educacionais do campo representa um nível de 

reconhecimento social de enfretamento de relações socialmente instituídas e 

hegemônicas.  

 

Tabela 04: Relação Representação no Colegiado Territorial do Sertão do Apodi e 
Participação na Câmara Temática de Educação do referido Colegiado, ano 2010. 

 

Representação no 
Colegiado Territorial 
do Sertão do Apodi 

Participação na Câmara Temática de 
Educação 

Total 
  

Sim Não  NR** 
 
Poder Público   

1 7 0 8
12,5% 87,5% 0% 100%

  
Sindicato   

11 13 0 24
45,8% 54,2% 0% 100%

  
Associação*  
  

14 26 1 41
34,1% 63,4% 2,4% 100%

  
ONG 
  

6 6 0 12
50% 50% 0% 100%

 Total 
  

32 52 1 85
37,6% 61,2% 1,2% 100%

Fonte: Dados da pesquisa de Campo, 2010. 
Notas: (*) Nessa categoria está incluída as cooperativas.  
          (**) Não Respondeu. 

 

Além disso, a própria metodologia de organização e formação dos 

grupos nas reuniões, quase sempre, aleatoriamente, e sem coordenação instituída 

para cada Câmara Temática, não garante uma regularidade dos participantes no 

grupo, tampouco uma continuidade do debate e do potencial catalizador que poderia 

ocupar a educação frente à política de institucionalização territorial. A produção de 

uma agenda educacional é uma negociação constante e, do ponto de vista do 

conteúdo, constitui uma pauta de discussão no Colegiado. Fazendo uso das 
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contribuições de (CAMERFORD, 1999), isso é decorrente de um processo de 

delimitação negociada da esfera da ação de autoridade dos agentes 

governamentais da organização em contraste com a esfera da ação e da autoridade 

dos demais membros do Colegiado. Mesmo reconhecendo a necessidade de se 

trabalhar uma perspectiva de educação diferenciada, conforme a realidade dos 

sujeitos do campo, atestada por 91% dos informantes, é comum se juntar ao grupo, 

como afirmou um protagonista (Informação verbal), “por coincidência da escolha do 

grupo” (Reinaldo).  

Embora o público seja relativamente móvel (CAMERFORD, 1999) nas 

Câmaras Temáticas, a dependendo de como a reunião está sendo conduzida e dos 

acordos e interesses discutidos, o público efetivo, de certo modo, mede o grau de 

compromisso de membros com a discussão de determinadas temáticas, bem como 

o prestígio de determinadas organizações, uma vez que estas estão direcionadas 

aos problemas que fazem mais sentido a sua comunidade, a exemplo das 

organizações ligadas à produção, comercialização e crédito para a agricultura. Basta 

visualizarmos a participação dos membros do Colegiado em um dia de reunião em 

que os membros são direcionados à discussão via Câmara Temática Educação, 

Saúde e Cultura e Câmara Temática Cadeias Produtivas, Comércio e Serviços. 

 
   

Fotografia 02*- Câmara Temática Educação, Saúde e Cultura 

          
Fonte: Arquivo da pesquisa de campo, 2010.  
Nota: (*) Reunião do Colegiado Territorial do Sertão do Apodi em 16/03/2010 no STTR de Apodi-RN. 
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Fotografia 03* - Câmara Temática Cadeias Produtivas - Comércio e Serviços 
 

                     
Fonte: Arquivo da pesquisa de campo, 2010 
Nota: (*) Reunião do Colegiado Territorial do Sertão do Apodi em 16/03/2010 no STTR de Apodi-RN. 

 

 

 

Rompendo os limites da estruturação do Colegiado, passamos a 

questioná-los sobre a função social da escola, enquanto um espaço que envolve a 

construção e a convivência social, bem como o desenvolvimento de capacidades 

cognitivas e afetivas. Assim, procuramos entender o papel e o lugar que ocupa a 

escola nos assentamentos e comunidades rurais, a partir de práticas vivenciadas e 

das necessidades de vida dos sujeitos. Embora haja um consenso sobre as 

precariedades da escola rural, particularmente, no que se refere à infraestrutura e 

espaço físico, vamos percebendo que a escola assume um viés valorativo, não só 

porque constrói referenciais formativos para o indivíduo ou para o grupo, mas 

porque a escola, numa comunidade rural, é o centro da dinâmica social, é parte da 

vida e da apropriação social dos seus resultados.  

 

 

Eu acho que é uma das escolas que mais aprende; que tem 
potencial para aprender. Tem que desenvolver uma forma de 
cativar, já que na cidade tem muita coisa para tirar a atenção do 
aluno, onde fica tudo centralizado. Na zona rural a escola é o centro 
(Diadorim/Informação verbal).  

 

 

Na verdade, só podemos compreender as lógicas que estruturam e 

mantêm as formas de pensar, organizar e implementar práticas educativas escolares  
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no campo se entendermos que tais formas são resultados de contextos institucionais 

e sociais hegemônicos já estabelecidos. Desenvolver a capacidade crítica de que a 

escola é referência para uma compreensão do meio onde vive o sujeito do campo 

significa perceber o seu vínculo com a diversidade da vida humana presente nos 

valores, nas atitudes, nos comportamentos e nas tomadas de decisões, enfim, na 

produção social de sua existência. Para tanto, é preciso inserir a escola nas 

questões e desafios da comunidade, num processo permanente de desconstrução 

das diferenças convertidas em desigualdades a que foram submetidos os sujeitos do 

campo no Brasil (ARROYO, 2006).  

Esse sentimento é sinalizado na carta de intenções23, produto da 

realização do II Fórum Regional de Educação do Campo Território Sertão do Apodi- 

Fórum Caraúbas, realizado nos dias 11 e 12 de dezembro de 2009, no município de 

Caraúbas-RN, para servir de orientação “do processo de implantação e 

implementação da educação do campo nas escolas do Território e da (re) 

construção de um projeto de desenvolvimento rural sustentável e solidário, onde a 

escola pública possa se tornar referência” (II FÓRUM..., 2009, p. 04).   

O Fórum foi organizado pela Secretaria Estadual de Educação e Cultura 

(SEEC), por meio do Núcleo de Educação do Campo e da Diversidade da 

Coordenadoria de Desenvolvimento Escolar (Codese) e pelas 13ª (Apodi) e 14ª 

(Umarizal) Diretoria Regional de Educação, Cultura e Desporto do Estado (Dired), 

em parceria com diferentes sujeitos sociais representantes de organizações e 

movimentos sociais do campo como sindicatos, associações e ONGs que atuam no 

Território. Contando com a participação de 382 sujeitos sociais, dos municípios que 

compõem o Território, participaram 12, embora não tenham se limitado ao recorte 

territorial, ampliando a participação para outros municípios. Tratando do recorte 

Territorial do Sertão do Apodi, participaram: Apodi, Campo Grande, Caraúbas, 

Felipe Guerra, Governador Dix-Sept Rosado, Janduís, Olho D’água dos Borges, 

Umarizal, Upanema, Patu, Rodolfo Fernandes e Severiano Melo (II FÓRUM..., 

2009). 

Nessa Carta, os participantes do Fórum, através das propostas e 

encaminhamentos levantados, propuseram e assumiram, coletivamente, 

compromissos e desafios, quanto a:  

                                                 
23 A autora deste trabalho participou da equipe de sistematização da referida Carta.  
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a) Metodologias e práticas pedagógicas em educação do campo.  

b) Qualificação e formação de professores nas escolas do campo.  

c) Currículo e educação do campo. 

d) Financiamento das escolas do campo.  

e) Níveis de ensino, funcionamento e estrutura da educação do campo. 

f) Gestão e parcerias.  

 

Para fins de aprofundamento da discussão sobre a temática no Território 

e fornecer pistas para o encaminhamento da pesquisa, procedemos a um estudo 

exploratório durante o Fórum para tentar identificar quais são esses sujeitos e suas 

motivações em participar do evento. O instrumento utilizado foi o questionário 

simples; dos distribuídos entre os participantes, retornaram 96. Entre esses 

informantes, 51 moram no campo e 45 moram na cidade, sendo esses: professores 

(34), gestores (22), militantes sociais (21)24, pais (07), alunos (07) e outros 

interessados na temática (05). Além de serem sujeitos que, majoritariamente, atuam 

no campo, 77% – como era de se esperar – tem também razoável qualificação, uma 

vez que 31% têm nível superior e 25%, pós-graduação, destacando-se, aqui, 

professores e gestores. Entre as motivações para participar do Fórum está o 

interesse pela temática, seguido da motivação por atuar na área e representar a 

instituição onde atua, além dos que foram movidos pela falta de conhecimento e 

curiosidade sobre a temática. 

Embora verifiquemos limites quanto a uma compreensão do que, de fato, 

representa e significa uma perspectiva de educação diferenciada para o meio rural, 

mesmo que, segundo 65% dos informantes tenham afirmado já terem participado de 

alguma atividade sobre o tema, anteriormente ao Fórum25, ressaltam-se novas 

formas de posicionamento que abrem espaços para a experimentação de novos 

modos de pensar e agir social e localmente. No dizer de um professor informante, “é 

importante trabalhar a partir do contexto no qual o aluno está inserido, por isso se 

faz necessário que a prática educativa se efetive de forma contextualizada, 

                                                 
24 A categoria militante social, embora apareça de forma generalizada, lê-se os agentes sociais que 
atuam no campo das lutas e reivindicações de organização política, sindical, social, cultural, além dos 
profissionais ligados a ONGs.  
25 Ressalta-se que houve oficinas de qualificação e preparação do Fórum com diversos 
representantes do poder público e sociedade civil tratando relacionadas ao tema do Fórum.  
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respeitando assim os educandos e tornando-os sujeitos de sua história”. De igual 

modo, a discussão sobre educação do campo ganha espaço entre os participantes 

de movimentos sociais rurais, especialmente de educadores sociais que entendem 

que a escola é também um instrumento responsável pela melhoria da qualidade de 

vida da população rural.   

 
 
Sou agricultura e filha de agricultor, defendo a mesma (escola), 
porque acredito que somos responsáveis pela alimentação do nosso 
país e precisamos de uma educação condizente com nossa 
realidade. O campo tem uma grande necessidade de uma educação 
no campo e para o campo, valorizando as potencialidades de cada 
região, trabalhando a nossa realidade, a qual vivemos, pois temos 
uma educação decorativa, com realidades que não conhecemos e 
não nos interessa” (Diadorim/Informação verbal).    
 

 

Como se tratava de um evento com uma forte participação de 

educadores, uma das experiências mais conhecidas pelos informantes na área da 

educação do campo foi o Programa Escola Ativa. Trata-se de uma metodologia de 

ensino e aprendizagem diretamente relacionada às escolas rurais multisseriadas, 

iniciada no Rio Grande do Norte, em 1997, sob responsabilidade do Fundescola, 

mas que, desde 2001, os municípios têm assumido a responsabilidade por sua 

implantação (AZEVEDO, 2007). Há um esforço na política governamental em 

adequar essa metodologia à proposta pedagógica da política de educação do 

campo, mas tem encontrado resistências, uma vez que a tentativa de 

contextualização à realidade do campo é superficial e não apresenta um projeto 

político de emancipação dos sujeitos, apenas ajustamento às condições de 

desigualdade social no campo.  

Perpassando por outras modalidades de ensino também foi citado o 

Programa Projovem- Saberes da Terra, desenvolvido nas comunidades de Santa 

Rosa e Córrego, município de Apodi, destinado à qualificação profissional e 

escolarização de jovens agricultores, entre 18 e 29 anos, que não concluíram o 

ensino fundamental. Foi citada, também, a articulação de uma experiência de 

educação para convivência com o semiárido, na comunidade Permissão, município 

de Janduis-RN, em uma escola de ensino fundamental, através da parceria entre  

Secretaria de Estado de Assuntos Fundiários e de Apoio à Reforma Agrária (Seara), 

por meio da Resab e ONGs que atuam no território. Além dessas, foi citada a 
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Creche Casa da Criança, Espaço da Alegria no Assentamento Santo Agostinho, 

município de Caraubas-RN, que trataremos como mais detalhe posteriormente.  

Mas anterior ao Fórum, em 2008, aconteceu o I Encontro de Educação 

e Cultura do Território Sertão Apodi: Estratégias e Ações de Desenvolvimento 

Regional, também no município de Caraúbas, promovido pelo  Projeto Dom Helder 

Câmara/SDT/MDA e a Pró-Reitoria de Extensão da Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte, com o objetivo de discutir o papel da cultura e da educação 

(básica, técnica e superior) no desenvolvimento territorial do Sertão do Apodi com os 

diferentes agentes sociais, considerando, a exequibilidade das estratégias e ações na 

área da educação e da cultura do Programa Territórios da Cidadania.  Contando com a 

participação do MEC, IFRN, UERN e Contag, para facilitar o debate, a discussão 

centrou-se: na abordagem das lutas do movimento social rural no campo e sua 

relação com as políticas públicas, nos avanços ocorridos no sistema educacional 

depois da aprovação do Fundeb; na política de expansão da educação superior e 

técnica no Território do Sertão do Apodi, a exemplo da instalação de Núcleos de 

Ensino Superior da UERN em municípios do Território, o IFRN em Apodi e a 

Universidade Federal Rural do Semiárido (Ufersa), em Caraúbas.   

Ainda em 2009, no município de Apodi, foi realizado pela Seec e Seara, 

por meio da Resab, a Conferência Livre de Educação do Campo Profª Sônia 

Paiva, com o Tema Reforma Agrária e Agricultura Familiar: Educação e Trabalho 

como Estratégia de Promoção da Justiça Social do Campo. A ideia dessa 

Conferência era constituir-se de espaço de discussão sobre a realidade educacional 

nacional, estadual e local em virtude da mobilização no país, com a realização, em 

2010, da Conferência Nacional de Educação que trataria da construção do Plano 

Nacional de Educação, suas diretrizes e ações para o decênio 2011-2020. O debate 

na Conferência Livre tratou, exclusivamente, do eixo VI do Documento-Referência 

intitulado Justiça Social, Educação e Trabalho: Inclusão, Diversidade e Igualdade, 

por enfatizar o reconhecimento das especificidades de grupos sociais e suas lutas 

históricas de enraizamento nas políticas educacionais, incluindo a população rural.    

Com um pequeno número de 16 participantes, conforme constatação 

empírica, mas representativo do ponto de vista da articulação de diversos agentes 

sociais, pode-se compartilhar as experiências de atuação na área, professores e 

gestores de escolas do campo, técnicos e gestores da Secretaria Municipal de 

Educação, de Assistência Social e 13ª Dired, membros do Conselho Municipal de 
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Direitos da Criança e do Adolescente- Comdica, representantes da Seara/Resab, 

UERN e Programa de Desenvolvimento de Área  (PDA Santa Cruz/Visão Mundial).  

Devido à discussão incipiente e muito mais de mobilização para impulsionar o 

debate da temática, não foram tiradas deliberações, propriamente ditas, que 

expressassem, em documento próprio, proposições políticas e pedagógicas, mas 

serviu para disseminar o debate e a participação, sem restrições burocráticas, como 

é característico de uma conferência livre.  

Logo em 2010, em Extremoz-RN, a SDT promoveu o Encontro Estadual 

de Educação do Campo reunindo os Territórios do Sertão do Apodi, Acú-Mossoró, 

Seridó, Alto Oeste, Mato Grande, Terra dos Potiguaras, Potengi, Trairi e Sertão 

Central. O objetivo desse encontro era socializar e discutir as experiências de 

educação do campo existentes nos territórios rurais e da cidadania no estado, como 

são desenvolvidas e seus principais desafios, bem como a animação e planejamento 

de ações e atividades a serem desenvolvidas pela Câmara Temática de Educação. 

Como resultado desse evento, foi sinalizada a criação de uma Rede Potiguar de 

Educação do Campo dos Territórios Rurais e da Cidadania.  

Em se tratando das experiências desenvolvidas, no caso do Território do 

Sertão do Apodi, conforme observações in loco, foi socializada a experiência de 

educação infantil Creche Casa da Criança, Espaço da Alegria-Comunidade Santa 

Agostinha – Caraúbas e de ensino fundamental Projovem Campo - Saberes da 

Terra desenvolvida na Comunidade Córrego -Apodi. Dos desafios levantados pelo 

Território, está a institucionalização de um grupo permanente na Câmara Temática 

de Educação com articulador/organizador e a ampliação dos compromissos 

assumidos na Carta do II Fórum Regional de Educação do Campo Território do 

Sertão do Apodi- Fórum Caraúbas com gestores públicos e agentes sociais.  

Numa leitura generalizada desses encontros e eventos, é possível 

perceber uma busca pela ampliação dos espaços de discussão voltados à educação 

do campo e uma preocupação em pautar a temática na agenda das instituições 

públicas, incluídas, aqui, a de gestão dos processos educativos formal e não-formal. 

Não se trata de elencarmos ações e atividades pontuais, mas como a educação do 

campo tem sido, paulatinamente, problematizada no contexto formal e não formal 

das práticas educativas, à medida em que começa a ser acumulada uma satisfatória 

reflexão a respeito das condições sociais dos sujeitos do campo e as questões 

educacionais assume um caráter mais identitário, para além da viabilidade 



 169

econômica da intervenção educacional. Contudo, essa inserção ainda é incipiente 

no âmbito nacional como ressalva Munarim (2006, p. 21) “a depender de uma 

espécie de convencimento coletivo mínimo, do Estado e da sociedade, sobre a 

importância e urgência de se ver o campo e a Educação do Campo na sua 

importância devida e na sua especificidade”, incidindo mais ainda no âmbito local.  

Investir na construção de uma esfera pública como eixo estratégico de 

ação, como inscreve Munarim (2006), nos parece ser uma alternativa viável e mais 

próxima da abordagem territorial, devido ao seu caráter em não se apresentar como 

forma definitiva e organizada do espaço, mas como arena onde são desenvolvidas 

as atividades criadas a partir da herança cultural de quem o ocupa, articulado no 

âmbito local e mundial (SANTOS, M., 2006, 2009). De igual modo, acreditamos na 

possibilidade de apropriações recriadas de conhecimentos, como se configura a 

educação do campo, ao tentar equacionar tensões necessárias ao processo de 

reconhecimento social dos sujeitos do campo e, com isso, forjar alternativas de 

enfrentamento à condição de invisibilidade social via processos de compartilhamento 

de experiências em espaços e ações coletivos cotidianamente.  

A educação assume uma forma de reclamação, lida pela existência da 

condição de exploração e luta contra as formas de desrespeito social 

permanentemente. A intencionalidade da ação educativa é movida pelo ato de 

participar, de aprender e de transmitir e trocar saberes, e esta, não pode ficar alheia 

à conflitividade do social. É, pois, na atuação do Colegiado que brota resistências e 

é, na organização de como agir em grupo coletivo, que opera a luta pela superação 

da condição de desigualdade dos sujeitos do campo. ou seja, um saber não 

escolarizado que faz confrontar realidades novas que é produzido e reproduzido na 

realidade social, demandando reelaborações e ressignificações.   

De longe o saber escolarizado, por outro lado, esgotaria toda a 

diversidade de vida social dos sujeitos do campo. E, embora reprodutora das 

desigualdades existentes na sociedade, a escola é também uma autoafirmação do 

grupo em relação a esta, uma vez que representa uma ideia de futuro, uma 

perspectiva de pertencimento à comunidade. E é para a escola que direcionaremos 

a nossa atenção no próximo capítulo.  
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4 LUTA POR RECONHECIMENTO: ABRINDO-SE VEREDAS PARA EDUCAÇÃO 

 

 

Sou só um sertanejo, nessas altas idéias navego mal. Sou muito pobre 
coitado. Inveja minha pura é de uns conforme o senhor, com toda leitura e 
suma doutoração. Não é que eu esteja analfabeto. Soletrei anos e meio, 
meante cartilha, memória e palmatória. Tive mestre, Mestre Lucas, no 
Curralinho, decorei gramática, as operações, regra de três, até geografia e 
estudo pátrio [...] Tempo saudoso! Inda hoje, aprecio um bom livro, 
despaçado (ROSA, 2006, p. 14).  

 

 

Num sertão de homens analfabetos, a cultura da letra é a chancela que 

identifica seu utente a uma condição superior perante os não letrados (ROSA, 2006). 

Na narrativa de Guimarães Rosa (2006), o manuseio dos códigos e instrumentos da 

cultura letrada é realidade distante do sertanejo, embora Riobaldo, personagem-

narrador da sua trama em Grande Sertão: Veredas seja o jagunço letrado entre 

jagunços sem letra. Sua instrução lhe permite refletir sobre a vida e a realização dos 

fatos humanos, além de possibilitar uma posição privilegiada em relação aos outros 

jagunços, revelando o caráter conservador da educação quando se traduz em 

elemento diferenciador e reprodutor das condições subalternas, definido pelo acesso 

ou não à norma culta.  

Por outras veredas bifurcadas no grande sertão real do Nordeste do 

Brasil, situamos a educação no âmbito da luta pelo direito a seu acesso, 

fundamentalmente, seu elemento constitutivo. Não qualquer educação. Mas uma 

educação regida pelo reconhecimento do outro enquanto detentor de interesses, 

demandas e valores legítimos, com vínculos relacionados à vida dos sujeitos que 

dela participam, experimentam, convivem. Por essa via, trilhar a educação do campo 

- como ferramenta de construção de saberes social e culturalmente comprometidos - 

é uma tarefa desafiadora.   

É dessa forma que a presença da escola, numa comunidade ou em um 

assentamento rural, constitui uma perspectiva de futuro e autoafirmação do grupo 

em relação ao seu entorno. A escola é a principal mediadora dessa relação de 

pertencimento, que não termina na demarcação de um lote de terra. Portanto o 

objetivo deste capítulo é entender como a escola do campo, baseada nos preceitos 

da diversidade dos processos produtivos e culturais, formadores dos sujeitos humanos e 
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sociais do campo, pode servir de instrumento de reconhecimento e visibilidade social 

desses sujeitos.  

O conhecimento produzido nos conduziu a perceber o que estava 

socialmente invisível: uma escola pensada, demandada e executada no 

assentamento rural, pretensamente diferenciada de um modelo hegemônico de 

educação. A vereda que se apresenta para o fortalecimento de uma educação 

contextualizada, capaz de contribuir para a desconstrução da inferioridade dos 

sujeitos do campo, precisa ser questionada e dialogada. Nesse momento, 

dedicamos uma atenção especial à Creche Espaço da Alegria, localizada no 

Assentamento Santa Agostinha, município de Caraúbas-RN, em virtude de ela 

conter elementos específicos de uma proposta educativa voltada para a valorização 

da região semiárida.  

Para entender o trajeto, a forma e as condições concretas e viáveis da 

sua construção, trazemos para a discussão: o contexto da formação do 

Assentamento Santa Agostinha; o sentido e o significado da proposta pedagógica de 

educação contextualizada de educação infantil; o papel da escola no assentamento, 

seus desafios e as vulnerabilidades de implementação e desenvolvimento; para, em 

seguida, refletir sobre as possibilidades de desconstrução da inferioridade dos 

sujeitos do campo por meio da prática educativa. Nessa travessia, as contribuições 

de Axel Honnet (2001; 2003) e Nancy Fraser (2001) sobre reconhecimento social, 

Boaventura Santos sobre participação social (2003, 2008a) e Jessé Souza (2003, 

2006) sobre o tratamento dos invisíveis sociais nos forneceram as bases para 

imprimir visibilidade a essa prática educativa tencionada por valores e sentimentos 

de autoafirmação. 

 

 

4.1  O ASSENTAMENTO SANTA AGOSTINHA- CARAÚBAS-RN: O LUGAR, O 

CAMINHO, OS SUJEITOS E A CRECHE ESPAÇO DA ALEGRIA 

 

 

Uma seta numa placa à beira da estrada indica a direção até o 

Assentamento Santa Agostinha, aproximadamente, 20 km da cidade de Caraúbas- 

RN. A paisagem é convidativa pelo verde que floresce da caatinga, o cheiro de mato 

é agradável e o canto dos pássaros: pardais, corrupios, galo de campina, ecoa à 
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harmonia do lugar. No meio do caminho, uma porteira marca a linha limítrofe da 

chegada ao Assentamento, e, mais adiante, a criação de caprinos, característica da 

região semiárida. Para Guimarães Rosa (2006, p. 08), é, também, “um lugar do 

sertão onde o pasto carece de fechos”.  A presença das chuvas, nos meses de 

inverno, obviamente, favorece a peculiaridade natural do local, diferentemente da 

paisagem cinzenta, porém resistente, da caatinga em tempos de seca. Tais 

diferenças físicas, climáticas e ambientais respondem pela diversidade do semiárido: 

a chuva enaltece a sua beleza; a seca, a sua resistência.  

Em desacordo quanto à beleza, admitia Câmara Cascudo, não gostar do 

sertão verde, chuvoso, mas do “sertão vermelho, bruto, bravo, com o couro da terra 

furado pelos serrotes hirtos, altos, secos, híspidos e a terra é cinza poalhando um 

sol de cobre e uma luz oleosa e mole escorre” (CASCUDO, Apud GICO, 2009, p. 

38). Mas, certamente, comungaríamos que o apego à paisagem cinzenta e de terra 

pedregosa do sertão, nada mais é, do que uma marca da sua sobrevivência, “um 

testemunho de como se pode reinventar a vida” (ALMEIDA, 2004, p. 26).   

 
 
 

Foto 04- Entrada do Assentamento Santa Agostinha- Caraúbas/RN 
 

 
Fonte: Arquivo da pesquisa de campo, 2010. 

 

Dessas constatações, advém a necessidade de registrar o contexto da 

formação do Assentamento Santa Agostinha, a partir da preservação dos 

fragmentos da memória dos sujeitos “que chegam ao presente buriladas pelas 

experiências de vida, da história do sujeito, carregadas de nostalgia, em relação ao 
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passado e, de certa maneira, conformadas socialmente” (SILVA, 2008, p. 107). O 

Assentamento Santa Agostinha, antes, Fazenda de nome homônimo, recebeu esse 

nome, segundo alguns protagonistas da pesquisa, em virtude da homenagem feita 

pelo proprietário da Fazenda à sua esposa chamada Agostinha. E, provavelmente, 

devido a sua religiosidade e fé católica, anteviu ao nome, a alcunha de santa.  O 

Assentamento não só herdou o nome, como elegeu padroeiro Santo Agostinho, cuja 

celebração religiosa acontece, anualmente, no mês de agosto, com uma semana de 

novenas, missa e leilão, justificando “a força da religiosidade caipira como fator de 

sociabilidade” (CANDIDO,1997, p. 71). Embora a capela ainda não tenha sido 

construída, já existindo terreno na área coletiva do Assentamento para esse fim, 

bem como para uma outra igreja protestante, a celebração é feita na própria sede da 

Associação Projeto de Assentamento Santa Agostinha. Assim, a vida lúdico-religiosa 

transcende o ambiente familiar à medida que participam movendo a comunidade na 

sua organização e manifestação, ou mesmo, no cumprimento das obrigações 

religiosas (Id.,1997). 

O início da existência do Assentamento é datada de 1996, com 

concentração de agricultores familiares, entre 31 famílias assentadas, em 1997. 

Sem indícios de conflitos por terra, registra-se a interlocução de entidades 

representativas de trabalhadores rurais, como o Sindicato dos Trabalhadores e 

Trabalhadoras Rurais de Caraúbas e federações estaduais reivindicando junto ao 

Incra a área passível de desapropriação para a reforma agrária, com 992 hectares. 

A esse propósito, narra o Protagonista Joca Ramiro (Informação verbal):  

 
 
Eu já morava aqui, mas não era no assentamento. Era no mesmo 
terreno, mas quando surgiu esse assentamento, essa terra para 
vender. O sindicato reuniu as pessoas, 30 pessoas, chamou a gente 
para tomar posse desse terreno. Esse terreno não foi com briga, foi 
conquista da gente mesmo e do sindicato. A gente pegou esse 
terreno. Foi em 1996, eu morava na comunidade de Mariana e dei 
meu nome tombem pra vir pra cá, pro assentamento. Em 1997 a 
gente já começou a trabalhar aqui, em 1996 a gente começou, mas 
foi mesmo em 1997. O assentamento que foi registrado com 25 de 
agosto de 1996 (Joca Ramiro). 

 

 

Sabemos que a construção social de um assentamento é resultante da 

conjugação de interesses diversos não só das famílias, como do governo e das 
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próprias instituições e atores da sociedade civil, entre eles, sindicatos, ONGs, 

partidos, lideranças comunitárias etc. As diferenças culturais e políticas, em muitas 

delas, não se manifestam no tempo recente do acampamento, da ocupação ou do 

próprio assentamento. É preciso considerar as trajetórias distintas e anteriores dos 

sujeitos que só o tempo de convivência revelará no transcorrer conhecimentos 

mútuos, capazes de definir os hábitos e comportamentos já conhecidos como bons 

ou ruins dos assentados (MOREIRA, LIMA, 2008). Ainda que não existam laços 

sociais mais sólidos anteriores entre os sujeitos que participaram da ocupação, do 

acampamento ou da área selecionada pelo Incra, que foi o caso do Assentamento 

Santa Agostinha, a luta por reconhecimento social passa pelo sentimento de 

negação que é comum a todos: o não acesso à terra e de produzir sua subsistência 

de forma autônoma.  

 

 
O assentamento surgiu pela necessidade dos moradores. Eles 
moravam em terras de pessoas diferentes, eles fizeram de tudo, 
junto com a Atos para surgir o assentamento. Começaram a fazer 
reuniões, até essa árvore que eu falei, a gente conversando, no 
começo do ano quando eu comecei a trabalhar, Isabel falou que foi 
lá as primeiras reuniões, debaixo dessa árvore para decidir quantas 
famílias entravam, onde ia ser o local certo de construção das 
casas. Só não sei bem quem foram os primeiros a chegar (Zé 
Bebelo/Informação verbal). 
 

 

Reconhecidamente a viabilidade de um projeto de reforma agrária não 

se limita ao assentamento das famílias. Depois de assentadas, elas devem ter 

acesso a políticas públicas de qualidade, de modo a oferecer condições iniciais para 

os assentados, compreendendo recursos para alimentação, habitação e fomento, 

uma vez que “a unidade de produção familiar, quando recebe apoio suficiente, é 

capaz de produzir uma renda por unidade de mão-de-obra, incluindo a de 

autoconsumo, superior ao custo de oportunidade do trabalho” (GUANZIROLI et. al., 

2001, p.40). Nesses termos, o apoio financeiro, quando suficiente, revela uma 

tendência de redução de rendas obtidas fora da produção da unidade familiar, visto 

que o custo de oportunidades de trabalho em atividades não agrícolas, resultantes 

de transferência de atividades urbanas para áreas rurais, também é muito baixo 

(GUANZIROLI et. al., 2001). Entre as condições objetivas que permitiram a 
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permanência das famílias no Assentamento, acrescenta, ainda, o Protagonista Joca 

Ramiro (Informação verbal): 

 
 
Primeiro, foi o Projeto Lumiar, veio assistência técnica, depois veio 
os investimentos pra gente cercar a área da terra. Daí pra cá vem só 
conquista boa. Teve muita dificuldade, mas daí pra cá a gente tem 
conseguido muita coisa boa. Segundo, foi as casas, os recursos das 
casas. O terceiro foi os empréstimos. A gente fez, dividiu uma parte 
pra cercar o lote, cada um no seu lote. São 19 hectares cada lote. A 
área coletiva é de 250 hectares [...] Você tem o seguro safra e no 
ano que tem muita perda, muita cheia, aí tem aquele seguro safra, 
tombém já é uma conquista da agricultura. Hoje tudo está mais fácil 
para o agricultor, eu acho. (Joca Ramiro). 

 
 

O Assentamento Santa Agostinha surge concomitante à criação do 

Projeto Lumiar, em 1997, um programa governamental que tinha como objetivo 

“viabilizar os assentamentos, tornando-os unidades de produção estruturadas, 

inseridas de forma competitiva no processo de produção, voltadas para o mercado, 

integradas à dinâmica do desenvolvimento municipal e regional” (INCRA, 1998 apud 

SILVA, ARAÚJO, 2008, p. 105). Embora tenha sido criado por força de pressão de 

movimentos sociais como o MST,  devido ao aumento do número de assentamentos 

em todo o país demandando assessoria técnica, o Projeto Lumiar teve caráter 

emergencial, sendo extinto em 2000. Mas em 2004, o Governo Federal, através do 

Incra, cria a Assessoria Técnica, Social e Ambiental (Ates), em consonância com o II 

Plano Nacional de Reforma Agrária (PNRA), para fins de assessoramento técnico, 

social e ambiental aos Projetos de Assentamentos criados pelo Incra (SILVA, 

ARAÚJO, 2008).  

Em linhas gerais, subscreve Silva e Araújo (2008) que a Ates, em 

comparação com o Projeto Lumiar, mostra alguns avanços, fugindo do viés 

produtivista que marca a inserção das unidades produtivas de forma competitiva no 

mercado, priorizando as particularidades dessas unidades e a participação dos 

diferentes segmentos que compõem o assentamento, tendo como eixo norteador a 

agroecologia. Ademais, o mais, o Programa não encontrou um ambiente favorável 

no Governo Fernando Henrique Cardoso à credibilidade da pequena produção 

familiar e, consequentemente, à legitimação da bandeira da reforma agrária, 

deparando-se com diferentes setores contrários, a exemplo da mídia.  
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Sobre isso, argumentam:  

 
 
Se no momento em que foi criado o Projeto Lumiar, o governo ia 
implementando a pauta gerada pelos movimentos, no seu final, era 
o governo que tomava a iniciativa do processo e, através de 
argumentos como excesso de gastos e denúncias de má gestão dos 
recursos, vai minando os instrumentos de avanço da reforma 
agrária, entre eles, o Projeto Lumiar (SILVA, ARAÚJO, 2008, p. 
116). 
 
 
 

A questão que se coloca é como o financiamento, por intermédio de 

políticas de crédito para a produção, políticas sociais, infraestrutura e apoio técnico, 

é capaz de impactar as realidades territoriais e contrapor-se às forças que tendem a 

minar as unidades produtivas no meio rural de participarem de mercados dinâmicos 

e competitivos. Para Abramovay (1999), depende, fundamentalmente, de sua 

capacidade de organização local e pressão sobre as instituições públicas e privadas 

para mudar a matriz de sua inserção social, deixando de servir apenas como 

políticas de complementação de renda e integrando-se a projetos economicamente 

sustentáveis, que possam livrar da situação de pobreza e desigualdade social que 

se encontram os sujeitos do campo. 

O impacto no ordenamento territorial envolve uma reespacialização dos 

atores e dos projetos coletivos, rompendo com as estruturas socioeconômicas 

dominantes que impedem as unidades produtivas de valorizar os recursos locais e, 

sobretudo, de criar um ambiente propício à colaboração entre os diversos 

segmentos produtivos e entre campo e cidade (ABRAMOVAY, 1999). Há, cada vez 

mais, a necessidade de criação de mecanismos e de organicidade institucional 

específica para acompanhar e aperfeiçoar esse processo. A própria situação do 

Programa Garantia-Safra (GS), citado anteriormente pelo Protagonista Joca Ramiro, 

uma ação do Pronaf, voltada à garantia de indenização aos agricultores e às 

agricultoras familiares que sofrem pela perda de safra por motivo de seca ou 

excesso de chuvas. 

Ao integrar o Plano Safra Territorial, reforça a criação de um espaço 

para catalisar e dinamizar a política pública de desenvolvimento territorial integrado. 

Sai do isolamento da ação para compor um Programa que agrega várias ações, com 

a finalidade de ordenar e adequar as políticas públicas de âmbito nacional, tais como 
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o Crédito, a Assistência Técnica e Extensão Rural, a Comercialização, Agregação 

de Valor e, claro, o próprio Garantia Safra, dentre outras, às condições específicas 

de cada Território, bem como propiciar articulação institucional necessária para a 

sua consolidação.  

Mas, o fio condutor dessa meada está mesmo no acesso à terra, ao se 

inserir num quadro de esperança e de estabilidade a longo prazo para os sujeitos do 

campo. O seu acesso só faz sentido, se acompanhado de condições favoráveis ao 

desenvolvimento dos potenciais de cada território, impulsionando o desenvolvimento 

de lugares condenados ao atraso e, consequentemente, na superação do 

tratamento desigual aos invisíveis sociais. Esses invisíveis sociais são produtos da 

construção de uma hierarquia social legítima do valor diferencial dos seres 

humanos. São indivíduos pertencentes a uma classe social não percebida e sem 

possibilidade de atuação na esfera social mais ampla do mercado, do Estado e da 

vida pública. Esses sujeitos “são, objetivamente, ‘subgente’ e subcidadãs’” (SOUZA, 

2006, p. 144). O direcionamento para um conjunto de forças interessadas na 

valorização do meio rural e a possibilidade de controlar a sua vida são elementos 

recorrentes na fala dos sujeitos, ao confrontar sua realidade.  

 
 
 
Uma das mudanças foi essa questão do milhoramento de renda das 
famílias e o crescimento no geral, como eu já falei, de informação e 
tombém essa questão da renda foi uma das coisas, e a facilidade de 
quando tá trabalhando no coletivo trazer mais benefício pra 
comunidade [...] Eu me sinto assim, uma pessoa, não como é que 
se diz, não importante, mas uma das  pessoa que tamos 
contribuindo pra fazer com que as coisa aconteça no geral 
(Riobaldo/Informação verbal).  

 
 
 
Essa fala sugere um diálogo com Honneth (2003) à medida que 

representa um impulso motivacional por reconhecimento quando a parte 

subordinada, ao superar sua condição de invisibilidade social, é capaz de interagir 

paritariamente com os outros, desfrutando-se de possibilidades de realização no 

interior da vida social. A experiência de desvalorização social dos sujeitos do campo 

é, antes de tudo, uma perda de autoestima pessoal, que só com a capacidade de 

“entender a si próprio como um ser estimado por suas propriedades e capacidades 



 178

características [...]”(HONNETH, 2003, p. 218), que se encontra com a solidariedade 

do grupo.  

Igualmente, se insere em um quadro de mudanças no meio rural a busca 

de novos mercados, por mais importante que seja a produção de alimentos 

considerados básicos, como arroz, feijão, milho etc. Há uma considerável demanda 

pelo cultivo e/ou produção de gêneros diferenciados, que podem ser fatores 

decisivos na elevação da renda. É válido lembrar que, para certos grupos de 

agricultores familiares parte da sua vida é dedicada, exclusivamente, à produção 

para o autoconsumo, seja produtivo (sementes, adubos etc, para seu próprio uso), 

seja para o consumo familiar (verduras, carnes, frutas etc), como nos alerta Moreira 

e Lima (2008). No caso do Assentamento Santa Agostinha, até 2010, ali moravam 

32 famílias26, que, além da criação de caprino, do cultivo da macaxeira, batata doce, 

feijão e milho, dispõem de um entreposto de mel (prédio em construção, faltando 

instalações de máquinas e regularização de órgãos de fiscalização) onde será 

beneficiada a produção e comercialização de mel para retomada da fabricação de 

cosméticos e gêneros alimentícios, sob a responsabilidade da organização de 

jovens ligada à Associação e adquirido via recursos do PDHC.   

O trabalho na apicultura tem trazido muitos benefícios sociais, 

econômicos e ecológicos para o Assentamento, cuja vegetação natural e cultivada é 

propícia e constitui fonte principal e/ou complementar de renda familiar. De certo 

modo, exerce um papel educativo por estar relacionada à preservação do meio 

ambiente, quando procura manter a mata nativa e sua floração, indispensável à 

alimentação das abelhas e produção do mel. Em outras palavras, no âmbito de uma 

perspectiva crítica, atrelada à preservação ambiental, estão os processos formativos 

“problematizando o modo como se constituem as relações sociais e seus efeitos 

sobre meio ambiente, do qual o ser humano é parte integrante e inseparável” 

(FRANÇA, BATISTA, 2009, p. 244). Nessa tarefa, o acompanhamento da 

assistência técnica no Assentamento foi central. 

 
 
Aqui a gente produz a batata doce, a macaxeira, o feijão, o milho. O 
ano sendo bom, tira; o ano sendo fraco, não dá milho não. [...] É o 
criar ovelha, cabra, bolsa família também. Tem gente que só veve 
assim. Tem deles que também vão pra fora, pega um emprego lá 
fora, deixa a mulher aqui e vai ganhar lá fora. Porque também se 

                                                 
26 Filho de assentamento que constituiu família.   
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ficar só aqui, nessa rendazinha que não tem verba para feijão e 
milho, não dá pra dar de comer a família, tem que caçar outro meio 
de vida também. Quem cria abelha tá certo, mas quem não cria 
abelha não dá não. (Joca Ramiro/Informação verbal).  

 

 

Desse modo, não perdemos de vista o contingente significativo da 

população rural que depende de programas sociais como o Bolsa Família do 

Governo Federal, de seguridade social (aposentadoria, benefícios, pensões etc), ou 

mesmo, que a possibilidade real de melhoria de vida, ainda, esteja na sua saída do 

campo. Isso não estaria longe da realidade do Assentamento, e, muito menos, da 

característica predominante do agricultor familiar, no sentido de se concentrar no 

aspecto da produção mais do que na venda. Não raro, “no ambiente local e regional 

as famílias têm reduzidas margens de escolha na comercialização de seus produtos, 

na obtenção de financiamentos, na compra de insumos e no acesso à informação” 

(ABRAMOVAY, 1999, 14). De certa forma, isso vem ocorrendo no Assentamento em 

se tratando do beneficiamento do mel por meio da circunstancial fabricação de 

cosméticos (encomenda), cuja responsabilidade é do grupo jovens (com 

participação do grupo de mulheres) do Assentamento.  

 
 
A assistência técnica incentivou o trabalho com a apicultura, 
inclusive com a produção dos cosméticos. O pai que tem o filho doa 
para ele a sua parte. O outro que não tem, a gente compra. O 
projeto foi implantado pelo PDHC para fazer os cosméticos. 
Aprendemos, mas a comercialização é mais difícil. Ela se concentra 
mais em feiras, encomendas. Ganhamos o entreposto de mel, mas 
não foi construído todo. Depende da licença e nós temos que correr 
atrás. É uma exigência muito grande. Quando surge encomenda a 
gente faz, o grupo de jovens. Tem de tudo só no nosso grupo. Já 
montamos a Casa de Cosméticos. A assistência técnica quase não 
anda aqui mais (Mestre Lucas/Informação verbal). 
 
 
 

Aqui, cumpre reconhecer dois aspectos reveladores de dependência 

entre os agricultores: da assistência técnica e da deficitária capacidade de 

competitividade nos mercados onde atuam.  

No primeiro, o ambiente mercantil dos agricultores está sujeito à lógica 

desigual de competitividade dos mercados dominados pelas grandes empresas e de 

grandes produtores integrados à agroindústria, com condições superiores de 
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comercialização, financiamento e melhores tecnologias em relação à agricultura 

familiar. Sem ganhos significativos ao poder de competição, tal subordinação é 

denominada de “sujeição mercantil das formas contemporâneas da agricultura 

familiar” (MOREIRA; LIMA, 2008, p. 334).  

No segundo, a assistência técnica cria uma certa dependência do 

agricultor que passa a incorporar um novo padrão mais técnico ao modo de produzir. 

No entanto, tal dependência não pode ser confundida com a necessária contribuição 

contínua da assessoria, que passa pelo processo negociação e articulação entre os 

sujeitos sociais e pelo planejamento, monitoramento e avaliação das ações 

desenvolvidas no Assentamento.  

Devemos levar em conta que a agricultura familiar goza de 

reconhecimento social por parte dos sujeitos e, por sua vez, a assistência técnica 

está inserida no conjunto de reivindicações e interesses que os move na busca de 

estratégias e ações de potencialização do meio rural. A sobrevivência econômica 

condicionante da reprodução social dos sujeitos tem mobilizado diferentes formas de 

resistência social, entre elas, o acesso á informação e à formação qualificada por 

parte da assistência técnica nos assentamentos rurais.  

A luta por reconhecimento social tem também suas motivações 

vinculadas às condições precárias de reprodução social, como diz Honneth (2003). 

Mas, o sentimento de injustiça conduz às ações coletivas, à medida que é sentido 

pelo grupo social, deparando-se com expectativas de reconhecimento que se liga a 

sua integridade. Nesses moldes, a assistência técnica deve levar em consideração o 

respeito aos saberes dos sujeitos e o comprometimento com uma agricultura 

socialmente justa. As políticas que se mostram insuficientes para resolver os 

problemas dos invisíveis sociais representam uma forma de desrespeito, um 

descaso quanto à afirmação social da agricultura familiar, cuja saída advém de lutas 

sociais de resistência, de enfrentamento e negociação de conflitos, mesmo aqueles 

existentes no interior dos grupos que comungam os interesses da agricultura 

familiar.  

O processo de participação por meio da Associação tem favorecido 

conquistas de benefícios e serviços adquiridos pelo Assentamento, que também faz 

parte da área de abrangência do PDHC, atribuindo aos sujeitos visibilidade e 

legitimidade social, ao fortalecer o poder de organização. Logo nas primeiras 

articulações para viabilização do PDHC, o Assentamento foi inserido no Projeto, 
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seguindo sua lógica de se concentrar em espaços socialmente utilizados, mediadas 

por características que são reconhecidas pelas pessoas no seu interior e de 

diferentes articulações institucionais, voltadas à promoção do desenvolvimento 

sustentável para as famílias de agricultores. Dialoguemos, então, com os nossos 

protagonistas (Informação verbal).  

 
 
Foi através de uma reunião que houve em Caraúbas que eu fui. 
Nesse tempo eu era o vice-presidente da Associação e Alcivam 
Viana era vereador e me disse que tinha essa reunião que era bom 
a gente assistir essa reunião, pra gente se entrosar no Projeto, 
porque tinha essas cisternas e aqui era muito crítico de água. Eu 
comecei a participar nessa primeira reunião em 2001. Eu comecei a 
participar dessas reuniões e o presidente foi com a gente. Daí pra 
cá, a gente vem só conquistando as coisas do PDHC. (Joca Ramiro) 

 

 

A inserção do Assentamento Santa Agostinha, no PDHC, tem viabilizado 

a chegada de vários projetos como o Projeto de Cisternas27, que visa assegurar o 

acesso à água potável, como componente fundamental da garantia de segurança 

alimentar e nutricional para as famílias que moram no campo, cuja valia dá cabo à 

realidade do sertão pedregoso e árido que com a literatura se irmana nas palavras: 

“perto de muita água, tudo é feliz” (ROSA, 2006, p. 29). A escassez de água é um 

problema ali recorrente, não só devido à importância econômica na irrigação, mas 

porque o seu acesso exerce um papel multifuncional fundamental na estruturação do 

Assentamento, dadas as necessidades básicas, como: beber, tomar banho, 

cozinhar, lavar etc. Em períodos mais críticos da sua escassez, recorre-se aos 

poços perfurados em locais mais propícios, cujo consumo é impróprio, mas não 

descartado. O controle da água tem se tornado bandeira de luta de movimentos 

sociais do campo, que reivindicam a soberania alimentar às populações rurais para 

garantir sua autonomia sobre o que devem plantar e como devem se alimentar 

(MEDEIROS, 2005 apud SILVA, ARAÚJO, 2008). Essa propositiva é ratificada por 

Joca Ramiro (Informação verbal):  

 

                                                 
27 A Cisterna é uma tecnologia popular para a captação de água da chuva, onde a água que escorre 
do telhado da casa é captada pelas calhas e cai direto na cisterna, onde é armazenada. Uma cisterna 
com capacidade para 16 mil litros de água supre a necessidade de consumo de uma família de cinco 
pessoas por um período de estiagem de oito meses. Disponível em: 
www.mds.gov.br/segurancaalimentar/acessoaagua/cisternas. Acesso em: 10 de janeiro de 2012.  
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A gente vem batalhando daí pra cá, pra ver se consegue, puxar 
energia prá lá e trazer uma adutora pra cá. Aqui é uma dificuldade 
muito grande de água. Quer dizer, tinha. Surgiu a cisterna. Em 2001, 
surge o PDHC, e em 2002 começa a sair as cisternas. Foram feitas 
20, depois, mais 10 cisternas. 10 pelo INCRA e 20 pelo PDHC. Ai 
com PDHC nós tombem sugerimo uma creche modelo pra cá, uma 
batalha grande. Uma creche pra cá porque é aqui muito difícil. (Joca 
Ramiro) 
 
 
 

Constata-se, ainda, o projeto de manejo da caatinga com plantas nativas 

(cumaru, pau branco, sabiá, caatingueira, marmeleiro, catanduva etc). De projetos 

de arborização com plantas frutíferas (bananeira, cajueiro, goiabeira, mamoeiro etc), 

hortas orgânicas (verduras e legumes), inclusive, com o cultivo de mudas que 

também são comercializadas, barragem subterrânea e, claro, do acompanhamento 

de assistência técnica. Foi também por reivindicação do Assentamento, junto ao 

PDHC, que, em 2005, começou a discussão para construção de uma creche na 

comunidade, entre a ONG Atos, parceira e prestadora de assistência técnica ao 

PDHC na região, com representação no Colegiado Territorial Rural Sertão do Apodi 

e a Secretaria Municipal de Educação de Caraúbas-RN, concomitante ocorria o 

debate para a construção de uma proposta de educação diferenciada de educação 

infantil no Assentamento.  

Partindo do pressuposto de que “a infância é um dos períodos do 

desenvolvimento humano relevante para a formação subjetiva dos sujeitos”, como 

nos lembra Silva (2010, p. 87), é significativo o esforço de reconhecimento social por 

parte de movimentos sociais do campo em favor desse momento da vida. O 

contexto da infância não pode ser ignorado no processo de formação dos sujeitos 

porque ele é constitutivo do desenvolvimento da identidade. Circunscreve, nessa 

relação, uma apropriação de valores familiares morais e éticos que são aprendidos 

num contexto de socialização primária, como é a família (NASCIMENTO, 2011).  

A esse respeito, observa Nascimento (2011), que, nesse contexto de 

relações primárias, circula um saber intergeracional “à medida que percebemos que 

as raízes da educação – como valor cultural, social e, mesmo, de ascensão 

econômica – foram demonstradas a partir do comprometimento dos pais para com a 

educação dos filhos” (LANI-BAYLE, 2008 apud NASCIMENTO, 2011, p. 96-97). A 

escola, enquanto espaço letrado onde o saber aparece sistematizado e codificado é, 

também, carregada de valores e de uma cultura própria que são compartilhados por 
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meio de experiências e ações coletivas. Esse compartilhamento permite uma leitura 

do mundo, uma compreensão do que se passa no seu entorno. A presença de uma 

escola, no Assentamento intencionada por práticas educativas contextualizadas, 

asseguraria, logo na infância, o aprendizado das crianças, no sentido de dialogar, de 

forma mais crítica, sobre si, a vida e o mundo que as rodeia.  

Observa-se que essa demanda por institucionalização da educação 

infantil insere-se num processo mais amplo de inserção desse nível de ensino nas 

metas de expansão e melhoria da educação básica brasileira. Situamos, pois, a 

nova LDB 9.394/96 ao regulamentar creches (zero a três anos) e pré-escolas (quatro 

a seis anos) no âmbito do sistema educacional de ensino, integrando-a à educação 

básica. Essa inserção é marcada por redefinições e tensões, sobretudo, “em face da 

diversidade encontrada nos municípios, das desigualdades presentes na oferta, dos 

interesses econômicos e dos significados em disputa sobre as instituições de 

educação infantil, sobre os direitos da criança e de suas famílias” (VIEIRA, 2011, p. 

266). Dentre as principais mudanças, segundo Vieira (2011), estão:  

 

a) obrigatoriedade escolar para pessoas de quatro a 17 anos (Emenda 

Constitucional – EC nº 59/2009);  

 

b) ensino fundamental obrigatório com duração de nove anos, iniciando a 

partir dos seis anos (EC nº 56/2006);  

 

c) formação de professores em nível superior (Pedagogia), conforme 

Resolução CNE/CP nº 01/2006; institucionalização das Novas Diretrizes 

Nacionais Curriculares para Educação Infantil, conforme Resolução 

CNE/CBE nº 05/2009;  

 

d) passagem da coordenação nacional da política dos convênios com 

instituições de educação infantil comunitárias e filantrópicas da 

Assistência Social para Educação em 2009;  

 

e) financiamento: criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação 

(Fundeb); regulamentação de convênios com creches comunitárias e 
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filantrópicas; abrangência dos programas suplementares para educação 

básica (programa de merenda/alimentação escolar e programa nacional 

do livro didático/ EC nº 59/2009); criação do Piso Nacional Salarial para 

Docentes da Educação Básica (LEI NACIONAL nº 11.738/2008) e 

aprovação das Diretrizes Nacionais para os Planos de Carreira e 

Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Básica 

Pública (RESOLUÇÃO CNE/CEB nº 02/2009); maiores recursos do 

percentual da Desvinculação das Receitas da União (DRU) e do 

percentual crescente do Produto Interno Bruto (EC nº 59/2009); 

construção do Sistema Nacional de Educação, em regime de 

colaboração entre os entes federados (EC nº 59/2009); metas para 

educação infantil constantes do Plano Nacional de Educação – decênio 

2011/2020. (VIEIRA, 2011).   

 

Em se tratando de educação do campo, a implementação dessa política 

poderia ser acompanhada do desafio da sua universalização, qualidade e formação 

dos educadores. O artigo 6º das Diretrizes Operacionais para a Educação Básica 

nas Escolas do Campo compromete o Poder Público Municipal em oferecer 

Educação Infantil e Ensino Fundamental nas comunidades rurais e ao papel do 

Estado na oferta do ensino médio e técnico profissional. Há uma demanda em 

potencial definida pela população em idade adequada para esses níveis de ensino 

no campo. E é em função das demandas e dos valores locais, que surge a Creche 

Espaço da Alegria no Assentamento Santa Agostinha, não só assegurando a oferta 

de escola regular no local de residência, como investindo em uma perspectiva de 

educação destinada à população do campo.    

Ao chegar ao Assentamento, não demora avistar a Creche Espaço da 

Alegria, que se destaca pela pintura colorida em meio à paisagem sertaneja, mas 

sem árvores ao seu redor. No centro da paisagem límpida, a Creche nos toma pelo 

aconchego. E se tivesse gosto, diria ter o gosto do riso das crianças que nos 

acolhem. Aliás, o sorriso farto é confortado “[...] naquela doce alegria, naquele 

ingênuo folgar! [...]”28, em sua forma mais singela de expressão: a infância. E, por 

essa razão, a Creche faria da Alegria o seu nome, o seu lugar.  

 

                                                 
28 Trecho do poema Meus Oito Anos de Casimiro de Abreu. 
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Eu, Sheila e Nilce sentamos para pensar o nome. Dei a ideia de 
perguntar para os alunos. Saiu vários nomes, não sei bem se 
espaço, mas que dava o mesmo sentido. Mas era espaço, espaço 
de que? Então, Espaço da Alegria. Numa reunião com os pais foi 
discutido que era o que mais se adequava com a proposta. (Mestre 
Lucas/Informação verbal)   

 

 

A reivindicação pela Creche Espaço da Alegria partiu da necessidade de 

o Assentamento garantir o acesso à escola pelas crianças no lugar onde vivem. A 

demanda pela Creche foi posta no planejamento 2004/2005 do PDHC, a ser 

financiada com recursos do Fundo de Investimentos Social e Produtivo (Fisp) para 

construção do prédio, conforme Relatório Narrativo Projeto Fisp Social para 

Construção de Creche Comunitária (ATOS, 2005). Esse projeto tem por objetivo 

apoiar as iniciativas sociais e produtivas sustentáveis das comunidades atendidas 

pelo PDHC, visando fortalecer as entidades associativas das famílias beneficiárias e 

a mobilização de recursos para prover infraestrutura social e produtiva. O recurso 

chega direto na Comunidade/Assentamento, que é responsável por sua gestão, 

destinado a pequenos investimentos na área de saúde, educação, abastecimento 

d’água e saneamento básico e apoio a investimentos em produção, comercialização, 

pequenas empresas, agroindústrias familiares e iniciativas produtivas que sejam 

alternativas inovadoras de renda (PDHC, 2004). 

 

Fotografia 05 - Creche Espaço da Alegria – Assentamento Santa Agostinha 

(Caraúbas/RN).  

                                                   

 
         Fonte: Arquivo da pesquisa de campo, julho 2011. 
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A construção da Creche contou, ainda, com a parceria da Prefeitura 

Municipal de Caraúbas, responsável por sua instalação e funcionamento. À Atos, 

enquanto entidade executora no Assentamento das ações do PDHC, coube 

acompanhar, assessorar e implementar a proposta junto ao Assentamento, 

intermediando suas demandas, reivindicações e, ainda, na elaboração da estratégia 

de construção da proposta metodológica de educação para a Creche, neste, com 

acompanhamento direto da Coordenação de Educação, Saúde e Cultura do PDHC. 

Coube-lhe, ainda, articular junto ao PDHC, diferentes entidades e instituições em 

torno da viabilização da Creche em parceria com o poder público e entidades da 

sociedade civil como Associação Comunitária, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, 

Sindicatos dos Servidores Públicos Municipal, Vereadores, Prefeitura, Assessoria 

Técnica, Unicef/Resab, Fetarn, MDA e Seara.  

Havia entre essas instituições e organizações sociais o desejo comum 

de construir uma proposta de educação que possibilitasse abrir perspectivas para a 

convivência com o semiárido, cuja dinâmica redimensionasse o lugar dos sujeitos e 

das imagens produzidas sobre esses e sobre o ambiente. O desejo da comunidade 

traduzido num esforço coletivo da ação vai ao encontro do pensamento de Toscano 

(2006), inspirado nas ideias de Hannah Arendt, ao tomar a ação humana como algo 

dependente da presença constante dos outros e se realizar por meio da palavra. 

Isso porque o agir humano não se dá no isolamento; “no momento da ação, os 

homens precisam de ajuda mútua para o processo de vivência de um mundo real e 

para poder adquirir a capacidade de falar sobre esse mundo com os outros homens” 

(TOSCANO, 2006, p. 100).  

Assim, até o momento do seu funcionamento, em agosto de 2007, as 

reuniões se constituíram em focos para a construção, encaminhamento e 

negociação de diferentes posições fundamentais à legitimidade do grupo e à 

dinâmica das relações nas quais estão envolvidos os assentados.  Com esse 

propósito, ocorriam as diversas reuniões, os diálogos e conversas sobre o tema da 

educação contextualizada para o semiárido, “reflexões, exposição de desejos, 

sonhos e propostas para a creche. De lá prá cá, o processo foi-se concretizando. E 

nasceu o desejo de uma proposta diferenciada das outras creches no município, que 

considere o contexto rural e do semi-árido” (PONTOS..., [2005?], p. 02). 
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Fotografia 06 - Creche Espaço da Alegria – Assentamento Santa Agostinha, 

Caraúbas – RN, no dia da inauguração.                                                                                    

   

 
Fonte: Arquivo pessoal do Protagonista Mestre Lucas, agosto 2007.  
 
 
 

 

Fotografia 07- Representantes do poder público municipal, estadual e federal e da 

sociedade civil organizada na inauguração da creche Espaço da alegria. 

 

 
Fonte: Arquivo pessoal do Protagonista Mestre Lucas, agosto 2007.  
 
 

 

Dos recursos destinados a sua construção, foram disponibilizados pelas 

instituições: PDHC:   R$  6.783,30; Contrapartida da Comunidade:  R$ 1.355,00; Co-
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financiamento da Prefeitura: R$  9.781,00 (ATOS, 2005). Mas a contrapartida do 

Assentamento não se limitou ao recurso, sua participação incidiu, também, na sua 

própria construção, principalmente, dos pais. Nos limites da cooperação e da 

necessidade de responder à demanda do Assentamento, a Creche, segundo 

Protagonista Joca Ramiro (Informação verbal), tem um diferencial em relação às 

demais Creches do Território Sertão do Apodi, “porque aqui é o seguinte: os pais 

trabalham junto com os filhos dentro da escola. Tem os que ajudou no parque, 

fomos nós quem construímos, os pais da comunidade. Tudo tem participação dos 

pais, do pessoal, da associação”. 

A construção da Creche não só respondeu a uma necessidade da vida 

grupal, como também fortaleceu o sistema de solidariedade, claramente visível nas 

formas espontâneas de auxílio coletivo, de mutirão (CANDIDO, 1997). Há uma 

obrigação moral do beneficiário da ação em atender ao chamado dos demais 

membros da coletividade, cujo reconhecimento social adquire forma de consciência 

de unidade da atividade coletiva. (HONNETH, 2003).   

Abrindo outra vereda, focamos, na estrutura física da Creche, que tem 

uma estrutura comum a uma casa: duas salas de aula, uma sala maior logo na 

entrada onde há diversas pinturas simbolizando a leitura, o sertão, a música e o 

lazer, uma pequena cozinha, um banheiro, além de um modesto parque ao ar livre, 

construído pela comunidade, particularmente, pelos pais de alunos. Recentemente, 

em 2011, a Creche foi contemplada com uma cisterna com capacidade de 

armazenamento de 52 mil litros de água, adquirida através do Projeto Água nas 

Escolas, projeto executado pela Articulação do Semiárido Brasileiro (ASA) em 

parceria com a ONG Diaconia, parceira do PDHC e com representação no 

Colegiado Territorial Rural Sertão do Apodi. Em Caraúbas, tal Projeto contou, 

também, com o apoio da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de 

Educação. Esse Projeto procura, dentro dos propósitos da ASA, reafirmar a 

convivência com o semiárido brasileiro e da valorização da educação 

contextualizada em escolas rurais, a partir de um novo elemento: a cisterna 

escolar.29   

                                                 
29 O Projeto Cisternas nas Escolas foi idealizado pela Articulação no Semi-Árido Brasileiro (ASA) e é 
executado em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social a Combate à Fome, a Agência de 
Cooperação Espanhola e o Instituto Ambiental Brasil Sustentável (IABS). A iniciativa conta com o 
apoio do Unicef. (Disponível em: http://www.semiarido.org.br. Acesso em: 15 de janeiro de 2012). A 
ASA é uma rede formada por cerca de 750 organizações da sociedade civil que atuam na gestão e 
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O consumo da água para beber da cisterna da Creche ainda é 

impossibilitado, devido à falta de estrutura que garanta o isolamento de animais e 

conservação adequados. Soma-se a isso, a dificuldade de viabilização de um projeto 

de arborização da escola, utilizando plantas adubadeiras e cultivo de hortas 

orgânicas, a partir do desenvolvimento de técnicas para conscientização e 

preservação do ambiente natural. A escola é um espaço por excelência impregnado 

pelo sentido cívico de contribuir para o desenvolvimento comunitário e a priorização 

de um projeto de educação ambiental que responda a seus interesses locais. Numa 

perspectiva de um projeto de educação do campo, o aspecto ambiental integra esse 

processo. Os sujeitos do campo, para se fortalecerem, necessitam de projetos 

políticos próprios de desenvolvimento socioeconômico, cultural e ambiental em que 

reproduzem as relações sociais que caracterizam suas identidades e que 

possibilitam a sua permanência na terra (FERNANDES, MOLINA, 2005).  

  
 

É feio, não tem plantas, é tudo aberto. O que tem é um pé de ninho. 
A gente queria fazer uma horta e plantio. Eu já pensei e falei com 
Sheila que se mandasse fechar a frente, porque tem que priorizar a 
cercar a cisterna, pois os animais ficam solto e isso é horrível, no 
período de verão sujam muito ao redor. Tem que fechar por conta 
da cisterna, não pode deixar em aberto. Eu acho mais feio lá, por 
não ter planta. (Diadorim/Informação verbal) 

 
 
 

Mas, nos chama a atenção a mobília da sala de aula pelo formato das 

mesas: separadas, o formato é de lua, juntas, formam um círculo. Os móveis têm, 

como referência, o tamanho das crianças. Quanto aos equipamentos, não há 

geladeira, computador, TV e DVD; há um fogão e um armário (doado) já bem 

desgastados. Como é comum às salas de educação infantil, as paredes são repletas 

de desenhos, figuras e números, letras, trabalhos dos alunos, exceto, pelos painéis 

que retratam o cotidiano da vida do campo. São perceptíveis os danos nas paredes, 

portas e no parque infantil, o que tem mobilizado os assentados por uma reforma na 

Creche. Até 2010, o consumo de energia da Creche era pago pela Associação, que 

passou a pleitear junto à Prefeitura, responsável pelo custeio de funcionamento, a 

transferência da obrigação financeira dessa despesa, sendo atendido em 2011.  

                                                                                                                                                         
no desenvolvimento de políticas de convivência com a região semiárida. (Disponível em 
http://www.asabrasil.org.br. Acesso em: 15 de janeiro de 2012). 
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Quanto à rotina dos alunos em sala de aula, no início, ou seja, chegam, 

das sete às oito horas, o momento é de brincadeira, seja no parque30, seja em 

alguma atividade livre ou programada pela professora. Em seguida, vem o banho, 

que constituiu a grande novidade para os alunos. No relato do Protagonista Joca 

Ramiro (Informação verbal), quando a Creche foi inaugurada, foi perguntado a uma 

das crianças o que era bom naquela escola, um deles respondeu: “É o chuveiro, 

porque tinha água para tomar banho”.  Assim, é servida a primeira merenda e logo 

depois, seguem as atividades de ensino. Antes do término da aula, às 11h, uma 

merenda mais reforçada. Entre uma ou duas vezes por mês, a Creche serve de 

espaço para o atendimento do Programa Saúde da Família, com atendimento de 

consultas, controle de endemias como a Dengue, vacinas etc. Quase sempre, a aula 

é interrompida em função da intensa movimentação. Em anos anteriores, no turno 

noturno, funcionou, na Creche, programas de Educação de Jovens e Adultos.  

No momento, funciona apenas uma turma com nove alunos, entre dois e 

cinco anos. No início do ano, em 2011, contava com 12 alunos. A saída de três, em 

meados do ano letivo, foi justificada pelo Protagonista Zé Bebelo (Informação 

verbal), em função de dois morarem longe do Assentamento, impossibilitando o 

translado até a escola e um por motivos de mudança de moradia da mãe. 

 

Fotografia 08 - Sala de Aula da Creche Espaço da Alegria - Santa Agostinha 

(Caraúbas/RN)                  

                           

 
                                                 
30 No período quando foi realizada a visita de campo (julho de 2011), o parque encontrava-se  
quebrado.  
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                                Fonte: Arquivo da pesquisa de campo, julho, 2011.  
 

A Creche procura resistir ao fenômeno de desaparecimento, quase 

naturalizado, da escola do campo. É importante observar a diminuição significativa 

do número de estabelecimentos de ensino da educação básica31 no meio rural. Num 

intervalo de cinco anos, entre 2005 a 2009 a redução do número de escolas na zona 

rural foi 13.521, conforme mostra, abaixo, a tabela 05.  

 

 
Tabela 05 - Número de Estabelecimento de Ensino da Educação Básica – Brasil 

2005/2007/2009 
 

Nível 
de 

Ensino 

Estabelecimento de Ensino 

2005 2007 

Educação 

Básica 

Total Urbano Rural Total Urbano Rural 

207.234 110.677 96.557 198.397 110.011 88.386 

 

Nível 
de Ensino 

Estabelecimento de Ensino 

 2009 

Educação Básica Total Urbano Rural 

197.468 114.432 83.036 

Fontes: MEC/Inep/Deed – Censo Escolar 2005/EducaCenso 2007/Censo da Educação Básica 2009. 
Nota: Elaborado pela autora, 2010 

 

 

Quando especificamos os dados referentes à educação infantil, 

percebemos que o declínio quanto ao número de estabelecimentos de ensino foi 

maior no meio urbano: em 2005, o número era de 87.172; em 2007, de 87.796; e em 

2009, de 64.113; já no meio rural, em 2005 o número era de 50.740; em 2007, de 

55.311; e em 2009, de 50.045, de acordo com a tabela 06.  

 
 
 
 

                                                 
31 Conforme Artigo 21 da LDB 9.394/96, a educação básica é formada pela educação infantil (creche 
e pré-escola), ensino fundamental (anos inicias e finais) e ensino médio.  



 192

Tabela 06- Número de Estabelecimentos de Ensino de Educação Infantil (Creche e 
Pré-Escola) – Brasil 2005/2007/2009 

 

Nível de 

ensino 

Estabelecimento de ensino 

2005 2007 

Total Urbano Rural Total Urbano Rural 

Educação 

Infantil 

137.912 87.172 50.740 143.107 87.796 55.311 

 
Nível de ensino Estabelecimento de ensino 

2009 
Total Urbano Rural 

Educação Infantil 114.158 64.113 50.045 
Fontes: MEC/Inep/Deed – Censo Escolar 2005/EducaCenso 2007/Censo da Educação Básica 2009. 
Nota: Elaborado pela autora, 2011. 

 

 

É preciso considerar que a rede de ensino do meio rural se caracteriza 

por estabelecimentos de pequeno porte, com menor número de salas e turmas, 

razão pela qual, em termos absolutos, representou menor impacto. Daí ser 

justificada a maior concentração do número de turmas no meio urbano. No que diz 

respeito à educação infantil, em 2009, somam 377.637, dessas, 330.017 estão no 

meio urbano; e 47.620, no meio rural. Em nível de educação básica, a tendência é 

reafirmada, e novamente o Estado Rio Grande do Norte está bem abaixo dos 

índices referentes ao Brasil e ao Nordeste, conforme tabela 07 abaixo.  

 
Tabela 07- Número de Turmas da Educação Básica por Localização, segundo a 

Região Geográfica e a Unidade da Federação – 2009. 
 

Unidade da Federação  Turmas da Educação Básica 
Localização 

Total  Urbana  Rural  
Brasil  2.145.029 

 
1.777.380 
 

367.649 

Nordeste  671.929 
 

466.183 
 

205.746 

RN 38.043 
 

30.169 
 

7.874 

Fontes: MEC/Inep/Deed – Censo Escolar 2005/EducaCenso 2007/Censo da Educação Básica 2009. 
Nota: Elaborado pela autora, 2011. 
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Uma das justificativas para o fenômeno da diminuição de alunos 

estudando no campo está atrelada às políticas de nucleação das escolas existentes 

no meio rural, bem como a de transporte escolar que, em sua maioria, desloca o 

aluno residente na área rural para escolas urbanas ou mesmo, rurais. O próprio 

projeto de lei do PNE (2011/2020), em se tratando de crianças que residem no 

campo, presume o fomento ao atendimento em educação infantil redimensionando a 

distribuição territorial de oferta, limitando a nucleação de escolas e o deslocamento 

das crianças, de forma a atender as especificidades das comunidade rurais.   

Com o objetivo de minimizar custos e garantir a igualdade de 

oportunidades quanto ao acesso à escola, o sistema de nucleação, enquanto um 

procedimento político-administrativo, consiste “na reunião de várias escolas isoladas 

em uma só, desativando ou demolindo as demais. O princípio fundamental é a 

superação do isolamento que as escolas rurais isoladas experimentam e vivenciam 

em seu cotidiano e oferecer aos alunos rurais escolas de melhor qualidade” (SILVA; 

MORAIS; BOF, 2006, 116).    

De modo geral, a nucleação representa o fim das escolas multisseriadas 

e do isolamento a que as escolas rurais estão submetidas. Mas elas, também, 

significam a perda da participação dos pais da vida dos filhos da escola local, em 

função do seu distanciamento, bem como da centralidade da dinâmica comunitária 

que carrega a escola situada no meio rural, uma vez que ela passa a ganhar ares 

mais intitucionalizados e controlados pela gestão municipal. (SILVA; MORAIS; BOF, 

2006). Segue uma orientação curricular nos moldes da escola urbana 

hegemonizadora, sem perspectivas de aglutinar os interesses e demandas do meio 

rural.  

O fim da escola também provoca temor quanto à incerteza de 

continuidade da escolarização dos filhos, motivada pela insegurança dos transportes 

escolares, que, em tempos de cheia, dificultam a chegada do aluno à escola, além 

da sua duvidosa qualidade. Manter a escola no meio rural significa garantir para os 

sujeitos do campo a possibilidade de “afirmar, por meio da educação, o 

pertencimento ao mundo rural [...] que, desde logo, tratam de iniciar seus filhos nas 

atividades rurais e, ao mesmo tempo, almejam um futuro de escolaridade elevada 

para eles” (CAPELO, 2000 apud SILVA; MORAIS; BOF, 2006, 128). Assim, 

subscreve um dos nossos protagonistas (Informação verbal):  
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Porque os filhos da gente começa na escola rural lá chega pra 
escolas urbanas, porque não tem escolas próximo pra ele ta 
continuando. E aí quando chega para as urbanas, a gente vê que o 
filho da gente começa muito vê essa questão da cidade, porque ta 
convivendo. Vamos dizer que 80% daqueles alunos que ele vai 
conviver são da zona urbana, mora na cidade, e isso aí vai 
perdendo o foco do rural, começa saindo do campo, vai pra cidade, 
começa uma relação com o pessoal que tem mais condições e 
outros envolvimentos que a gente sabe que existe e já está próximo 
das escolas. Se a gente pudesse ter uma escola, por exemplo, que 
o filho da gente se formasse em outras atividades, em outros 
sentidos, mais ligado a essa questão do rural, ele toda vida ia 
valorizar o homem do campo, ia valorizar a importância dos 
produtos do campo (Riobaldo). 

 
 
 

Basta que recorramos aos índices que tratam da dependência do 

transporte escolar quando os alunos matriculados na educação básica residem no 

meio rural. No estado do Rio Grande do Norte o destino, majoritariamente, desses 

alunos são as escolas urbanas, revelando uma carência de estabelecimentos de 

ensino. Dos 124.982 alunos residentes no meio rural, 86.777 estão matriculados em 

escolas urbanas; e, apenas, 38.205, em escolas rurais.  

 
 

Tabela 08 - Número de matrículas dos alunos da Educação Básica residentes em 
área rural, que utilizam transporte escolar oferecido pelo poder público estadual e 

municipal, por localização das escolas, segundo a região geográfica e a unidade da 
Federação – 2009. 

 

 
Unidade 
da 
Federação 

Nº de Matrículas dos Alunos da Educação Básica Residentes em 
Área Rural que Utilizam Transporte Escolar Oferecido pelo Poder 
Público Estadual e Municipal 
Total  Em Escolas Urbanas  Em Escolas Rurais  

Brasil  5.115.678 
 

2.790.959 
 

2.324.719 

Nordeste  2.328.172 
 

1.316.899 1.011.273 
 

RN 124.982 
 

86.777 
 

38.205  

Fonte: Censo da Educação Básica 2009. 
Nota: Elaboração adaptada pela autora, 2011. 
 

Quanto maior o nível de escolarização mais necessidade os alunos vão 

tendo para se distanciar da sua comunidade. Durante o período de realização da 

pesquisa, pudemos presenciar a saída e a chegada de crianças que se dirigiam para 

outras escolas em comunidades rurais como Mariana e Pedrês, onde funcionam 
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escolas de ensino fundamental (séries iniciais e finais). Na comunidade de Pedrês, 

funciona a Escola Unidade VIII Maximiano Sales de Oliveira, da rede municipal, 

oferecendo o ensino de 1º ao 4º ano, que recebe os alunos do Assentamento Santa 

Agostinha logo quando saem da Creche; e para completar o ciclo do ensino 

fundamental, destinam-se à comunidade de Mariana, onde há duas escolas: a 

Escola Isolada de Mariana, da rede estadual de ensino, onde funciona apenas uma 

turma de 5º, e a Escola Municipal Professor Francisco de Acaci Viana, onde 

funciona de 6º ao 9º ano.  

Vale ressaltar que essas duas escolas funcionam no mesmo prédio32, 

reforçando a característica de pequeno porte das escolas rurais conforme dados 

constantes da tabela 05, além do reflexo do estigma de “isolada”, condição ainda 

reservada às escolas do campo. Prosseguir, no ensino médio, para os alunos 

residentes no campo em Caraúbas, só em escolas urbanas, pois não há escolas no 

meio rural com esse nível de ensino. O fato é que,  

 
 
na maioria dos estados, a escola rural está relegada ao abandono. 
Em muitos, recebem a infeliz denominação de escolas isoladas. 
Como predomina a concepção unilateral da relação cidade campo, 
muitas prefeituras trazem as crianças para as cidades, num trajeto 
de horas de viagem, por estradas intransitáveis e as colocam em 
classes separas das crianças da cidade, reforçando a dicotomia 
presente no imaginário da sociedade. Também existe a concepção 
de que a escola urbana é melhor do que a rural (FERNANDES, 
1999, p.52). 

 

 

A localização, mais do que um projeto de escola, passa a ser um critério 

de qualidade (FERNANDES, 1999) e seu fechamento, a condição indispensável 

para elevar o transporte escolar a uma alternativa pedagógica de reversão da 

situação precária das escolas rurais. É o que ocorre no Assentamento Santa 

Agostinha. O transporte escolar, um carro, tipo D20 adaptado de estrutura de ferro e 

coberto com lona e banco de madeira, conduz as crianças ao destino das escolas. O 

mesmo transporte que traz o aluno da escola até o Assentamento, pela manhã, por 

volta das 11h30min, é o mesmo que leva alunos ao destino da escola, no turno da 

tarde, que começa às 13h. Há um “tempo perdido” no deslocamento, ou mesmo, na 

                                                 
32 Até 2009, no mesmo prédio, funcionou uma terceira escola, a Escola Municipal Cassimiro Alves de 
Lima, extinta em função do pequeno número de alunos.  
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espera, uma vez que as comunidades são próximas, que se, por um lado, garante a 

continuidade da escolarização das crianças, por outro, torna mais distante a 

instalação de uma escola com outros níveis e modalidades de ensino. Tratando da 

política de transporte escolar do governo federal, Munarim (2006, p. 24) admite: 

 
 
A política de transporte escolar, com programa de ação no governo 
federal para esse fim, implementada nos últimos anos, bem como a 
política de nucleação das escolas isoladas no campo brasileiro, 
acabou por gerar uma situação de estímulo ao fechamento de 
escolas no campo. Em conseqüência, crianças são submetidas a 
longas horas diárias de transporte cansativo e inadequado, ao 
mesmo tempo que passam a receber escolarização totalmente 
descontextualizada. 
 
 

 No meio rural, a escola representa o vínculo estreito com a dinâmica 

comunitária e uma das formas mais próxima de contato da comunidade com o poder 

público. O seu fechamento elimina o horizonte de as pessoas manterem a escola 

como um símbolo importante, foco da cultura institucionalizada e de esperança de 

um projeto de vida e sociedade que vincule a educação às questões sociais 

inerentes à realidade social. E há de convir, que, “sem esperança a vida pode se 

tornar insuportável” (WHITAKER; ANTUNIASSI, 1992 apud SILVA; MORAIS; BOF, 

2006, p. 127) 

 

 

4.2 O SENTIDO E O SIGNIFICADO DE UMA PROPOSTA PEDAGÓGICA DE 

EDUCAÇÃO  CONTEXTUALIZADA   

 

 O acesso às experiências educativas para as crianças do campo não só 

responde ao problema do deslocamento intercampo/cidade, ou mesmo, a escassez 

de escolas desse nível de ensino, uma constante no cotidiano das comunidades 

rurais. Mas, representa o respeito ao acesso à escola e à permanência na instituição 

escolar onde vivem, cuja ação pedagógica poderá ser uma referência para 

constructos e criação de significados identitários. Entendemos que a identidade 

pessoal está ligada à noção de identidade do lugar; assim, a composição e a 

organização do espaço da escola do campo têm importância quando atendem às 

especificidades das comunidades rurais, uma vez que as crianças, enquanto sujeitos 
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históricos e sociais, são marcadas pelas características e contradições da realidade 

em que estão inseridas. Refletindo sobre isso o Protagonista Quelemém de Góis 

(Informação verbal) afirma: 

 
 
Eu acho que a educação aí tem um papel importantíssimo de 
valorização do ambiente rural. A força impressionante da educação 
pode ajudar as pessoas a criarem uma admiração pelo seu lugar, ou 
criar uma admiração por um ambiente externo ao seu ambiente. Eu 
tenho isso como exemplo de vida. Quando eu estudei em um 
ambiente rural, nas minhas cartilhas continham figuras de cidades, 
aviões, praias e prédios que me faziam entender que a felicidade 
estava fora do lugar que eu vivia. Os livros didáticos traziam 
macieiras frondosas para crianças que moravam no semiárido e 
então, quando mirávamos aquela Caatinga tão seca pensávamos: 
meu Deus porque é que eu nasci em um lugar tão desgraçado como 
este se nos meus livros as figuras mais bonitas são as macieiras 
com aquelas maçãs bonitas e vermelhas? A partir daí você começa 
a ser estimulado a sair do seu ambiente ao invés de aprender a 
admirá-lo, a conviver com ele, interessar-se por ele e criar 
compromissos com seu ambiente (Quelemém de Góis)  
 
 
 

Pensar em uma proposta de escola do campo está relacionado a um 

conjunto de transformações que a realidade impõe, não como um ideário 

pedagógico pronto e acabado, mas que tome o campo como referência, a partir do 

reconhecimento social “do direito a cultivar nossa própria identidade, para ter 

condições reais de intercâmbio e de participação na discussão da educação 

brasileira como um todo” (FERNANDES; CERIOLI; CALDART, 2004a, p. 52).  A 

proposta pedagógica deve servir de instrumento para o questionamento de 

experiências cotidianas, sob a insígnia da construção de futuro a partir da utilização 

da realidade presente.  

Dito de outro modo, é necessário debater a ação educativa em função 

de um convencimento sobre a aprendizagem e a potencialização de elementos 

presentes nas diversas experiências dos sujeitos do campo. A educação do campo é 

gestada num “movimento consciente de construção das escolas do campo como 

escolas que ajudem neste processo mais amplo de humanização, e de reafirmação 

dos povos do campo como sujeitos de seu próprio destino, de sua própria história” 

(CALDART, 2000, p. 26).  Com essa mesma pretensão, vem à baila a educação 

contextualizada, uma proposta de educação ancorada na realidade e na vivência da 

população que vive na região do semiárido brasileiro, que leva em consideração as 
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potencialidades socioculturais, econômicas e ambientais dessa região (BRAGA, 

2007).  

No âmbito do semiárido, a educação contextualizada tem tomado corpo 

ao inserir-se no debate e luta por uma Educação para o semiárido brasileiro, um 

recorte mais específico da questão da educação no campo, uma vez que essa 

proposta coloca a escola a serviço de um desenvolvimento sustentável e de uma 

vida digna no semiárido brasileiro. Na prática, estados do semiárido estão se 

inserindo na articulação que se denomina Resab, buscando e experimentando 

algum processo prático de construção de uma proposta de educação mais 

adequada para essa região. Isso inclui metodologias adequadas, como também “a 

inserção, como conteúdo escolar, de temas específicos que dizem respeito, 

incentivam e capacitam para uma convivência sadia com o semi-árido” (BAPTISTA, 

2003, p. 24). A ação educativa desenvolvida junto à Creche Espaço da Alegria 

imprimiu, inicialmente, uma identidade com a proposta de educação contextualizada 

da Resab, como atesta nosso protagonista (Informação verbal).   

 
 
E aí a gente começou a conversar o que precisaria ser trabalhado 
como fundamento [...] A gente começou a pensar desde como 
poderia ser o conteúdo, como deveria ser organizado o espaço 
interno e começou também a trabalhar o aspecto da visualização, 
por exemplo, que imagens poderíamos utilizar. A gente estudou 
muito, conseguiu alguns subsídios com a Resab  que já estava 
começando a organizar a ação por aqui [...] A Resab é muito 
importante pra gente e nós no estado tivemos esta perda e alguém 
tem que tomar essa iniciativa e nós podíamos fazer isso por que a 
gente já tem muito acúmulo nessa discussão de educação do 
campo, e o nosso território tem todo um alicerce de proposta de 
educação, depois a Resab é mista ela tem a participação tanto do 
poder público como da sociedade civil, o que significa que pode ser 
rearticulada também pela sociedade civil (Medeiro Vaz). 
 
 

 
A proposta pedagógica da Creche, embasada naturalmente numa 

proposta política, se enquadra nos moldes da educação para convivência com o 

semiárido porque se situa no seguinte tripé: “a) a questão 

contextualização/descolonização do ensino; b) a questão da noção de convivência 

com o semi-árido na perspectiva do desenvolvimento sustentável; c) o fato de que 

tais questões implicam na produção de uma nova racionalidade” (MARTINS, 2006; 

pp. 37-8).  
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Tal proposta representa uma crítica ao modelo de educação atual da 

escola do campo movida pela descontextualização quanto aos saberes e práticas 

escolares, além da contínua narrativa hegemônica que permeia o modelo de 

educação urbano vigente. O processo de contextualização da ação educativa 

procura inseri-la a serviço de um modelo sustentável e justo de desenvolvimento, e o 

Território representa o esforço de integração pela discussão e negociação da sua 

realização. De forma mais ampla, inserimos o debate da proposta educativa 

contextualizada da Creche Espaço da Alegria no âmbito da Educação do Campo, a 

partir da utilização do Território, enquanto espaço de renovação dos valores e 

atitudes, do conhecimento e das práticas sociais e institucionais. Com efeito, tem-se 

uma perspectiva de valorização do meio rural, que, no esteio da narrativa rosiana, 

representa um movimento inverso, contrário ao que tenciona Riobaldo: “agora, o 

mundo quer ficar sem sertão (...) Se um dia acontecer, o mundo se acaba” (ROSA, 

2006, p. 289).  

Na proposta pedagógica da Creche, tem-se a intenção de fazer um 

processo educativo integrado ao tempo e ao espaço, conforme a ampliação do 

conhecimento que cada um tem de si, do ambiente e da interrelação entre ambos, a 

partir dos princípios da experiência prévia, da interação, do contexto, da identidade, 

da igualdade e da autonomia. Em consequência, a proposta deve desenvolver nas 

crianças os seguintes valores: protagonismo, respeito às semelhanças e diferenças, 

solidariedade e coletividade (PONTOS..., [2005?]). É nesse momento quando as 

crianças desenvolvem atividades que permitem a troca de conhecimento e 

vivenciam, empiricamente, a dinâmica da vida social de que fazem parte, a exemplo 

do cultivo de mudas de plantas como atividade curricular.  
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Fotografia 09 - Alunos (as) da Creche Espaço da Alegria na produção de mudas de 
plantas.  
 

 
    Fonte: Arquivo da ONG ATOS (Caraúbas-RN).  
    Nota: Data de registro não identificado.  

 
 

Nesse viés, apontam-se dois componentes para a composição da 

didática e da metodologia: a gestão escolar e o currículo contextualizado. Na gestão 

escolar, considera-se que todos os sujeitos e instituições envolvidas e construtoras 

da proposta são corresponsáveis no processo decisório da escola, formada por:  

 

a) Educando (as): público beneficiário direto; 

b) Professores e Auxiliares de Serviços Gerais: executores da proposta; 

c) Coletivo Comunitário: órgão consultivo e orientador, constituído por 

representantes de pais e mães, associação, entidades parceiras (ONGs, 

Sindicatos) 

d) Gestores Públicos: instância deliberativa. 

 

A intenção da proposta é fazer da gestão escolar uma instância coletiva 

de participação com sujeitos encarregados de debater o tema da educação no 

Assentamento. Há o pressuposto de uma interrelação entre os atores sociais e uma 

partilha de tarefas, implicando em corresponsabilidade nas ações da escola. Como 

afirma Paro (2001), a gestão escolar não se faz no vazio ou de forma neutra, mas é 

determinada por forças sociais concretas, presentes na realidade.  

De início, a Associação definiu em Assembleia pela constituição de uma 

Comissão de acompanhamento do projeto de implementação da Creche, constituída 
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por três pessoas, para fins de acompanhamento e tomada de decisões acerca das 

ações efetivadas. Uma das tarefas realizadas pela referida Comissão foi a 

organização de um Seminário, em 2005, reunindo representantes do poder público 

municipal, PDHC, assentados e organizações da sociedade civil a fim de discutir a 

proposta pedagógica, o tema da educação do campo e a viabilização de recursos 

financeiros.  Dos desdobramentos dessa organização, têm-se um acompanhamento, 

menos institucionalizado e mais motivado por forças de circunstâncias da vivência 

participativa da liderança local do Assentamento.  

  A intencionalidade da gestão é estendida aos alunos que são 

estimulados à organização coletiva por meio da criação de espaços de iniciativas 

que, de certa forma, contribuem para a auto-organização; para os quais se 

organizam e dividem tarefas e responsabilidades. A turma é sub-subdividida em 

vários grupos conforme idade, capacidade e responsabilidades delegadas33. A forma 

que assume o coletivo de alunos pode ser, assim, demonstrada:  

 
 
 
Dividia a turma por subgrupos. Cada grupo tinha coordenadores. 
Havia o grupo de acolhimento- fazia a recepção; o grupo de 
higienização- ajudava na lavação de mãos; o grupo da merenda- 
servia uns aos outros; grupo de organização- quando já tinham 
cumprido as tarefas eles pegavam os brinquedos, sempre com 
caráter pedagógico, guardava-os, organizava a sala, o ambiente, 
arrumavam as cadeiras e os brinquedos. (Mestre Lucas/Informação 
verbal).  

 

 

O processo de auto-organização de alunos na escola estimulado logo na 

infância é visto, por Pistrak (2000), como uma forma de a criança perceber a escola 

como um lugar que é seu e cujo destino, também, é sua responsabilidade. Não se 

constrói um projeto de sociedade revolucionário sem a criação de formas eficazes 

de organização, e a auto-organização de alunos é uma delas. A escola, enquanto 

instituição social, é um fator determinante no avanço social e cultural de uma dada 

sociedade, além da sua centralização na difusão da revolução social (PISTRAK, 

2000).  Para tanto,  

 

                                                 
33 Em uma das visitas à Creche, em 2011, a autora recebeu da equipe de recepção um cartão de 
visita: um desenho em recorte de papel ofício.  
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se quisermos que as crianças conservem o interesse pela escola, 
considerando-a como seu centro vital, como sua organização, é 
preciso nunca perder de vista que as crianças não se preparam para 
se tornar membros da sociedade, mas já o são, tendo já seus 
problemas, interesses, objetivos, ideais, já estando ligados à vida 
dos adultos e do conjunto da sociedade (PISTRAK, 2000, 41-42) 

 

 

Em se tratando da contextualização do currículo, têm-se:  

 

a) blocos temáticos- ampliar os conhecimentos das crianças, partindo da 

dimensão pessoal;  

 

b) espaços vivenciados diferenciados- ambientes de desenvolvimento das 

atividades pedagógicas;  

 

c) grupos de trabalho- construído a partir de estudo/aprendizagem e ação 

organizativa a partir da formação de lideranças;  

 

d) ação transformadora- a partir de cada tema, compromissos assumidos, 

considerando as demandas e problemas sociais.  

 

Ressalta-se, também, a dimensão da avaliação que consiste no aspecto 

do desenvolvimento do educando e na sua socialização com a comunidade, 

conforme corrobora Mestre Lucas (Informação verbal):    

 
 
A gente não utilizava livro. A gente trabalhava blocos temáticos: do 
EU ao UNIVERSO.  As vezes de um tema surgia várias coisas. No 
desenvolvimento dos temas trabalhava-se a contextualização: a 
realidade do aluno na comunidade, a sua vivência no dia a dia. A 
primeira conversa era informal, partia-se do conhecimento deles. A 
partir disso, geralmente, formava um texto com as próprias palavras 
deles. Eu já ia escrevendo o que eles diziam. A gente desenvolve as 
atividades, sempre era assim. Isso facilitava muito. Aqui era fácil, a 
gente conversava. As atividades eram leitura, escrita, desenho, 
pintura, recorte e colagem. Sempre trabalhava o concreto. As outras 
escolas, o abstrato, a gente, o concreto. A gente fazia peça, usava 
musica. No encerramento de toda atividade a gente fazia uma peça 
teatral. A cada término, no final, chamava a comunidade para expor 
o que foi trabalhado naquele tema. A proposta era trabalhar a 
comunidade como um todo. Tinha falhas. Nem todos os temas 
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tinham esse fechamento. Mas estava aberto para pais, jovens 
participarem (Mestre Lucas) 

 

A fala acima, “Do Eu ao Universo”, ressalta o caráter instrumental e 

didático da construção do conhecimento da criança de maneira singular, integral e 

global, pois se reconhece que a formação pessoal ao favorecer a construção do 

sujeito amplia as condições de inserção da criança na sociedade. A organização do 

ensino é, assim, centrada nas experiências de trabalho a partir da linguagem oral e 

escrita, da natureza, da sociedade, da matemática, do movimento, da música, das 

artes visuais. Isso é situado no Referencial Curricular Nacional para Educação 

Infantil (RCNEI)34, de 1998, ao colocar como objetivo desse nível de ensino, o 

desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físicos, psicológicos, 

intelectual e social.  

Notadamente, a operacionalização de uma proposta pedagógica deve 

oferecer a oportunidade para as crianças desenvolverem sua identidade e, para 

isso, o espaço exerce bastante influência, na medida em que “as aquisições 

sensoriais e cognitivas das crianças têm estreita relação com o meio físico e social” 

(ALMADA, 2007, p. 108). Assim como espaço da escola, a comunidade como um 

todo interage na mediação de experiências estimuladoras da formação integral da 

criança. O diálogo e a interação, eixos da ação pedagógica, servem de norte para o 

processo de contextualização quando estimula a construção de vínculos e 

compromissos numa dimensão afetiva e relacional. O conhecimento de si e do 

mundo, mediada pela convivência social, seja entre crianças, seja entre crianças e 

adultos, contribui com o provimento de uma autorrelação prática de confiança, bases 

para sua independência e autonomia, mas também de aceitação e de respeito e, 

consequentemente, de reconhecimento social. De posse da capacidade de 

autoconfiança, a criança desenvolve, de forma saudável, sua personalidade, vista 

por Honneth (2003) como base das relações sociais entre os adultos.  

A proposta pedagógica tenta aproximar as práticas sociais reais às 

particularidades da proposta curricular, vinculando-as às características 

socioculturais da comunidade onde a escola está inserida, bem como às 

                                                 
34 O Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil, uma publicação do MEC, que tem o 
objetivo de servir como um guia de reflexão sobre objetivos, conteúdos e orientações didáticas para 
os profissionais que atuam diretamente com crianças de zero a seis anos, respeitando seus estilos 
pedagógicos e a diversidade cultural brasileira. 



 204

necessidades e expectativas da população atendida. A ausência, inicial, do livro 

didático centra o foco da aprendizagem na prática, voltando-se para as experiências 

que a criança tem dentro e fora da sala de aula. A ideia é aproveitar a experiência 

concreta das crianças para facilitar a transferência e articulação do conhecimento 

produzido, ampliando sua visão de mundo e capacidade de agir sobre a realidade.  

Daí, os assuntos/conteúdos tratados em sala de aula serem organizados 

e selecionados em função de temas geradores, embora teóricos, mas vinculados às 

demandas das crianças e do Assentamento. São denominados assim, segundo 

Freire (1983, 2001, 2005), por tratar de temas extraídos do contexto social, gerando 

e criando necessidades de outros ou novos conceitos, bem como ações concretas 

de intervenção na realidade. Assim, ao trazer sua vida para dentro do espaço da 

escola, as crianças se educam para entender e ler criticamente o lugar onde vivem, 

agir sobre ele e transformá-lo para melhor (FREIRE, 1983). Assim sendo, vale a 

pena dialogarmos com o protagonista Zé Bebelo (Informação verbal).  

 
 
Eu comecei a trabalhar um texto sobre a água. Estava no período de 
chuva. Foi justamente com a água que a gente trabalhou a 
importância do meio ambiente. Eu trabalho a realidade que eles 
vivem [...] A gente faz aula passeio. Como esse ano tem turma 
pequena a gente não saiu. Quanto tem um assunto, por exemplo, a 
água. A gente vê onde tem água, pode ir em açude, barragem. 
Como lá ganhou uma cisterna, a gente trabalhou a cisterna. Mas 
sempre que dá, a gente sai mesmo.  Quando trabalhamos o São 
João fomos arrumar um pé de arvore que eles falam que é deles. A 
gente passeia, dá uma volta lá dentro mesmo e a comunidade 
também ajuda (Zé Bebelo).  
 
 
 

O que se estuda em sala de aula deve ajudar a compreender o que se 

faz também fora dela, avançando e ampliando o conhecimento da realidade distante 

do município, estado, país, mundo. A percepção das crianças sobre determinado 

objeto da realidade e as respostas produzidas em função destes conduz o processo 

de aprendizagem. A cada passo, vão necessitando da mediação da professora que 

se faz ouvida pela experimentação estética do texto que, segundo Makarenko 

(2005), é só com a literatura, uma ferramenta privilegiada de formação de 

identidade, que é possível se construir uma postura de crítica em relação à leitura do 
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mundo35. Sobre o desafio da escola em fazer avançar o conhecimento das crianças 

sobre a realidade próxima e distante, o protagonista Zé Bebelo (Informação verbal) 

afirma:  

 
 
O ano passado a gente trabalhando o município de Caraúbas, o que 
a gente fez? Nesse dia, Sheila disse que era bom levá-los para 
visitar o município de Caraubas. Eles vão com os pais, mas é só 
apenas o centro e pronto. Fomos. Ao chegar, no que eles foram 
olhando no caminho, eu pensei que eles iam ter um impacto, mas ao 
ver aquilo tudo, as coisas, mas nada. Eu vi que não. O que chamou 
a atenção deles foi uma carroça, o açude no caminho. Fomos visitar 
a ATOS para eles verem onde Sheila trabalhava, igreja, sindicato 
rural, a câmara dos vereadores visitamos uma escola que estava 
fazendo um projeto. Retornamos a Atos e fomos ver o trabalhinho 
sobre o que viram e o que chamou a atenção. Eles não contaram 
nada além do que eles viam diariamente na comunidade deles. A 
gente foi perceber que ali, trabalhar o contexto do que eles vivem 
realmente, fazer com que eles tenham mais amor onde moram, 
valorizar e mostrar para pessoas que por morar em sítio você não 
vai aprender, que você não vai ser alguém na vida. É isso que eu 
acho que isso é que o mais diferente, que é o mais bonito desse 
projeto. (Zé Bebelo) 

 
 
 

Um projeto definido de acesso a determinados conhecimentos e de 

valorização de práticas e saberes dos sujeitos do campo requer também formação 

adequada do professor. As Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas 

Escolas do Campo – Resolução CNE/CEB, de 2002 – estabelecem no artigo 13, 

incisos I e II36, a normatização complementar da formação de professores para o 

exercício da docência nas escolas do campo, observando, particularmente, o 

respeito à diversidade. O ambiente formativo garantido pelo Geempa ao docente da 

Creche era restrito ao acompanhamento pedagógico da metodologia.  A adequação 

do projeto institucional da Creche à valorização da diversidade e de uma 

                                                 
35 Em um olhar mais atento à Foto 09, observa-se o uso de crachá pelas crianças. Nele, está inscrito 
o nome de cada uma delas situando-as a si mesmos e aos outros com o compartilhamento e 
interesse social da leitura e da escrita.  
36 Art. 13. Os sistemas de ensino, além dos princípios e diretrizes que orientam a Educação Básica no 
país, observarão, no processo de normatização complementar da formação de professores para o 
exercício da docência nas escolas do campo, os seguintes componentes: I - estudos a respeito da 
diversidade e o efetivo protagonismo das crianças, dos jovens e dos adultos do campo na construção 
da qualidade social da vida individual e coletiva, da região, do país e do mundo; II - propostas 
pedagógicas que valorizem, na organização do ensino, a diversidade cultural e os processos de 
interação e transformação do campo, a gestão democrática, o acesso ao avanço científico e 
tecnológico e respectivas contribuições para a melhoria das condições de vida e a fidelidade aos 
princípios éticos que norteiam a convivência solidária e colaborativa nas sociedades democráticas. 
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constituição da identidade dos sujeitos do campo, caberia ao esforço individual do 

docente, juntamente com a intervenção político-pedagógica da ONG Atos, por meio 

dos subsídios da Resab. Assim, a formação, segundo o protagonista Mestre Lucas 

(Informação verbal),  

 
 
foi realmente mais direcionada para o GEEMPA. Eu passei por 
várias aprovações. Eles me avaliaram também. Eu tinha várias 
reuniões com eles, ainda mais com Nilce. Nunca me entregaram 
material sobre o campo, mas era tudo acompanhado [...] Tive muitos 
encontros com Sheila. Nilce (coordenadora pedagógica da ATOS  
na época) assistiam muitas aulas comigo. Elas me acompanhavam 
semanalmente através de encontros para o planejamento nos 
sábado ou segunda. Elas assistiam as aulas. Não tinha nada solto. 
Eu sentava com elas e o que sentia que faltava elabora para outra 
semana. (Mestre Lucas) 

 
 
 

Diante da complexidade de saberes envolvidos na rotina diária do 

exercício da docência, este precisaria de formação teórica mais aprofundada. 

Acentua-se a necessidade de referenciais teórico-práticos à formação inicial e 

continuada docente que permita um diálogo com os princípios universais da 

educação, mas que levem em conta que o campo é constituído de especificidades 

que não podem ser ignoradas nos processos educativos. Quando questionamos os 

protagonistas Mestre Lucas e Zé Bebelo sobre a existência de formação sobre a 

educação do campo na graduação em Pedagogia, uma vez que, respectivamente, a 

primeira concluiu e a segunda está em andamento, a resposta foi enfática: “na 

Faculdade não vi nada de educação do campo. Se falava em alguma disciplina, mas 

não havia material apropriado” (Mestre Lucas/Informação verbal).  Certamente, a 

ausência dessa interlocução envolve novos arranjos formativos, “de modo que 

temáticas que não estiveram presente na formação superior do profissional da 

educação básica poderão vir a ser áreas de competente atuação na sua prática 

docente” (COSTA, 2011, p. 156). Recorre-se, nesse caso, aos processos em que o 

conhecimento é construído a partir da prática e em permanente diálogo.  

Se essa proposta traz para dentro da escola uma matriz pedagógica 

ligada às práticas sociais do campo, o contexto metodológico se apropria das 

contribuições do Grupo de Estudos sobre Educação, Metodologia de Pesquisa e 

Ação (Geempa), uma associação civil de caráter científico, sem fins lucrativos, 
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sediada na cidade de Porto Alegre/RS. Como foi dito no capítulo anterior, o Geempa 

vem desenvolvendo um método de alfabetização de jovens e adultos através do uso 

de várias técnicas e ferramentas de aprendizagem, subsidiando a prática de ensino 

dos professores com base nas suas experiências cotidianas em sala de aula. O 

método de alfabetização é identificado como pós-construtivista por nascer da 

relativização das teorias de Piaget, Vygotski, Walom e Paulo Freire a partir das 

contribuições de Gerard Vergnaud e de Sara Pain sobre a teoria dos campos sociais 

e a explicação da Função da Ignorância, respectivamente (INSTITUTO VIDA 

MELHOR, S/D).  

A metodologia de alfabetização desenvolvida via Programa de 

Alfabetização de Jovens e Adultos, em três meses do PDHC é transplantada para a 

educação infantil sendo a Creche Espaço da Alegria o lugar de sua implementação 

no ensino regular. Ao PDHC, cabe o monitoramento, oferecendo capacitação para o 

professor e acompanhamento das atividades desenvolvidas em sala de aula, cuja 

função, paulatinamente, é assumida pela ONG Atos.  

 
 
A gente começou a trabalhar a partir do subsídio da Resab e 
construiu algumas idéias e começou a desenvolver uma proposta e 
aí Antonia pediu pra gente incluir nessa proposta a metodologia do 
pós-construtivismo, que era a que ela trabalhava na educação na 
área de alfabetização que seria não só as crianças permanecerem 
lá quatro cinco horas por dia, mas também nesse espaço as 
crianças se alfabetizassem. No início a proposta incorporou muito 
dessa idéia, e funcionou bem (Medeiro Vaz/Informação verbal) 

 

 

Certamente, a lógica da metodologia proposta pelo Geempa conduz o 

processo de alfabetização das crianças, inicialmente, na Creche Espaço da Alegria. 

Desse modo, muito mais do que na lógica dos conteúdos a serem ensinados, a 

metodologia é centralizada na aprendizagem do aluno. O instrumento utilizado para 

verificação da aprendizagem é a Aula-Entrevista. Como o nome sugere, trata-se de 

uma entrevista individual realizada pelo professor com cada um dos alunos, 

contendo todas as etapas de decodificação da leitura e da escrita do aluno, geradas 

em função das vivências que o educando pratica com vistas ao domínio do campo 

conceitual. A aula-entrevista acontece ao longo do ano letivo para efeito de 

avaliação do processo de aprendizagem (INSTITUTO VIDA MELHOR, S/D). De 
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acordo com documento elaborado pelo Instituto Vida Melhor (S/D), a Aula-Entrevista 

é aplicada conforme as seguintes tarefas sequenciais: 

 

a) 1ª Tarefa: escrita do nome (Primeiras tentativas de como escreve ou pensa 

como escreve o nome; 

b) 2ª Tarefa: Leitura do Nome; 

c) 3ª Tarefa: Escrita de quatro palavras e uma frase (Escolha a partir do diálogo 

e vivência dos alunos); 

d) 4ª Tarefa: Leitura de um texto; 

e) 5ª Tarefa: Escrita de letras; 

f) 6ª Tarefa: Leitura das quatro palavras e uma frase; 

g) 7ª Tarefa: Escrita de um texto; 

h) 8ª Tarefa: Associação das letras com o som das iniciais de palavras; 

i) 9ª Tarefa: Unidades Linguísticas (Avalia-se a caracterização e distinção das 

unidades linguísticas: palavras e textos, ao lado de desenhos e números) 
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Figura 02 - Exemplo de Aula-Entrevista 

 

Fonte: Arquivo pessoal do Protagonista Mestre Lucas, 2007.  

                    

            

É perceptível, na proposta metodológica do Geempa, o processo 

intencional de um trabalho pedagógico planejado e efetivado com o propósito de 

estabelecer as transformações cognitivas e os traços da superfície textual. Embora 

estabeleça como ponto de partida as situações forjadas do cotidiano e do meio 

social do aluno, tomada isoladamente, não reconhece a politização do ato educativo, 

premissa de uma abordagem de educação contextualizada ou educação do campo. 

Assenta-se esse reconhecimento no fato de a educação ser capaz de mediar as 

possibilidades de intervenção no mundo, em que os sujeitos saem da condição de 

observadores, e se tornam sujeitos dessa realidade. É um movimento de “assumir-

se como ser social e histórico como ser pensante, comunicante, transformador, 
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criador, realizador de sonhos, capaz de ter raiva porque capaz de amar” (FREIRE, 

1996, p. 41).  

Contextualizar não significa a fixação a um local, um assentamento ou 

um território, mas se estende a um sistema de valores próprios que ultrapassa os 

limites físicos e abrange uma nova territorialidade cujas práticas educativas estejam 

vinculadas às demandas e lutas sociais. É uma forma de promover uma educação 

escolar profundamente ligada a um projeto social emancipatório. Com esse fim, há 

um reconhecimento da necessidade de práticas dirigidas à escolarização no sentido 

de apropriação da escola pública por um projeto de educação destinado aos sujeitos 

do campo, em questão na dinâmica social do Colegiado do Território Sertão do 

Apodi.   

 
A gente entende que a educação deve ir até onde os agricultores 
estão. Ela deve acontecer onde mora e, se é no campo, deve ser 
contextualizada com as práticas das cadeias produtivas. O que 
adianta se tem um ensino acontecendo na zona  rural se não é 
contextualizada. Acontece no campo, mas não exerce o papel de 
contextualizar (Diadorim/Informação verbal). 

 

 

É também uma educação que permite melhorar as condições de 

produção e existência dos sujeitos do campo numa relação de autoridade entre ser 

humano e não humano. Mas uma escola pensada, demandada e executada num 

assentamento rural, pretensamente diferenciada de um modelo hegemônico de 

educação, uma escola é sempre um projeto de futuro, de continuidade e de 

reconhecimento das condições de desigualdade no atendimento e acesso ao ensino.  

 

 

4.3 ABRINDO-SE VEREDAS: ENTRE AS VULNERABILIDADES E AS 

POTENCIALIDADES DA EDUCAÇÃO NO PROCESSO DE DESCONSTRUÇÃO DA 

INFERIORIDADE DOS SUJEITOS DO CAMPO 

 

 

Recorremos, neste momento, à tarefa de compreender os arranjos 

institucionais e as relações sociais estabelecidas representadas na realidade vivida 

e observável, que, como diria Rosa, (CADERNOS, 2006), é movente e rebelde a 
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qualquer lógica. Num movimento de encruzilhada, ora por veredas mortas, ora por 

veredas de lucidez, aqui, respectivamente, materializadas em vulnerabilidades e 

potencialidades da educação, busca-se refletir sobre a luta por reconhecimento 

social em um contexto de desigualdade e inferioridade a que estão submetidos os 

sujeitos do campo.  

A condição de inferioridade desses sujeitos traduz-se em formas de 

invisibilidade social, merecendo um direcionamento sobre a reflexão das condições 

sociais que a produz, impõe-se e é sentida por quem a sofre e a pratica (SOUZA, 

2006). Nessa lógica, perdura a não-existência produzida sob a “forma de 

inferioridade insuperável porque natural. Quem é inferior, porque é insuperavelmente 

inferior, não pode ser uma alternativa credível a quem é superior” (SANTOS, B. S., 

2008, p. 103). É no conjunto das práticas educativas num sertão territorialmente 

demarcado, o Sertão do Apodi, que debruçamos nosso olhar sobre a inferioridade. 

O contexto da luta por reconhecimento social tende a ser objeto de 

disputa e tensões, fragilizando e redefinindo vínculos de participação e organização 

social e educacional. Em geral, a inclusão de demandas e reivindicações, até então, 

com resistência na coletividade, implica vulnerabilidades no processo de tomada de 

decisões. No cenário social e educacional analisado, essa vulnerabilidade está 

representada por contextos institucionais que retiram o potencial democrático de 

atores sociais subordinados a interesses diversos, por vezes, predominantes.  

Numa proposta de educação do campo assim como o currículo, a 

metodologia e a gestão são estratégias que abrangem uma formação que constrói 

referências culturais e políticas para intervenção dos sujeitos na realidade social do 

campo; a atuação do docente também o é. (ARROYO; CALDART; MOLINA, 2004). 

O docente é um elemento importante para pensar e repensar ações educativas 

concretas, uma vez que num assentamento, quando organizado, ele é um elemento 

do coletivo e, como tal, sua prática pedagógica é submetida ao propósito do grupo. 

Tão logo o surgimento das discussões para implementação da proposta de 

educação contextualizada na Creche Espaço da Alegria, veio com esta, o da 

escolha do docente. Duas questões predominaram: a primeira que deveria ser 

mulher, a segunda, ser do Assentamento e com formação adequada.  

 
 
Uma das prioridades era o professor ser da comunidade. Só tinha 
Evanildo que era formado em Pedagogia. Mas para Educação 
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Infantil era melhor, uma mulher. Como eu estava fazendo Faculdade 
meu nome era apontado. Essa ideia de ser uma mulher era melhor. 
Eu não concordava muito com isso não. Eu acho isso preconceito, 
pelo que conheço, por sua formação, ele tinha muita competência. 
(Mestre Lucas/Informação verbal). 
 
 
 

Embora o nível da Educação Infantil tenha com a nova LDB 9.394/96, 

saído da condição de assistência, ao se elevar ao nível de escolarização necessária 

ao conjunto da Educação Básica, “continua preso aos vínculos da maternidade e do 

assistencialismo” (SANTOS, C. M., 2007, p. 163). A dimensão do cuidado é 

carregada de um sentido maternal, mas do que educativo. O que está em jogo é a 

formação da criança, quando o ensinar e o cuidar devem estar integrados; isso 

implica lidar com sentimentos, individualidades e compreensão de mundo (ALMADA, 

2007). Mas, essa concepção ainda permanece distante, quando se trata do 

atendimento educacional à infância, vinculado ao ideal de assistência. O que não 

estaria longe da realidade da Creche Espaço da Alegria. 

Notadamente, uma fragilidade institucionalizante da proposta político-

pedagógica da Creche Espaço da Alegria estaria relacionada à experiência moral de 

desrespeito de membros da coletividade originado pelo rompimento do acordo 

inicial, por parte do poder público municipal, de que o docente seria do próprio 

Assentamento. Esse debate é orientado pelo princípio de que o trabalho docente em 

escolas rurais deve ser uma escolha profissional, ou mesmo, da comunidade, 

refutando motivação relacionada à forma de punição para o professor 

(FERNANDES; CERIOLI; CALDART, 2004).  

Como o poder público estaria responsabilizado por garantir o 

funcionamento da Creche, o que incluía o pagamento de funcionários, necessitaria 

de um contrato provisório de um docente. Mas a escolha caberia aos membros do 

Assentamento, como, de fato, ocorreu. A conjuntura das eleições municipais de 

2008 em Caraúbas e seus desdobramentos pós-eleição, influenciaram diretamente 

no próprio Assentamento, dividindo o eleitorado e opiniões a respeito da 

permanência da docente. Com a mudança do poder público municipal e a 

intervenção direta em contratos provisórios, incidiu na saída, em 2009, do 

Protagonista Mestre Lucas (Informação verbal).  
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Quando eu estava me adaptando eu sai. Sai por questões políticas. 
Mesmo sendo uma proposta do PDHC com acompanhamento da 
proposta pedagógica. Eu era paga pela prefeitura. Era um contrato. 
Foi meu primeiro emprego. Eu fui do período de Eugenio. A questão 
política atrapalhou a educação [...] O PDHC não priorizou. Se 
tivesse, eu ainda estava lá. Não sei se eles poderiam me manter, 
mas achei que foi falta de prioridade. A condição de pessoas da 
comunidade que não reivindicou. Isabel é filha de agricultor e 
conseguiu se formar. Outras pessoas tiveram inveja e não 
conseguiram mudar. Deu ciumeira. Teve reuniões que o PDHC 
queria, mas não conseguiu priorizar. Hoje é o mesmo grupo. 
Fizeram um abaixo-assinado pra ver se a comunidade queria que eu 
ficasse. Alguns assinaram, uns 80%, mas nem com isso eu fiquei. A 
outra professora entrou como auxiliar [...] Alcivam foi a favor de mim, 
da proposta. Lutou para me manter, independente da política. O 
Prefeito perguntou a outra se tinha condições e ela disse que sim. 
Trabalhei dois meses, deram baixa na carteira e eu não soube. 
Quando entrou o segundo mês que não veio o salário e da outra 
sim, descobri meu contrato havia sido rescindido. Fui demitida e não 
sabia. Nem a coordenação de Educação Infantil sabia eu tinha sido 
demitida. No planejamento mensal só eu levava. O meu era 
referência. (Mestre Lucas) 

 

 

Há, pois, que refletirmos sobre o cenário de vulnerabilidade instalado no 

Assentamento, que, seguindo a perspectiva de Santos e Avritzer (2003), a 

vulnerabilidade no contexto da participação é também motivada por relações de 

poder, no qual interesses hegemônicos se sobrepõem a interesses e atores 

subordinados. O contexto das relações de poder é presentificado na correlação de 

forças diante da conformação de uma nova realidade que é imposta e que contradiz 

a proposta acordada. Com o novo contexto político, as forças vigentes não foram 

seduzidas à proposta em questão, gerando o conflito e a disputa de poder e espaço. 

O que vemos não é só o estabelecimento de poder por uma via 

verticalizada, demonstrando o poder institucionalizado e organizacional, como nos 

alerta Foucault (2007); na verdade, é o poder que está nas relações sociais e 

afetivas, reprimindo o outro, produzindo efeitos e práticas distintos ainda que dentro 

de um mesmo espaço. Mas o que dizer da correlação de forças no próprio 

Assentamento? Não estaria a luta por reconhecimento social na capacidade de 

resistência às formas de desrespeito ou injustiças que podem afetar as pessoas de 

modo individual ou coletivo? Numa passagem da narrativa de Riobaldo, quando 

pressente que é chegada a hora de lutar contra Zé Bebelo, a quem dedicava 

profundo respeito e admiração, admite: “E uma coisa me esmoreceu a tôrto. Medo, 
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não, mas perdi a vontade de ter coragem” (ROSA, 2006, p. 199). Mas a falta de 

coragem de Riobaldo é pontual, momentânea, que logo é restabelecida.  

Assim, é o processo de reconhecimento social, uma luta contínua que a 

cada ataque à identidade pessoal ou coletiva acende novas ações que buscam 

restaurar as relações de reconhecimento mútuo. É na interação que age o 

reconhecimento recíproco e os conflitos, inerentes ao processo democrático, estão a 

violar consensos, mas são eles que fundamentam novos acordos intersubjetivos. Na 

mesma proporção, os novos acordos ampliam e permitem novas formas de inclusão 

social (HONNETH, 2003). Estes, se concretizam na ação coletiva, apreendidos via 

mecanismos de constituição de valores e condutas de enfrentamento dos conflitos 

sociais (PAIVA, 2011). Destarte, a substituição da docente, se motivada, 

primeiramente, por intervenção do poder político local, assume uma nova roupagem 

ao ser mediada pelo grau de seu envolvimento e capacidade de se identificar com o 

projeto da escola, com o projeto de futuro do Assentamento.  

 
 
As comunidades têm também suas questões e mesmo a professora 
que foi indicada pela comunidade não representava também 
unidade, porque lá existem os grupos políticos, toda comunidade 
tem grupos políticos e começa a discussão [...] No seminário 
territorial de educação ambiental, no final, nós vimos mesmo que 
uma proposta de educação contextualizada, para o campo, 
percebemos, que mesmo sem que todos os professores sejam do 
campo, da própria comunidade consegue fazer a diferença, porque 
o que importa é seu o envolvimento, é você gostar, é querer 
conhecer, se apropriar da proposta, e não necessariamente se você 
é do campo ou da cidade que determina. Porque, às vezes, mesmo 
o professor sendo do campo devido ter aquela formação que não é 
sua culpa, é uma formação cultural, de que o campo não é bom, ele 
passa isso para as crianças (Medeiro Vaz/Informação verbal). 

 

 

De fato, é o envolvimento que permite uma participação real e ativa em 

projetos e ações coletivas e num projeto de educação do campo, os sujeitos que a 

constituem, veem o campo como um lugar de vida e a prática educativa deve se 

ajustar aos espaços culturais nos quais produzem sua existência (FERNANDES; 

MOLINA, 2004). É um aprendizado que se constrói a partir do local, não só para os 

que vivem no campo, mas para os que vivem do campo. Quando o sujeito é 

envolvido na trama de relações sociais em que está inserido, capaz de partilhar, 

satisfatoriamente, valores e tradições assume seu pertencimento a um determinado 
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grupo social. Por isso, as relações de pertencimento que são ressignificadas de 

acordo com o contexto em que vivem não podem separar o sujeito da sua prática, 

das suas ações (ARROYO, 2004). No movimento da vida, o protagonista Zé Bebelo 

(Informação verbal) se insere na realidade social do Assentamento num esforço de 

se identificar com o projeto político e pedagógico da Creche Espaço da Alegria.  

 

 

Eu não me identificava, porque, minha mãe, ao vê-la trabalhando, se 
esforçando para educar outras crianças, então eu tinha um modo de ver 
bem diferente. Só que assim, ao praticar, como eu falei, eu me apaixonei. 
Sou apaixonada pelo que eu faço. Só são três anos, eu sou novata, eu digo 
que ao ensinar eu estou aprendendo. Com meus alunos, tudo que eu faço 
é baseado no que eles vivem. Não moro na comunidade onde eu ensino. 
Acho que há um pouco de preconceito das pessoas de lá, sabe. Recebi 
críticas e não fui muito aceita porque morava em outra comunidade (rural). 
Só que a meu ver, não fui invasora. Pelo contrário, eu vejo a realidade de 
cada um daqueles que vivem lá, da família (Zé Bebelo). 

 

 

As especificidades e os desafios cotidianos do trabalho pedagógico do 

Protagonista Zé Bebelo remetem as experiências, ao mesmo tempo, de desencanto 

e de paixão pela docência (VIANNA, 1998), conduzidos, ora por conta das 

condições precárias do exercício docente, ora, em virtude da sensibilidade ao trazer 

o prazer e a alegria ao contexto de seu trabalho e da relação com os alunos. 

Embora o exercício da docência possibilite trabalhar os vínculos com a coletividade 

e com o lugar, a fonte motivacional de confrontos sociais está também associada ao 

modo como os membros encaram quem vem de fora: “invasor”. Sem raízes no 

interior do grupo, quem vem de fora não partilha das mesmas particularidades e está 

desprovido da afeição grupal (ELIAS, 2000).  

À medida que o grupo constrói uma coesão social em torno de si 

mesmo, vai estabelecendo fronteiras, mesmo em quem também partilha de aspectos 

comuns, que é o caso do protagonista Zé Bebelo ser de origem também do meio 

rural e, por isso, sentir-se sujeito de uma identidade que ajuda a formar. Não resta 

dúvida de que os sujeitos aqui pesquisados em suas diferentes comunidades e 

assentamentos se mantêm unidos em função da organização territorial, mas estão 

separados por uma relação de autonomia interdependência grupal. Isso é importante 

na correlação de forças no momento de disputas e negociação de bens e serviços 

para o Assentamento dentro do Colegiado, por exemplo. 
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Em outro ponto recai mais uma vulnerabilidade: o equacionamento entre 

a preservação e valorização dos saberes do campo e o conhecimento universal 

numa proposta de educação do campo. Valorizar as possibilidades de convivência, 

dos interesses e das relações com o ambiente rural, não significa desobrigar ou 

secundarizar a formação universal do currículo do aluno, mas abordar o campo em 

sua complexidade e diversidade, acentuar o sentimento de pertença e de travessia 

entre todos os conhecimentos, saberes e valores.  Assim, nos ensina o protagonista 

Mestre Lucas (Informação verbal): 

 
 
 
Na formação tinha coisa que não dava certo. Tinha uma atividade 
que indicava trabalhar uma leitura do Elefantinho no Poço. Ganhei o 
KIT-Livro e Caderno de Atividades. A partir dela, pude trabalhar 
outra. O grupo desenvolveu bem, porque dávamos aula durante a 
formação. Era junto a turma de EJA com Educação Infantil. Na 
minha sala eu trabalhei o Glossário Alfabetizador. Este era 
representado por meio da escrita e do desenho. A história estava na 
parede. Fui questionada que “Elefante” não é do contexto, que 
poderia ser uma “Vaca”. Eu só trabalhei porque indicaram. Tinha 
outros animais. A proposta começa do Eu e vai até o Universo. É 
para mostrar o contexto, mas o outro também. Mostrar que existem 
outros animais, outras frutas do nosso contexto como uva, maçã. 
Tem que falar do universo. Nós trabalhávamos tudo (Mestre Lucas). 

 

 

O isolamento do método disciplinar no sistema de ensino acaba por inibir 

formas criativas e alternativas de preservação de conteúdos programáticos, que, 

vinculados ao contexto, incide diretamente na realidade social e comunitária do 

aluno. É preciso entender que o processo educativo diz respeito à complexidade da 

formação humana e suas práticas sociais, o lócus da sua realização. Não é por 

acaso que uma compreensão integral da práxis social transformadora e 

emancipadora, refuta a disciplinação do conhecimento por ser um correlato da 

domestificação social (SANTOS, B. S., 1981).  

Uma perspectiva de educação do campo tem, na sua essência, a 

transversalidade (JESUS, 2004). Esse posicionamento, a nosso ver, obriga definir 

dispositivos de reciprocidade evidenciados no reconhecimento por parte dos 

sujeitos envolvidos com o compromisso de produção e reprodução de saberes 

capazes de conformar um novo patamar teórico orientador de uma prática educativa 

reparadora e emancipatória. Há uma necessidade latente em reconhecer os sujeitos 
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na forma de valorização da sua identidade como trabalhador ou trabalhadora do 

campo, ressignificando o rural ao concebê-lo não só como um espaço, 

exclusivamente, de produção agrícola, mas de produção da existência dos sujeitos.  

A transversalidade é, por excelência, um modo apropriado para a  ação 

pedagógica, seja no espaço formal, seja no espaço não-formal de educação. Em 

ambos os espaços, a ação pedagógica pode ser desenvolvida de forma fragmentada 

dependendo dos meios de que dispomos para realizá-la. Aqui está uma real 

condição de potencialização da educação sob o viés de uma abordagem territorial: 

reafirmar o campo como território de relações sociais, que, impulsionado por 

diferentes pressões, exige um novo cenário de gestão das políticas públicas, um 

novo relacionamento entre o Estado e a sociedade. Numa perspectiva de 

reintegração de dimensões isoladas e de impulso às estratégias integradoras 

territoriais, a educação aparece como eixo estruturante e provocadora de mudanças. 

Para o Protagonista Quelemém de Góis (Informação verbal),  

 

 

a educação antes de tudo cumpre um papel fundamental na revalorização 
do rural e creio que vai levar ainda alguns anos para que possamos dar 
uma visão adequada da importância do rural. Vou dar um exemplo que me 
impressionou bastante na gestão da própria política de educação. Foi o 
depoimento de um secretário de municipal de educação que diz com toda 
honestidade que se deu conta que, quando recebia os recursos financeiros 
para renovar o mobiliário de suas escolas, ele priorizava as do núcleo 
urbano e, por sua vez, os móveis velhos, eram enviados para o campo. 
Quer dizer, a própria gestão da educação também precisa ser repensada 
no sentido de ter parâmetros de equidade. Onde eu vou precisar atender 
melhor primeiro? No campo, nas áreas rurais. Ali que as pessoas precisam 
ser educadas, principalmente no ensino fundamental. A própria gestão hoje 
que nos anima bastante de descentralizar a construção de escolas técnicas 
de nível médio, a criação de Campi universitários nos territórios, quer dizer, 
a própria gestão da educação. Além disso, uma formação adequada a essa 
realidade. Não adianta também colocar Campi e Universidades no interior 
do Brasil e no meio rural para realizar a formação exclusivamente de 
professores com cursos que eu acho importantes, mas que não mudam 
completamente a realidade do local. (Quelemém de Góis) 
 
 

 
A fala acima recupera o ideal de visibilidade do Território no seu contexto 

educativo ao questionar a hegemonia educativa da escola no meio urbano e chamar 

a atenção para estratégias integradas de aprendizagem, que criam alternativas de 

construção de um outro tipo de conhecimento e de prática emancipatórios no 

campo. Embora centralize esse ideal no aspecto da ampliação da escolarização, o 



 218

que não se confunde, muito menos, substitui o potencial valoramente educativo do 

Território, defende ser da educação a competência de agregar e ampliar diferentes 

oportunidades e aprendizagens.  

As potencialidades educativas em contextos sociais acabam suscitando 

uma certa superação de si mesmo, fomentando a esperança como projeto de vida, 

de educação e de sociedade (FREIRE, 1992). A consciência do processo de 

formação e de construção do conhecimento dos sujeitos sociais tem sido alcançado 

em função da participação em movimentos e organizações sociais. Mesmo para os 

que têm baixa escolaridade, a escola é vista como geradora de valores sociais e de 

projetos familiares.  

 

 
Desde que começou essas escolas que eu não falhei uma. Toda 
vida eu vou estudar. Sempre o caba deve aprender [...] Eu estudei 
até a 4ª série. Sei ler, escrever. Mas eu vim aprender mais a 
escrever e a ler mais, assim, nesses movimentos, de 1996 pra cá. 
Depois que eu comecei nesse movimento de assentamento, nas 
reuniões. [...] Porque pra sair do campo pra cidade não adianta. Se 
tem como viver no campo, sem precisar ir pra cidade, então é ficar. 
Agora vocês cassem o que vocês gostar mais. Vão estudar pra 
aquilo que vocês se pegar mais, veterinário ou outras coisas. Mas 
não precisava sair pra cidade não, pra sobreviver não. (Joca 
Ramiro/Informação verbal)  
 
 

 

As conquistas alcançadas, até o momento, em função do processo de 

organização e participação social, procuram desconstruir as condições de 

inferioridades e sentimentos de isolamento, sob o reconhecimento de que os sujeitos 

se educam quando exercitam a capacidade de fazer escolhas e refletir sobre elas. 

Assim, o fez Riobaldo, ao escolher, para si, a condição de jagunço. O acesso à 

instrução, embora restrito às primeiras letras, não foi capaz de tirá-lo do sertão, uma 

vez instruído, poderia habituar-se à cidade, a fim de viver dos resultados que lhe 

darão os estudos, já que este não demonstrava habilidade para a lida sertaneja: 

“você carecia mesmo de estudar e tirar carta-de-doutor, porque para cuidar do trivial 

você jeito não tem. Você não é habilidoso (ROSA, 2006, p. 113).  

 O ser agricultor ou agricultora esteve, tradicionalmente, associado a 

uma realidade de construções ideológicas que convergiram para a sua identificação 

negativa, estigmatizada e excludente em nosso país. E só com uma crítica às 
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formas perversas de subtração e “arrogância de não querer ver e muito menos 

valorizar a experiência que nos cerca, apenas porque está fora da razão com que a 

podemos identificar e valorizar” (SANTOS, B. S., 2008a, p. 101), é possível reverter 

essa situação.  

Há uma ordem social, uma razão dominante que Boaventura Santos 

(2008) chama de razão metonímica instituída sob as bases da lógica da 

racionalidade ocidental e presa a uma concepção de totalidade exaustiva, completa 

e exclusiva. Essa razão tende a homogeneizar e regular situações, conhecimentos e 

experiências que ultrapassam o conhecimento que delas detém. Existe uma fonte 

inesgotável de experiências desperdiçadas e ignoradas e, por essa razão, 

dominante, necessitando de ser reveladas, em função do seu ofuscamento e 

invisibilidade. Portanto, é fundamental afirmar que há uma disputa política e o 

estabelecimento de um diálogo permanente com os sujeitos envolvidos no Território 

Sertão do Apodi, em função do alcance de níveis de participação determinantes para 

o desenvolvimento social, distante de uma lógica linear e perfeita desse processo. E 

dentro desta a educação está inserida.   
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

   

 

Ah, o que eu prezava de ter era essa instrução do senhor, que 
dá rumo para se estudar essas matérias... (ROSA, 2006, p. 
232).  
 

 
 
O relato de Riobaldo, em parte expresso na epígrafe acima, é dirigido a 

um interlocutor, um viajante, homem da cidade e detentor da escuta sensível ao 

longo de toda a sua narrativa. Riobaldo, mesmo sabendo ler e escrever transfere a 

escrita dos seus relatos a outrem, possuidor de saber, o senhor de “suma 

doutoração”. A sua instrução o diferencia dos demais jagunços, mas não é 

suficiente, a seu ver, para lhe conferir autoridade perante o “homem da cidade” que 

domina a norma culta. Contudo, é a oralidade que domina o pacto ficcional da trama 

rosiana na percepção de seus inúmeros intérpretes, fazendo-nos refletir sobre as 

diferentes formas de transmissão e acesso ao saber. Assim é que, por meio da fala 

de Riobaldo, fazemos uma leitura do mundo sertanejo e temos a compreensão do 

que se passa ao seu derredor, quem sabe, seja esta também a finalidade última do 

fazer científico nas ciências humanas e sociais – a compreensão do mundo em suas 

dinâmicas e singularidades sociais e culturais. 

Foi assim que, tomando posse da metáfora rosiana a transformamos em 

metáfora estruturante deste trabalho de tese, delineado pelos achados de uma 

pesquisa que também carregou em seu percurso o desejo de encontro com 

interlocutores de suma doutoração. Estes estão presentes nos diálogos que 

compõem sua travessia e puderam esclarecer teoricamente conceitos-chave como: 

democracia participativa, invisibilidade social, participação, cooperação, movimento 

social entre outros, para a compreensão do mundo inerente à dinâmica do Território 

por nós investigado, no sertão do semiárido nordestino do Brasil, no inicio do século 

XXI, não muito diferente do sertão literalizado por Guimarães Rosa no século XX. 

No sertão do século XXI, a luta por reconhecimento social no Território 

Sertão do Apodi está ainda vinculada à identificação das suas potencialidades. 

Estas se coadunam com fatores políticos ligados diretamente a demandas sociais 

para dar visibilidade aos sujeitos do campo, de modo a contribuírem efetivamente 

para a desconstrução da produção simbólica da inferioridade social ali existente 

historicamente. Isto redesenha o sertão e o insere em uma gramática de conflitos 
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sociais contemporâneos em busca de reconhecimento, nos permitindo admitir que, 

no processo do fazer-se reconhecer há um confronto direto com o não 

reconhecimento individual, generalizado para o grupo social, ocasionado pelas 

condições de desrespeito social, concretizadas ao longo da existência dos sujeitos 

que compõem o Território.  

São nessas experiências de desrespeito social que são percebidos os 

sinais de invisibilidade na medida em que, os sujeitos se submetem a quadros de 

subordinação que os anulam e não os fazem ser notados. Nesta luta por 

reconhecimento estão os sujeitos do campo, protagonistas desta pesquisa e estes 

vêm fazendo-se reconhecer continuamente, a partir de mudanças profundas, tensas, 

que estão postas na dinâmica social do Território, cujo enfrentamento representa 

uma perspectiva emancipadora de mudança social e de respeito as suas 

especificidades e potencialidades, singularizadas pelos modos de participação nas 

instâncias criadas visando o aprimoramento de decisões coletivas. 

Na realidade estudada (o sertão do Apodi) a intencionalidade da ação 

educativa mostrou-se como uma tentativa equalizadora de tensões e expectativas 

necessárias ao processo de reconhecimento social dos sujeitos do campo, via 

processos de compartilhamento de experiências educativas em espaços escolares e 

não escolares. Observamos que, a identificação com o meio rural constitui seu 

alicerce, com vínculos relacionados com a vida dos sujeitos que dela participam, 

experimentam, convivem... Naquela escola do campo se fala de uma educação sob 

a égide do reconhecimento do outro; de um referencial para a percepção do social e 

do próprio sujeito; de uma educação contextual incorporada e incorporadora de 

valores culturais inerentes aos sujeitos do campo; de um ensino voltado ao 

conhecimento mesclado por ideias de pertencimento ao campo. Todavia, a 

educação do campo nesse sertão apresenta limites demarcados pelas correlações 

de forças políticas locais que de certo modo, interferem no fazer educativo, 

ocasionando fragilidades na proposta pedagógica desenvolvida.  

Diante desta escola, passamos a refletir sobre a perspectiva de 

educação do campo, rompendo com a lógica predominante do modelo hegemônico 

de educação urbana. Uma educação do campo ampliada pela valorização do 

processo de formação humana que ali passou a ser construído a partir de 

referenciais culturais e políticos que dão conta da intervenção dos sujeitos na 

realidade. Esta assume uma identidade do meio rural, não só de forma diferenciada, 
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mas capaz de contribuir para a emancipação humana e social. Com isso, 

compreendemos que, embora exerça um potencial catalizador e mobilizador na luta 

dos sujeitos do campo, a educação é parte de uma realidade concreta, a realidade 

do campo, por isso, não demarcamos a educação do campo como um paradigma, 

mas como uma proposição educativa derivada de aspectos sociais e políticos mais 

amplos. Esta é evidente na ausência histórica de políticas públicas que considerem 

na sua formulação e implementação as diferenças entre campo e cidade, que não se 

traduzem, por si só, na inexistência de lutas anteriores que situavam o campo como 

espaço de vida calma e de constituição de sujeitos sociais. Esses estigmatizados 

como caipiras, matutos, etc. Na verdade, a abrangência e explicação do novo, do 

emergente, surgem no campo em função de velhas lutas e estas se apresentam no 

movimento histórico-social existente hoje no Território. 

 Neste espaço, o processo educativo decorre da sua capacidade de 

incorporar-se à dinâmica da sociedade, integrando-se ao impulso de suas demandas 

e reivindicações socioculturais. Foi dessa forma que, por meio da experiência 

vivenciada na atuação do Colegiado Territorial Sertão do Apodi, percebemos a 

intencionalidade da ação e do conhecimento que circundam os sujeitos do campo 

que ali vivem em busca da desconstrução da sua condição de inferioridade social.  

Quando tratamos dos processos de participação no Território, 

procuramos observar as possibilidades criadas de superação das desigualdades no 

campo, nas quais as próprias organizações protagonizam essas iniciativas. Nesse 

ínterim, reconhecemos as especificidades que compõem o Território Sertão do 

Apodi e o processo educativo que lá se pratica, trazendo à discussão, a tomada de 

decisão, as tensões, os limites, as vulnerabilidades e as possibilidades da 

participação em favor do reconhecimento social dos sujeitos sociais do campo.   

 Consideramos, portanto, que o enfrentamento do não reconhecimento 

social de identidades desrespeitadas como o dos sujeitos do campo pesquisados, 

tem no processo educativo o lugar privilegiado de intervenção social no quadro da 

territorialização do meio rural, empreendida como conquista política. Lugar este que, 

no dizer de Milton Santos (2010) tem vida e existência no cotidiano que é 

compartilhado entre as mais diferentes pessoas. Por isso, são espaços de 

cooperação e conflito; são a base da vida em comum, uma vez que, a vida social se 

individualiza, ao passo que também é criadora e de comunhão no coletivo dos 

sujeitos. Nesses moldes, o lugar – como Território - insere-se num quadro de 
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referência pragmática do mundo no sertão do Apodi, onde como vimos, a educação 

se realiza enquanto tal, por compartilhar experiências e valores que venham a ser 

refletidos em espaços e ações coletivas cotidianas formais e informais.  

É notório que, a pauta da educação ainda não se traduz em agenda 

anunciativa prioritária de um projeto de sociedade e de emancipação humana no 

Território. Contudo, o espaço do Colegiado ao procurar desenvolver essa 

sensibilidade que informa a educação como prática social formal e não formal, 

contribui para construção de saberes orientadores de novas práticas sociais, 

ganhando, paulatinamente, dentro do Território ares de visibilidade e perspectivas 

de uma atuação comprometida com a territorialização de práticas educativas 

construídas nas experiências cotidianas e na escola.  

Neste meio rural, detectamos que a escola é o centro da dinâmica social. 

Ela assume um viés valorativo ao construir referenciais formativos para o indivíduo 

ou para o grupo por inserir-se nas questões e desafios da comunidade, em um 

processo permanente de desconstrução das diferenças, convertidas em 

desigualdades as quais foram submetidos os sujeitos do campo. Podemos dizer 

ainda que, ela é o locus privilegiado das discussões que envolvem a sociedade 

local. Mas, é na atuação do Colegiado do Território que brotam resistências e é na 

organização de como agir em grupo coletivamente que ocorre a luta pela superação 

da condição de desigualdade social, processo dinâmico, conflituoso e coletivo.  

A escola, todavia, é referência para se perceber o vínculo com a 

diversidade da vida humana presente nos valores, nas atitudes, nos 

comportamentos e nas tomadas de decisões, enfim, na produção social de sua 

existência presenciada nesta pesquisa nos momentos iniciais da formação humana. 

Daí porque, a inserirmos no debate da educação que ocorre no meio rural, no 

campo, dentro da perspectiva do reconhecimento social, por este exigir dispositivos 

de reciprocidade que se evidenciam no reconhecimento por parte dos sujeitos 

envolvidos com o compromisso de produção e reprodução de saberes. Saberes 

estes, capazes de conformar um novo patamar teórico orientador de uma prática 

educativa reparadora e emancipatória a partir da infância no campo em vivências 

contextuais sistematizadas na ação educativa. O conteúdo desta abordagem tem um 

viés transdisciplinar, tanto no espaço formal, quanto não formal, uma vez que a ação 

pedagógica reintegra dimensões isoladas e dá impulso às estratégias integradoras 
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territoriais, concebendo o rural não, exclusivamente, como espaço de produção 

agrícola, mas de produção da existência dos sujeitos, de vida no campo.  

O desafio que nos colocamos agora é o de ultrapassar a barreira da 

fragmentação do estudo de uma realidade, como diz Jessé Souza, para alcançar 

níveis de interpretação mais abrangentes sobre o processo de naturalização da 

inferioridade social através de estudos que pudessem perceber no contexto da 

realidade por nós estudada e que surgiram durante o processo de análise:  

 

a) Quais perspectivas educativas podem contribuir para a educação que se 

faz no campo sem perder as características do contextual e do universal 

enquanto conhecimentos necessários para a vida em sociedade?  

 

b) Como está posta na literatura brasileira a construção social dos sujeitos do 

campo e quais estigmas perpassam essa construção? 

 

c) Em que medida a abordagem territorial ao integrar e articular os municípios 

do Território contribui, potencializa e/ou inibe a sua autonomia enquanto 

entes federativos? 

 

d) É possível pensar em uma territorialização educativa a partir da 

contextualização e localização das políticas sociais ali existentes, em função 

da heterogeneidade das formas e das situações singulares do meio rural/do 

campo? 

 

 No percurso dessa travessia entendemos que, o processo educativo 

diz respeito à complexidade da formação humana e suas práticas sociais são o 

locus da sua realização. Por essa via, a compreensão integral da práxis social 

transformadora e emancipadora refutaria a disciplinarização do conhecimento por 

ser este um correlato da domestificação social.  

Assim, nas veredas por reconhecimento social a educação deve ser 

capaz de mediar possibilidades de intervenção no mundo em que os sujeitos saem 

da condição de observadores, para tomar o lugar de sujeitos dessa realidade, 

abrangendo uma nova territorialidade cujas práticas educativas estejam vinculadas 
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às demandas e lutas sociais. Tornando-se, desse modo, protagonistas de suas lutas 

em busca de emancipação.  

Por fim, em nossa leitura, a luta por reconhecimento social é 

permanente, é uma constante na dinâmica social, que emerge e flui em um 

movimento constante quando acionada por situações de desrespeito social e 

existencial, cuja saída é seu enfrentamento, numa interminável travessia histórica, 

como mostra na literatura a infinidade de veredas do grande sertão de Guimarães 

Rosa que, ao terminar seu romance com a palavra “Travessia”, faz alusão à peleja 

diária do curso da existência do sertanejo.  

A travessia continua...  
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APÊNDICE A – Formulário de Pesquisa aplicado aos membros do Colegiado 
do Território Sertão do Apodi-RN 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS 
GRUPO DE PESQUISA: Cultura, Política e Educação 

 
Objetivos deste Formulário de Pesquisa: 
  
 Compreender a dinâmica de funcionamento do Território Sertão Apodi, as forças 

sociais envolvidas, os processos de construção de consensos decisórios e o 
controle social;  

 Identificar no Território experiências e/ou projetos bem sucedidos e 
potencialmente relevantes na área da educação que contribuam para o processo 
de desconstrução da produção simbólica da inferioridade dos sujeitos do campo.  

 
FORMULÁRIO 

 
Parte I- Autorretrato dos membros do Comitê (Diagnóstico) 
P1.Sexo  
1(   ) Masculino                       2Feminino (   ) 
 
P2 .Idade 
1(  ) abaixo de 20 anos                        4(  ) 40 a 49 anos      
2(  ) 20 a 29 anos                                 5(  ) 50 a 59 anos                                  
3(  ) 30 a 39 anos                                 6(  ) acima de 59 anos 
 
P3 Estado Civil 
1(  )Solteiro (a)                                4(  )Separado (a)             
2(  )Casado (a)                                5(  ) Divorciado (a) 
3(  )União Estável (mora junto)       6(  ) Viúvo (a) 
  
P4 Número de filhos (as): 
1(  ) 1 ou 2            3(   ) 5 ou 6                  5(  ) não têm filhos/as 
2(  ) 3 ou 4            4(   ) acima de 6  
 
P5 Local de moradia 
1(   ) Campo                      
2(   ) Cidade                        
P6 Se no campo, qual?  
P7 Se na cidade, qual?  
 
P8 Quantas pessoas moram na casa (incluindo o(a) 
entrevistado(a):______________________________ 
 
4.4. Grau de parentesco das pessoas que moram na casa 
(  ) pai                                           (   ) filho (a)   
(  ) mãe                                         (   ) irmão (a) 
(  ) marido/esposa             (   ) outro (a) Qual? ______________________________                    
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P9 Profissão: ___________________________________________   
 
P10 Atualmente estuda?  
1 (  ) sim  
2 (  ) não 
 
P 11 Grau de escolaridade:  
1(  ) ensino fund. completo     4(  )ensino méd. completo   6(   ) ensino sup. completo      
2( ) ensino fund. incompleto   5( )ensino méd. incompleto 7( ) ensino sup. incompleto  
3(  ) EJA                   9(   )Não frequentou a escola                8(   ) Pós-Graduação                    
10 (  ) Outro Especifique___________________ 
P12 Se outro, especifique: ___________________________________ 
 
P13 Participação no Colegiado (Comitê) Territorial do Sertão do Apodi?  
1 (  ) Titular      2 (  ) Suplente            3  (  ) Observador                    4 (  ) Convidado  
 
P14 Está representando qual instituição neste Comitê? 
1 (    ) Poder Público       
2 (    ) Sindicato               
3 (   ) Associação            
4 (    ) ONG                      
P1 Se poder público, especifique: ______________________________________ 
P16  Se Sindicato, especifique: ________________________________________ 
P17 Se Associação, especifique: ______________________________________ 
P18 Se ONG, especifique: ___________________________________________ 
 
P19 Tempo de participação no Comitê:  
1(   ) menos de um ano       3(   ) dois  a quatro anos  
2(   ) um a dois anos           4(   ) mais de quatro anos  
 
P20 Como foi escolhido (a) para participar como membro deste Comitê? 
1(   ) Indicado por alguém da entidade que participa 
2(   ) Assembléia geral da entidade 
3(   ) Eleito na plenária do Comitê    
4(   ) Outro     
P 20.1 Se outro, especifique:_____ ______________________________________ 
 
P21 Freqüência de participação nas reuniões do Comitê 
1(   ) Primeira reunião que participo 
2(   ) Raramente participo das reuniões 
3(   ) Freqüentemente participo das reuniões  
  
P22 Por que participa deste Comitê? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
                              
P23 Ocupa algum cargo na Coordenação Executiva deste Comitê?  
1(   ) sim                                     2(   ) não  
 
P 24 Se sim, qual? ____________________________________________ 
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P25  Nas reuniões, geralmente participa de qual  Câmara Temática ou grupos 
de discussão? 
(  ) Cadeias produtivas, comércio e serviços              (   ) Ciência e Tecnologia 
(   ) Agroecologia                                                         (   ) Educação, Saúde e Cultura 
(   ) Recursos Hídricos                                                 (   ) Infra-estrutura básica 
 
 P26 Por que? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
P27 Participa ou participou de algum tipo de movimento ou organização 
social? 
1(  ) sim    2(  ) não  
 
P28 Em caso de sim, qual?____________________________________________ 
P29 Por quê? (tanto em caso de sim como de não) 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
P30 Há quanto tempo atua em movimentos e/ou organizações sociais?   
1( ) menos de 1 ano       3(  )entre 3 e 5 anos   5( ) entre 8 e 10 anos  7( ) entre 15 e 20 anos  
2(  )entre 1 e 3 anos     4(   )entre 5 e 8 anos  6(  ) entre 10 e 15 anos  8(   ) mais de 20 anos  
 
P31  Você percebe alguma mudança na sua comunidade/assentamento a partir 
da atuação do Comitê?  
___________________________________________________________________ 
 
P32 Em caso de sim, qual (is)? 
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
P33 Na sua opinião, que projeto (s) mais importante este Comitê já aprovou? 
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
P34 Você é a favor ou contra a participação paritária entre os membros do 
Comitê? 
1(   ) a favor               2(   ) contra  
P 35 Por quê?  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Parte II- Sobre a área da Educação 
 
P36 Você alguma vez participou da câmara temática ou grupo de discussão na 
área de educação deste Comitê?   
1(    )  Sim                   2 (    )  Não 
P37 EM BRANCO 
P38 Por quê? 
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 P39 Você participa ou participou de alguma atividade no Território Sertão do 
Apodi na área da educação voltada para o meio rural?  
1(      )  sim    2 (      ) não  
P40  Caso sim, qual (is)? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
P41 E quem promoveu essa atividade que o(a) senhor(a) participou?  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
P42 Nessa atividade realizada foi discutido: 
(   ) Educação do campo 
(   ) Educação contextualizada 
(   ) Educação para o semi-árido 
(   ) Nenhuma das alternativas 
 
P43 Sabe o que significa? Explique. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
P44 Você conhece alguma experiência de trabalho/atuação na área da 
educação no Território Sertão do Apodi? 
1(   )  sim      2(   ) não 
P45 Caso sim, qual e onde é realizado?  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
P46 Você considera necessário trabalhar uma perspectiva de educação 
diferenciada para o campo/meio rural?    
1(   )  sim  2 (  ) não  
P47 Por quê?   
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
P48 O que você acha da escola do campo (rural)?  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
P49  Na sua opinião...: (marcar apenas uma alternativa) 
(   ) Ainda não existe uma prática diferenciada para a educação no meio rural. 
(  ) Existe experiências de educação contextualizada no meio rural realizada de 
forma isolada entre o poder público e a sociedade civil   
(   ) Está iniciando uma perspectiva de trabalho em conjunto entre poder público e 
sociedade civil, mas com muitos obstáculos/dificuldades 
(   ) Há experiências já consolidadas que são realizadas em parceria entre o poder 
público e a sociedade civil.   


