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RESUMO 

 

A presente pesquisa tem como cerne a formação docente no contexto da educação do 

campo na região do Alto Vale Piranga. Buscou pensar o processo de formação de seus 

educadores, formais e não-formais, pela perspectiva do pensamento crítico. Para isso, 

foram selecionados cinco professores que se autodenominam comprometidos com a 

emancipação humana e  contra qualquer forma de opressão. O instrumental teórico 

utilizado baseia-se no conceito de materialismo dialético, se orientando 

metodologicamente por meio da análise narrativa autobiográfica. Utilizamos como eixo 

norteador da pesquisa o equilíbrio entre as categorias que constituem propriamente a 

dialética: o universal, o particular e o singular. Para evidenciar essas categorias, foram 

utilizadas narrativas escritas como instrumento de investigação, visando compreender 

como e quando o processo de conscientização aconteceu nos educadores-sujeitos. Por 

meio da análise, buscou-se compreender em que medida os conhecimentos agregados 

pelos sujeitos da pesquisa, durante seus percursos formativos, colaboraram na 

construção de uma consciência crítica e emancipatória, voltada ao ideário de educação 

do campo, e como isso reverbera na prática pedagógica e na perspectiva futura da 

profissão docente. Para situar toda a investigação, foi feita uma descrição da região 

onde estão os sujeitos das narrativas, sua relevância histórica e cultural, dentre outros 

múltiplos determinantes que constituem as comunidades rurais desses sujeitos como 

sendo uma unidade regional. Em seguida, foi abordado por meio de uma síntese da 

particularidade do percurso histórico da educação rural no Brasil, até o surgimento e 

consolidação do conceito de Educação do Campo, alguns descritores que compõem a 

categoria universal e o pensamento crítico. A pesquisa buscou entender a conjuntura 

atual do campesinato brasileiro, os embates de projetos antagônicos de nação e 

educação, e os novos desafios de uma formação crítica e emancipatória do educador que 

atua no Campo. A análise das narrativas, por fim, reafirmou a postura crítico-política 

dos educadores presentes na pesquisa; no entanto, verificou-se contradições discursivas 

ocultas. Persiste uma forte tendência de reproduzir o discurso meritocrático, o senso 

comum e os valores hegemônicos da vida urbana na prática pedagógica de alguns 

educadores entrevistados. Desse modo, constata-se a necessidade do pensamento crítico 

e da dialética como base teórica e metodológica primordial nos cursos de formação de 

professores que visam à emancipação humana do trabalhador do campo.  

 

Palavras-chave: Formação de Professores. Educação do Campo. Pensamento Crítico. 

  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 

 
This research is core on teacher education in the context of rural education in the Alto 

Vale Piranga region. Sought think the process of training their teachers, both formal and 

informal, for critical thinking perspective. For this, we selected five teachers who call 

themselves committed to human emancipation and against all forms of oppression. The 

theoretical tools used are based on the concept of dialectical materialism, moving 

toward methodologically through autobiographical narrative analysis. We use as a 

guiding research axis balance between the categories that are properly the dialectic: the 

universal, the particular and the singular. To highlight these categories, narratives 

written as a research tool were used, to understand how and when the process of 

awareness was in the teacher-subject. Through the analysis, we sought to understand to 

what extent the aggregate knowledge by the research subjects during their training 

paths, contributed to the construction of a critical consciousness and emancipatory, 

focused on Field Education ideas, and how it reverberates in pedagogical practice and 

future perspective of the teaching profession. To place all research, a description of the 

region was made where the subject of the narrative, its historical and cultural relevance, 

among other multiple determinants that are the subject of these rural communities as a 

regional unit. Then was approached by a particular historical course of the synthesis of 

rural education in Brazil, until the emergence and consolidation of the concept of Field 

Education, some descriptors that make up the universal category and critical thinking. 

The research sought to understand the current situation of the Brazilian peasantry, the 

clashes of antagonistic projects of nation and education, and the new challenges of a 

critical and emancipatory education educator who works in the field. The analysis of the 

narratives, finally, reaffirmed the critical-political stance of the present educators in the 

research; However, it has been hidden discourse contradictions. There is still a strong 

tendency to reproduce the meritocratic discourse, common sense and the hegemonic 

values of urban life in the pedagogical practice of some educators interviewed. Thus, 

there has been the need for critical thinking and dialectic as the primary theoretical and 

methodological basis in teacher training courses aimed at human emancipation of the 

field worker. 

Keywords: Teacher Education. Field Education. Critical Thinking. 
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INTRODUÇÃO 

 

Educação do Campo é um conceito novo, criado em 1998, na I Conferência 

Nacional Por Uma Educação Básica do Campo, realizada em Luziânia, estado de 

Goiás, a partir da articulação dos movimentos sociais do campo, pesquisadores e o 

Ministério da Educação na procura de uma nova ordem social (CADART, 2004). A luta 

por uma educação diferenciada para as populações do campo tem se fortalecido pela 

resistência de inúmeras organizações e comunidades rurais que não querem perder sua 

identidade, cultura e modo de viver. 

A partir desse evento, ocorreram avanços significativos na elaboração da 

regulamentação da Educação do Campo, na implantação de cursos e programas de 

formação docente para o campo, como foi o caso do PRONERA (1998), Saberes da 

Terra (2005), Programa Escola Ativa (2007), PROCAMPO (2008), Curso de Educação 

do Campo na Universidade Aberta do Brasil (2009) e PRONACAMPO (2012). 

A maioria dos professores (com formação) que atuam no campo saiu dos cursos 

de licenciatura plena, porém, sem nenhuma formação específica para tal, quadro que se 

agrava quando percebemos que um número considerável de professores, formados pelas 

universidades do interior do Brasil, iniciam sua carreira justamente em escolas 

localizadas na zona rural
1
.  

A partir de 2007, algumas Universidades junto com o Ministério da Educação, 

criaram um programa de Licenciatura do Campo. Assim, atualmente, a UnB, UFMG, 

UFBA, UFMA e a UFS desenvolvem esse tipo de modalidade de licenciatura, mas 

enfrentam problemas estruturais, pois o recurso para implantação e manutenção do 

curso é destinado somente para um ano.     

Para uma maior compreensão do processo de construção do movimento pela 

educação do campo é necessário contextualizar o panorama antes da criação do conceito 

de educação do campo em 1997, quando a educação rural se restringia à escola 

destinada dentro do espaço rural. Contudo, reproduzia o sistema educacional liberal e o 

escolacentrismo. O novo conceito de educação do campo, temática de estudo recente em 

nosso país, refere-se a um novo modelo de educação de formação integral, que nasceu, 

                                                           
1
 É o caso da UFOP que têm campi nas cidades de Ouro Preto, Mariana e João Monlevade, onde a maior 

parte das escolas da Rede Municipal de Educação se localiza na zona rural. 
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principalmente, de reivindicações dos movimentos sociais da reforma agrária, entre 

outros movimentos sociais do campo. 

O estudo da Educação do Campo é considerado um novo paradigma 

educacional, que se identifica com o pensamento crítico, contemplando aspectos 

filosóficos, sociológicos, antropológicos e pedagógicos. Para tanto, como suporte 

teórico na análise, seguiremos a interpretação de CALDART (2010, p.106), que levanta 

entre alguns fundamentos originários da Educação do Campo como crítica. Este novo 

paradigma surge como resposta crítica à realidade do sistema educacional no Brasil, 

especificamente oferecida para o povo que vive no/do campo.  

Segundo Caldart (2010) A Educação do Campo como crítica não se propõe a 

criticar a educação em si mesma, já que a base desse novo paradigma educacional se 

constitui na realidade do trabalhador do campo. Nesse ínterim, surte a necessidade de 

uma crítica materialista, que identifica o camponês em um dado momento histórico; um 

projeto de nação e de educação que culmina num embate de projetos antagônicos no 

campo.  

A crítica está para além da denúncia, está como contrapontos de práticas e 

alternativas, e como crítica projetiva de transformações.  (...) esse parâmetro que a 

Educação do Campo deve ser analisada, e não como se fosse um ideal ou ideário 

político-pedagógico a ser implantado ou ao qual a educação deve se sujeitar 

(CALDART, 2009, p.40).  

 Nesta perspectiva, a educação do campo se constitui a partir dos sujeitos do 

campo, do trabalho, das lutas sociais e dos modos de vida dos camponeses. 

Descentralizar-se da escola é fator determinante para alargar a visão do conceito de 

educação no/do campo e para o campo, repensando o conjunto de condições que se 

alimentam dessa instituição para poder tecer o processo de humanização das pessoas.  

 
A visão de campo da Educação do Campo exige por si só uma visão mais 

alargada de educação das pessoas, à medida que pensa a lógica da vida no 

campo como totalidade em suas múltiplas e diversas dimensões. Mas, ainda 

assim, há um risco de instrumentalização. Já sabemos pela história: toda vez 

que se subordina a educação a interesses de formação imediata, a educação se 

empobrece do ponto de vista de formação humana, de perspectiva 

omnilateral, necessariamente de ―tempo longo‖ (CARDART, 2004, p.7). 

 

 A presente pesquisa prioriza a realidade do Alto Vale Piranga, embora a 

formação de educadores do campo seja uma emergência em diversas outras regiões 

mineiras. Esta opção deve-se ao fato de que as cidades rurais da região do Alto Vale 
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Piranga são donas de uma cultura singular, caracterizada pelas suas vilas centenárias, 

comunidades quilombolas, extensas áreas rurais destoando-se significativamente da 

realidade urbana. Desta forma, necessita de um olhar específico para compreender a 

singularidade de seu modelo educacional. 

A pesquisa se justifica pelo pouco trabalho escrito e documentado sobre a 

região. Apesar da região do Alto Vale Piranga ser composta por um grande número de 

pequenas comunidades rurais, o tema pesquisado é pouco conhecido pelos professores, 

alunos e trabalhadores do campo da região. Não se tem discutido sobre esse assunto, 

nem mesmo nas instituições privadas de ensino superior que formam o maior 

contingente de professores da região: UNIPAC, FASAR e UNIMES (Universidade à 

distância). Os docentes da região da educação básica geralmente são formados dentro da 

lógica de um sistema educacional que impulsiona os estudantes oriundos da zona rural a 

caminhar para este modelo estratificado de educação a serviço da empregabilidade 

urbana, o que impossibilita uma compreensão humanista das necessidades reais de 

trabalho na zona rural mineira, levantando à velha dicotomia do Ensino: ―educação para 

a vida‖ ou ―educação para o trabalho‖ (urbano!). 

Analisar a ausência de uma educação significativa, voltada para os valores da 

terra, e a necessidade de formação dos professores embasada em uma pedagogia que 

desenvolva o pensamento crítico, e que torne os sujeitos do mundo rural mais 

conscientes de si e de sua realidade, é o objetivo desta dissertação. 

Para tanto, também são objetivos deste trabalho: 

 Localizar profissionais da educação que atuam em consonância com as 

premissas que fundamentam a educação do campo, em segmentos formais ou 

não-formais, nas cidades rurais de Itaverava, Catas Altas da Noruega, Lamim, 

Rio Espera e Cipotânea. 

 Identificar nas narrativas de vida, na experiência com o processo formativo e nas 

práticas pedagógicas realizadas por estes educadores elementos que se 

aproximam do pensamento crítico, do novo paradigma de educação do campo e 

do conceito de ―omnilateralidade‖ e formação integral. 

 

 Para alcançar os nossos objetivos, realizamos um estudo de natureza qualitativa, 

através do método do materialismo dialético.  A análise dialética favorece a 

compreensão, contraditória e complexa, implicada no percurso formativo dos 
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professores que se julgam comprometidos com o pensamento crítico na realidade do 

campo da região do Alto Vale Piranga. 

 Pesquisamos a partir das narrativas de vida dos docentes os aspectos referentes à 

sua trajetória da vida escolar, desde a entrada na escola até sua ação presente e 

perspectivas futuras. Analisamos cinco narrativas de vida e formação de educadores do 

ensino formal e não formal na região do Alto Vale Piranga, Zona da Mata mineira, mais 

especificamente, as cidades de Itaverava, Catas Altas da Noruega, Lamim, Rio Espera e 

Cipotânea.  

Levando em conta a grande influência do ambiente cultural no processo 

formativo e na constituição dos sujeitos, averiguamos suas singularidades, constituição 

dos sentidos, valores, cultura e perspectivas dos professores do Alto Vale Piranga, 

priorizando o quadro de uma realidade social mais ampla que ultrapasse a lógica do 

capital. 

 Partimos da investigação de como pensar a educação do campo e seu processo 

de formação de professores na região do Alto Vale Piranga, embasado no pensamento 

crítico. Com isso, se faz necessário compreender como o professor constitui sua 

consciência crítica (ou a falta dela) a partir da sua própria história de vida, tendo em 

vista a relação dialética entre as dimensões pessoais e coletivas.  

Desse modo, esta pesquisa está estrutura em quatro capítulos.  

No Capítulo I, apresentamos a relevância do materialismo dialético como 

suporte teórico e metodológico escolhido para investigação do problema proposto, o 

método autobiográfico como técnica de abordagem de estudo e o percurso 

metodológico da pesquisa. Por fim, buscamos expor um Estado da Arte, inventariando 

os principais objetos de estudo apontados em dissertações e teses referentes à formação 

de professores em Educação do Campo em Minas Gerais.  

 Para contextualizar o modo de vida singular da região do Alto Vale Piranga, o S 

Capítulo II, traz um breve panorama histórico, geográfico, socioeconômico e  cultural 

das cidades pesquisadas. Ainda se faz uma análise das condições nas quais se efetiva a 

educação rural na região. 

No Capítulo III abordamos alguns descritores que, dialeticamente, compõem a 

categoria universal e particular.  Partimos de um processo de investigação teórica para 

compreender a proposta de formação humana omnilateral de caráter crítico, e para 

entendermos o novo paradigma da Educação do Campo trazemos uma breve 
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retrospectiva histórica da educação rural e suas políticas públicas e uma reflexão sobre o 

Campo brasileiro.   

Por fim, no Capítulo IV, apresentamos as análises das narrativas dos cinco 

educadores entrevistados, partindo de três recortes distintos: a trajetória de formação 

dos professores para torná-los educadores críticos, a descoberta do Campo como espaço 

de trabalho educativo e as práticas pedagógicas no trabalho educativo. Tais recortes 

foram feitos na tentativa de investigar a educação do campo e seu processo de formação 

de professores na região do Alto Vale Piranga tendo como base o pensamento crítico.     

 .  
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CAPÍTULO I: 

APORTES TEÓRICO-METODOLÓGICOS: Entre o materialismo 

dialético e a autobiografia. 

 
[...] é necessário distinguir o método de exposição formalmente do 

método de pesquisa. A pesquisa tem de captar detalhadamente a 

matéria, analisar as suas várias formas de evolução e rastrear sua 

conexão íntima. Só depois de concluído esse trabalho é que se pode 

expor adequadamente o movimento real. [...] (Marx, O Capital, 1996, 

T. 1, p. 140). 

 

Para uma investigação sociológica sobre a formação dos professores da 

educação do campo no Alto Vale Piranga - MG,  tomamos como suporte teórico e 

metodológico de pesquisa o materialismo dialético. A escolha por esse método de 

análise se justifica por se tratar de pressupostos reais, constituído de sujeitos reais, num 

processo de vida real, tanto historicamente construído como fruto da própria ação, 

quanto o que se revela nas condições concretas da produção da vida dos sujeitos da 

pesquisa. 

 O fato é que pesquisadores acadêmicos, em
2
 conjunto com os movimentos 

sociais do campo
3
, vêm levantando a importância e a atualidade do materialismo 

dialético na formação de educadores e, particularmente, para aqueles que atuam no 

campo, tendo como principal premissa a transformação social e a emancipação humana 

dos povos do campo.  

 No primeiro momento, faremos uma breve referência aos elementos que 

constituem o método escolhido para em seguida enunciar suas categorias principais em 

diálogo com os elementos do objeto estudado.   

 BEZERRA NETO (2010) retoma os filósofos da natureza4 para refletir a origem 

do pensamento materialista, se empenhando por captar as divergências históricas entre 

os pensadores da concepção que determinam o ser como matéria ou pensamento (a 

ideia).  Assim, identifica que ―os idealistas sobrepõem o espírito à natureza acreditando, 

em última instância, na criação do mundo; já os materialistas veem a natureza como o 

                                                           
2
 Os pesquisadores acadêmicos  têm indicado um movimento de articulação entre conceitos da Educação 

do Campo, formação de professores e sociologia. Alguns autores recorrentes são José de Souza Martins e 

Maria da Glória Gohn, Miguel Arroyo, Roseli Salete Caldart, Gaudêncio Frigotto, Mônica Molina, Luiz 

Bezerra Neto, Celi Nelza Zülke Taffarel, Bernardo Mançano Fernandes, basicamente.  
3
 Diversos são os movimentos sociais do campo que incorporam projetos, propostas pedagógicas e estão a 

refletir sobre a formação de professores: MST, MPA, MAB, MMC, PJR, CPT.   

4 Conhecidos vulgarmente de pré-socráticos, marcaram as primeiras especulações de caráter filosófico, 

dando a origem às questões ontológicas, ao procurar encontrar respostas a causa primeira do ser, como o 

cosmo  e a si mesmo dentro desse universo.  
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elemento primordial sendo, a consciência, ela mesma, um produto da matéria altamente 

organizada (BEZERRA NETO, 2010, p.253). 

 Na leitura que Saviani (2012) faz das premissas fundamentais do materialismo 

de orientação marxista, a prática material é o elemento determinante na formação do 

homem e não o pensamento. O autor parte da polêmica entre Marx e Hegel para 

conceber o caráter material e social da atividade humana, apontando que, no 

racionalismo idealista, é o pensamento que determina o homem real; a concepção do 

mundo como real, feita pelo homem, é realizada igualmente por intermédio do 

pensamento5. Já no materialismo ―as coisas existem independentemente do pensamento, 

com o corolário: é a realidade que determina as ideias e não o contrário‖ (SAVIANI, 

2012, p.63). 

 O método dialético de análise não foi inventado por Marx. A natureza como 

unidade em movimento é um fato objetivo que existe mesmo sem a presença do sujeito. 

Contudo, a dialética fica vazia de sentido quando pensada sem o sujeito, pois é na 

interação entre sociedade humana e natureza que ela se constitui enquanto 

conhecimento (BEZERRA NETO, 2010). Por fim, é o processo histórico que produz o 

movimento dialético de tese, antítese e síntese. 

 
Quanto à origem da dialética, lembramos que esta forma de 

pensamento remonta aos pensadores da antigüidade clássica, dado que 

filósofos como Heráclito de Éfeso (540 a.C.), já a concebia como o 

modo de compreensão da realidade essencialmente contraditória e em 

permanente transformação (NETTO, 2010, p.254). 

 

 

 Os elementos constitutivos do pensamento e do método dialético ganham 

destaque a partir da crítica à separação entre objetividade e subjetividade, entendendo 

que o indivíduo está inserido em um movimento social. Por um lado, representa uma 

crítica à visão dominante objetivista, por outro, uma inserção da subjetividade como 

produção histórica. 

 Entretanto, segundo a tese de Lukács, só se pode pensar na superação da 

dialética idealista concebida por Hegel partindo da compreensão e da viragem que Marx 

confere ao método dialético. Mesmo que ancorado na dialética hegeliana, Marx esboça 

                                                           
5 No livro Contribuição para a crítica da economia política (MARX apud SAVIANI, 2012, p.62) Marx 

questiona Hegel sobre conceber o real como resultado do pensamento por si próprio. Assim, o único 

modo de se apropriar do mundo é reproduzi-lo como concreto pensado, ou seja, como produto do cérebro 

pensante. 
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um ―método de crítica totalmente novo: a crítica como revelação dos fundamentos 

sociais de um problema e dos pressupostos sociais para a sua solução‖ (LUKÁCS apud 

NETTO, 2013, p. 37).   

 Referindo-se a Hegel como o filósofo que trouxe à tona os elementos 

fundamentais do método dialético, Marx já afirmava que sua compreensão do método 

dialético era o reverso do método deste filósofo. 

 

Para Hegel o processo do pensamento que ele converte inclusive em 

sujeito com vida própria, sob o nome de idéia, é o demiurgo (criador) 

do real e este, a simples forma externa em que toma corpo. Para mim, 

o ideal, ao contrário, não é mais do que o material, traduzido e 

transposto para a cabeça do homem (MARX, 2002, p. 28).  

 

 Considerando o movimento dialético de tese, antítese (contradição) e síntese 

proposto por Hegel, Marx formula sua lógica dialética deslocando a contradição do 

campo do pensamento para o da realidade concreta, no qual o conflito histórico entre as 

forças de trabalho e os meios de produção inevitavelmente resultará na revolução.  

 Na concepção marxista, a dialética é inscrita na política e pretende se apropriar e 

transformar o real, impulsionando a resolução de todas as contradições concretas e sua 

efetivação numa sociedade sem classes.  

Florestan Fernandes ressalta como o método de interpretação marxista se 

diferencia dos demais parâmetros teórico-metodológicos anteriores, que pretendiam 

atribuir cientificidade à pesquisa, mas se revelaram frágeis no esforço pela compreensão 

do movimento real do fenômeno.  

 

De fato, pela primeira vez na ciência social histórica, o esquema 

interpretativo usual – presente → passado – era posto de lado, 

substituído por um novo esquema interpretativo dialético – presente 

↔ passado em conexão direta com presente ↔ futuro. E, pela 

primeira vez, outrossim, esse esquema servia de princípio 

interpretativo e como critério de ação, fundindo ciência e revolução 

(ou teoria  e práxis) (FERNANDES, 2009, p.41). 

 

Marx trouxe ao materialismo e a dialética um sentido extremamente novo e 

significativo (NETO, 2010, p.252). Porém, é importante reconhecer que a complexidade 

do materialismo dialético não se resume à compreensão reducionista, que restringe à 

análise econômica como saber total, sobrepondo a quaisquer outras análises, ou sendo 

aplicada em qualquer pesquisa como solução imediata às problemáticas da realidade.   

 Lukács, como grande estudioso da validade metodológica da dialética, focou 

seus estudos objetivando sistematizar os ―princípios do marxismo na história, lógica, 

http://www.marxists.org/portugues/dicionario/verbetes/h/hegel.htm
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estética, ontologia, epistemologia, ética‖ (MÉSZÁROS, 2013, p.30), ressaltando o 

ponto de vista da totalidade em oposição a uma crítica à concepção monocausalista
6
 ao 

pensamento de Marx. Neste aspecto, Lukács concebe centralidade às categorias de 

totalidade e mediação, contrapondo as prerrogativas do isolacionismo e de 

fragmentação capitalista.  

  
Não é o predomínio de motivos econômicos na explicação da história 

que distingue de maneira decisiva o marxismo da ciência burguesa, 

mas o ponto de vista da totalidade. A categoria da totalidade, o 

domínio universal e determinante do todo sobre as partes, constitui a 

essência do método que Marx recebeu de Hegel e transformou de 

maneira original no fundamento de uma ciência inteiramente nova 

(LUKÁCS, apud MÉSZÁROS, 2013). 
 

Desse modo, Marx ultrapassa a lógica idealista hegeliana e, de forma dialética, 

coloca o concreto real como base de todo processo de conhecimento cognitivo. A 

dinâmica do método tem como ponto de partida a observação imediata do que se 

pretende compreender.  Através da abstração de categorias, num processo analítico, 

Marx retorna ao concreto real, agora compreendendo a totalidade do pensamento 

enquanto síntese de múltiplas determinações (SAVIANI, 2012,p.128).   

Outro aspecto relevante do método dialético, que se distingue da lógica formal, 

implica em posicionar a contradição como categoria essencial da lógica dialética, fato 

inevitável quando Marx compreende a realidade social como um complexo formado por 

múltiplos complexos (NETTO, 1998). 

Nessa perspectiva, utilizamos como eixo norteador da pesquisa a inter-relação 

entre as categorias que constituem a dialética: a universalidade, a particularidade e a 

singularidade.  

Segundo Luckas (1978, p.5),  seria impossível uma compreensão da realidade 

numa práxis, sem diferenciar e delimitar as respectivas categorias. Na superação 

recíproca, de uma na outra, brota o conhecimento da totalidade. 

Nessa perspectiva,  a consciência crítica e dialética do pesquisador perpassa por 

graus de compreensão da unidade em movimento na relação universal- particular- 

                                                           
6 Netto (2011) faz uma análise de concepções reducionistas de alguns adversários teóricos de Marx,  cita 

a crítica formulada por Weber ao comparar a ―concepção materialista da história, as explicações 

monocausalistas dos processos sociais, isto é, explicações que pretendiam esclarecer tudo a partir de uma 

única causa (ou fator).‖(p.14).  
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singular, produzindo um conhecimento rico no entendimento da totalidade e das 

diversas relações que a determinam.  

Em nosso percurso metodológico fizemos esforços para compreender a unidade 

das categorias, e assim, evitando correr o risco da universalização excessiva dos 

fenômenos, caindo numa perspectiva metafísica e idealista, que exclui os sujeitos 

enquanto construtores da história. 

  Por outro lado, evitamos singularizar o fenômeno a ponto de aliená-lo ao 

―isolamento primitivo‖ das comunidades, ou num critério estritamente subjetivista que 

limita a origem dos conflitos sociais ao relativismo dos prismas dos sujeitos, analisando 

o fenômeno social como um construto das mentes dos indivíduos. Em suma, a ausência 

de alguma dessas categorias impossibilita uma real compreensão e conjugação do 

contexto histórico-social ao problema investigado. 

Chegamos a uma combinação teórico-metodológica desenvolvida em forma de 

espiral, em que o todo e a parte se encontram em dialética para compreender a 

totalidade do objeto da pesquisa.  

Como pensar a educação do campo e seu processo de formação de professores 

embasados numa concepção crítica da realidade?  

 

1.1. A Educação do campo como mediadora da categoria universal e singular 

 

A particularidade do movimento por uma educação do campo
7
 tem como 

principio básico o comprometimento do professor com a emancipação humana, que se 

propõe superar qualquer forma de opressão. Nesta perspectiva, o professor se utiliza dos 

elementos de uma tradição crítica para a formação de consciência autônoma e 

emancipada dos alunos, para que estes sejam capazes de compreender as contradições 

existentes na realidade. A luta contra as forças que subordinam os homens às situações 

de opressão brota dessa compreensão e, assim, possibilita que se vejam como 

agentes transformadores das estruturas historicamente estabelecidas na sociedade. 

                                                           
7 O novo conceito de ―educação do campo‖, criado a partir da articulação dos movimentos sociais do 

campo, pesquisadores e o Ministério da Educação traduz a procura de uma nova ordem social (CADART, 

2004) na qual o MST é protagonista pedagógico na construção de um projeto político contra-hegemônico 

de singular importância. Tendo como meta o fim da expropriação e exploração dos sujeitos do campo, o 

MST defende uma educação que visa à autonomia do sujeito ou coletivo.  
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 Pretendemos identificar nas narrativas dos educadores sujeitos desta pesquisa, 

elementos do pensamento crítico que se aproximam do ideário de educação do campo e 

da perspectiva de emancipação humana.  

O instrumento de pesquisa orienta-se pelo método autobiográfico como técnica 

de abordagem de estudo, especificamente das histórias de vida/formação segundo Souza 

(2013) e Josso (2002), que viabilizam um redimensionamento do percurso de vida 

escolar, formação e atuação docente, entrelaçando reflexões sobre sua história passada e 

presente.   

Chegamos numa combinação dos métodos e instrumentos na qual estão auto-

implicadas as categorias dialéticas com o objeto estudado e os sujeitos da pesquisa, 

tendo como ponto de partida uma possível formação crítica destes educadores que 

procuram intervir de forma ativa e consciente no processo da história, tendo o meio 

rural como espaço de atuação.   

A partir da análise do sujeito singular, tentaremos compreender a teia na qual ele 

está inserido, visualizando uma compreensão da totalidade para melhor enfrentar os 

antagonismos de nosso tempo e melhor conduzir nossas ações dentro de um mundo 

cheio de contradições.  Nota-se, entretanto, que o sujeito só pode ser entendido como 

ser social e histórico, sendo síntese de determinações econômicas, políticas e culturais. 

―Assim, a consciência é uma abstração da vida real, sendo produto da atividade humana, 

daí admitir que não é a consciência que cria a vida, mas a vida que, sob condições 

sociais reais, cria a consciência.‖(BEZERRA NETO, 2010, p.253). Se de um lado a 

sociedade produz o homem, por outro, o homem também produz a sociedade. É nesta 

perspectiva dialética que o homem, através da sua práxis, transforma a realidade social.   

O método dialético, nesse sentido, é fundamental para compreender a inter-

relação entre a formação de educadores e os movimentos sociais do campo com os 

sujeitos da pesquisa, possibilitando entender as relações entre o discurso e a prática 

efetiva, entre o imaginário e a realidade concreta, tendo como compromisso desvelar 

sua veracidade na práxis social dos sujeitos investigados (BEZERRA NETO, 2010). 

Nesse processo, a especificidade da realidade local é mediada pela categoria 

particular à construção de uma nova concepção de educação do campo, que está auto-

implicada com as questões universais de formação humana. 

A produção subjetiva advinda da abordagem autobiográfica não se desvincula do 

todo processual, e sim, proporciona uma compreensão do contexto sócio-histórico em 

que o singular está inserido. 
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Nessa perspectiva, adotam como pressuposto que as narrativas de si, 

orais e escritas, contribuem para a transformação de sentidos 

histórico-culturais, concernentes às representações de si, do outro e da 

ação do sujeito no mundo, tanto para a pessoa que narra quanto para 

aquelas que leem, escutam e analisam essas narrativas (PASSEGGI et 

al, 2013, p.17). 

  

Ao adotar as histórias de vida que enfatizam a singularidade no processo 

investigativo da ―formação de professores‖ do campo no Alto Vale Piranga,  é preciso 

destacar previamente o risco da hipervalorização do local, concebendo uma análise das 

singularidades deslocadas da relação da  universalidade. 

Antes de partir para a descrição do contexto em que esta pesquisa foi realizada, 

buscaremos, a seguir, associar a lógica dialética abordada neste trabalho à análise 

biográfica, sem trazer neste dado momento as narrativas de vida/formação dos sujeitos 

da pesquisa propriamente ditas. 

Diferente do entendimento do singular na pós-modernidade, que compreende a 

singularidade como um movimento próprio, ligado à subjetividade e que desconsidera o 

universal, essa pesquisa se identifica com o método biográfico defendido por 

FERRAROTTI (1991), que oportuniza o diálogo entre a subjetividade da história de 

vida de um determinado homem com a objetividade da história social, assertiva que 

configura uma perspectiva dialética:  

 

[...] quando a questão é evitar projectar a componente pessoal no reino 

do acaso ignorando-a e considerar a práxis humana, só a razão 

dialética permite a compreensão de um acto na sua totalidade, a 

reconstrução do processo que faz de um comportamento específico, a 

síntese activa de um sistema social. Só a razão dialética nos autoriza a 

interpretar a objetividade de um fragmento da história social, na base 

da subjetividade presente de uma história individual. Só a razão 

dialética nos dá acesso ao universal e ao geral (sociedade), começando 

pela individualidade singular (FERRAROTTI, 1991, p.172). 
  

O autor recorre a Sartre para quem o homem é um universal singular. O sujeito é 

universal, pois faz parte da universalidade singular da história humana, depois de 

totalizado identifica-se como singular pela singularidade universalizante dos seus 

projetos. No que tange a analise de Sartre (apud FERRAROTTI, 1991, p.172), o 

homem precisa ser analisado nesse movimento heurístico de ida e volta nomeado por 

ele de um método  progressivo-regressivo. A junção deste duplo movimento significa a 
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reconstrução exaustiva das totalizações recíprocas que exprimem as relações dialéticas, 

mediadas entre uma sociedade e um indivíduo específico (FERRAROTTI, 1991, p.172). 

Nessa reflexão, o mesmo autor defende o pressuposto da característica sintética 

da práxis humana; que a história da nossa vida individual e cada um de nossos atos se 

manifesta como a síntese de uma história social. O autor conclui constatando que se 

pode conhecer o social tendo como ponto de partida a especificidade de uma práxis 

individual, isto é, a partir da ―reapropriação singular do universal social e histórico‖ 

(FERRAROTTI, 1888, p.27) 

Na perspectiva de SOUZA (2006) ao interpretar e compreender a singularidade 

de uma biografia de vida é possível  iluminar a interpretação de um sistema social 

histórico. 

 
O entendimento construído sobre a história de vida como um relato 

oral ou escrito, recolhido através de entrevista ou de diários pessoais, 

objetiva compreender uma vida, ou parte dela, como possível para 

desvelar e/ou reconstituir processos históricos e ontrealvess vividos 

pelos sujeitos em diferentes contextos (SOUZA, 2006, p.24). 

   

Paul Thompson (1992) já afirmava que a vantagem da utilização da história de 

vida na investigação científica está na confirmação através do registro de evidências. 

Independente da ação que o sujeito opta em executar, ela está de alguma maneira 

interligada no seu contexto social. Sendo assim, a narrativa de si leva o sujeito a 

reconstruir em sua memória as atitudes do passado. 

 
A evidência oral pode conseguir algo mais penetrante e mais 

fundamental para a história (...) transformando os ―objetos‖ de estudo 

em ―sujeitos‖, contribui para uma história que não só é mais rica, mais 

viva e mais comovente, mas também mais verdadeira (THOMPSON, 

1992, p.137) 

 

Segundo o autor, a subjetividade não está ausente em nenhuma fonte de 

pesquisa. Contêm insuficiências, ambiguidades e podem ser manipuladas. Contudo, a 

metodologia da história oral possibilita a transformação dos objetos estudados em 

protagonistas da história. Souza (2006) destaca a importância da subjetividade na 

abordagem biográfica: o papel do aprofundamento no processo de investigação. 

 

Através da abordagem biográfica o sujeito produz um conhecimento 

sobre si, sobre os outros e sobre o cotidiano, o qual revela-se através 

da subjetividade, da singularidade, das experiências e dos saberes, ao 

narrar com profundidade. A centralidade do sujeito no processo de 
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investigação sublinha a importância da abordagem compreensiva e das 

apropriações da experiência vivida, das relações entre a subjetividade 

e narrativa como princípios, que concede ao sujeito o papel de ator e 

autor da sua própria história (SOUZA, 2006, p. 36). 

 

O processo de biografização gera no sujeito o comprometimento de protagonista 

da história, do seu processo formativo, possibilitando o entendimento das limitações e 

superações do seu percurso. As trajetórias de escolarização estão complexamente 

imbricadas no mundo social em que participam. Assim, a abordagem biográfica 

possibilita o conhecimento de si através da compreensão das experiências no seu 

processo formativo e das influências recebidas pelos atores sociais inseridos dentro de 

um espaço/tempo especifico da história e de um contexto societário. As histórias de 

vida estão inseridas na história coletiva.  

 
Assim, apropriar-se e pensar a formação, focadas nas histórias de 

vida, configura-se como fator preponderante para o entendimento das 

trajetórias formativas e do conhecimento de si. Refletir sobre si, sobre 

suas experiências, sobre as culturas com as quais estabelecem contato, 

sobre sua própria história, permite-lhes entender a sua visão de mundo 

e como chegou até ela. Todas essas reflexões levam também à 

reflexão sobre o processo formativo profissional, de como se tornou 

professor, leva-o a pensar na formação, a entender os sentimentos e 

representações dos atores sociais no seu processo de formação 

(FERREIRA, 2013, p.248). 

 

Nesse contexto, julgamos impreterível a utilização das narrativas como 

instrumento de investigação-formação para compreender em profundidade qual, como e 

quando o processo de conscientização aconteceu nos professores entrevistados para 

analisar em que medida os conhecimentos agregados na sua formação colaboraram  na 

construção da identidade como professor que atua no meio rural, o reflexo disso nas 

suas práticas pedagógicas e em suas perspectivas futuras, sem deixar de perceber, no 

entanto, as influências do meio, os embates culturais e sociais que formam essa 

―consciência‖.  

 
É com base nessa perspectiva que a abordagem biográfica instaura se 

como um movimento de investigação-formação ao enfocar o processo 

de conhecimento e de formação que se vincula ao exercício de tomada 

de consciência, por parte do sujeito, das itinerâncias e aprendizagens 

ao longo da vida (SOUZA, 2006, p.47/8). 
 

Enfim, não se pode compreender as categorias de forma isolada. Assim como 

não se pode subalternizar uma categoria frente à outra. Elas estão implicadas uma na 
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outra e esta inter-relação é indissolúvel dentro de um processo dialético de pesquisa.  

Um contexto histórico particular revela-se como mediação fundamental entre a história 

social e a individual, refletindo o plano da realidade como um todo estruturado. 

Como dialogar essa particularidade, a nova concepção em construção sobre a 

educação do campo, dentro do universal, no contexto social histórico das relações 

materiais de produção (termo geral), com a singularidade das narrativas de formação 

dos  professores que atuam na região do Alto Vale Piranga (termo específico)?   

A princípio, apresentaremos a região do Alto Vale Piranga, reconhecendo o 

território de pesquisa, história e geografia, os aspectos sociais, econômicos e culturais, a 

educação formal e não-formal existentes na região, as organizações coletivas, a questão 

agrária e a relação educação/trabalho que constitui a identidade educacional da região. 

No segundo momento, buscaremos a categoria universal partindo de descritores 

que se apresentam essenciais na constituição do pensamento crítico: emancipação 

humana, direito humano universal, formação omnilateral, trabalho e educação, e assim 

podermos nos aprofundar na particularidade histórica de um conceito novo e ainda em 

construção, que se denomina educação do campo. Traçaremos um breve histórico 

apresentando as discordâncias da forma como o Estado preconiza sua atuação na 

educação rural até o recente movimento ―Por uma educação do campo‖, que busca a 

emancipação humana, a formação onmilateral e integral. Em contraste ao projeto 

político agrário no Brasil, tentaremos expor as contradições e embates da 

regulamentação das políticas públicas voltada à educação do campo.  

 Por fim, apresentaremos a narrativa/formação dos  educadores que atuam na 

região, observando suas práticas pedagógicas inseridas no contexto rural e analisaremos 

de forma dialética a unidade do indivíduo e o coletivo com o pensamento crítico. 

  

1.2. O Percurso Metodologia 

  

No primeiro momento da pesquisa foi feito um levantamento sobre as pesquisas 

que abordam à temática e, desse modo, observamos os dados recorrentes, as lacunas e 

posições antagônicas que permeiam as investigações na formação do educador que atua 

no campo. A realização desse estudo fez surtir a necessidade de maior verticalização, o 

que conduziu à elaboração de um Estado da Arte focado no campo da pesquisa 

produzido no Estado de Minas Gerais. Tal estratégia colaborou no aprofundamento do 
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movimento real que aflige a região
8
, haja vista que se constataram semelhanças entre as 

regiões. 

O estudo foi conduzido à luz da tradição crítico-dialética (Marx, Lukács, 

Mészáros, Gramsci), da perspectiva histórico crítica (Saviane, Duarte, Neto), que 

compõe o pensamento crítico, além de estabelecer uma interlocução com os autores que 

fazem parte da articulação por uma educação do campo (Caldart, Arroyo, Molina, 

Fernandes). Para orientar a análise das narrativas autobiográficas recorremos as leituras 

de Ferrarotti, Souza, Josso. 

A segunda etapa da pesquisa foi de caráter exploratório, com visitas periódicas 

às cinco cidades pertencentes à região
9
 pesquisada. Neste momento de reconhecimento 

do campo, buscou-se coletar dados através da análise de documentos, registros em 

cartórios, artigos de jornais, fotos, manuscritos, livros e revistas, além do diálogo 

informal com os moradores das cidades. 

Além do contato com as escolas de ensino formal das cidades, procurou-se 

dialogar com outras instituições e organizações que tratassem da educação e do trabalho 

agrícola, o que permitiu melhor identificar os sujeitos para a pesquisa.  A análise de 

alguns documentos disponibilizados pelas instituições foi essencial para compreender a 

realidade escolar e o universo agrícola das cidades 

 Juntamente com as narrativas também serviu como instrumento de investigação 

de campo a análise documental e a revisão bibliográfica, revelando um grande déficit de 

acervos culturais, estudos geopolíticos e pesquisas acerca da educação na região 

estudada. Alguns dados foram coletados no site do IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística), e outros pelo site da superintendência de ensino possibilitando 

conferir e obter alguns dados das escolas e das cidades da pesquisa. Outras informações 

foram adquiridas diretamente nos departamentos de educação, cultura, agricultura e 

meio ambiente das cidades. 

A seleção dos sujeitos da pesquisa partiu da proposta de investigação 

apresentada e seguiu alguns critérios de escolha, entre eles, serem professores 

envolvidos com a comunidade, seja na participação em associações, sindicatos, partidos 

ou movimentos sociais, seja na prática pedagógica diferenciada embasada em uma 

                                                           
8 Neste levantamento bibliográfico constatou-se a ausência de qualquer pesquisa de cunho educacional do 

Campo realizada na região estudada. 

9 As cidades de Itaverava, Rio Espera, Catas Altas da Noruega, Lamim e Cipotânea compõe a região do 

Alto Vale Piranga, vizinha à dos Inconfidentes e de grande relevância histórica, com formação de vilas há 

mais de 300 anos e uma extensa área rural.  
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perspectiva crítica. Em suma, procurou-se localizar educadores que atuassem no 

desenvolvimento de projetos sociais, incluindo os valores das comunidades rurais e uma 

responsabilidade social básica.  Outro critério de escolha se deu em priorizar 

professores comprometidos em ampliar sua formação, procurando de algum modo, dar 

continuidade ao seu percurso formativo, na educação formal, não-formal e continuada. 

 Dessa forma, como sujeitos de investigação foram selecionados cinco 

professores, sendo dois do ensino não-formal das cidades de Itaverava e Rio Espera, e 

três do ensino formal, das cidades de Catas Altas da Noruega, Lamim e Cipotânea. A 

relevância de ampliar os campos diferenciados da educação, formal e não-formal, está 

em compreender a abrangência dos fundamentos da educação do campo enquanto 

formadores de sujeitos articulados a um projeto de emancipação humana, o que não se 

restringe a escola formal, com conteúdos sistematizados e regulamentados por lei, mas 

também aos espaços de grupos e organizações de ação coletiva, que caracterizam a 

educação não-formal.10  

As narrativas autobiográficas dos professores precederam uma entrevista 

informal para localizar a identidade docente proposta pelo objeto da pesquisa. Em 

termos de metodologia, foi pedido para trabalhar com o relato escrito, depois de uma 

conversa inicial sobre a utilização da abordagem autobiográfica estruturada
11

 numa 

perspectiva de investigação formativa. De forma geral, os entrevistados entregaram suas 

narrativas escritas no prazo médio de três meses após o diálogo de esclarecimento. Os 

cinco educadores, colaboradores desta pesquisa, concederam a autorização para a 

utilização das suas reais identidades, não sendo necessário o uso de nomes fictícios.  

A análise da narrativa partirá da memória de indivíduos reais e terá como 

parâmetro as condições atribuídas pelos sujeitos da pesquisa na sua formação-

existência; pelos fatores que os fizeram considerarem-se educadores críticos, isto é, 

educadores que promovam o intervir e o poder social humano para transformação de um 

sistema político-ideológico-comum (GIROUX e MCLAREN, 2008).  

 

                                                           
10 O caráter educativo dos espaços coletivos do ensino não formal é apontado por GOHN como um 

processo interativo de formação política e sociocultural (GOHN, 2010, p.19). 

11 Segundo SERRANO (1994), a autobiografia é uma narração feita por uma pessoa ou grupo sobre suas 

experiências, atitudes, aspirações e objetivos, retomando o passado para compreender o presente. A 

narrativa  pode ser estruturada, quando se estabelecem normas sobre como estruturar e sistematizar a 

informação; e não estruturada, quando não se dá instruções e a pessoa ou grupo relata de forma 

espontânea suas experiências e reflexões. (SERRANO, p. 41). 
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1.3. Estado da Arte 

 

 Apresentaremos a elaboração de um estado da arte ou ―estado de 

conhecimento‖, isto é, um inventário do que já foi produzido no campo da educação 

rural na região. Neste estudo, buscamos responder a seguinte pergunta: quais são os 

principais objetos de estudo apontados nas dissertações e teses que tratam da educação 

do campo em relação à formação de professores em Minas Gerais? Seguimos a 

orientação partindo do Estado da Arte organizado pela professora Lourdes Helena da 

Silva no livro ―Cenários da Educação no Meio Rural de Minas Gerais‖ (2010). 

A autora faz uma pesquisa bibliográfica nas oito12 principais instituições de 

ensino superior de Minas Gerais, com o objetivo de identificar a produção acadêmica 

sobre a educação rural no Estado entre o período de 1990 a 2005 (SILVA, 2010, p.21).  

Foram constatados 19 trabalhos subdivididos em artigo, monografia, dissertação, 

relatório de pesquisa e tese, no que se refere, de forma geral, à educação no meio rural. 

Destaca-se a produção de dissertações de mestrado com 15 trabalhos na área. A análise 

da autora revela que a educação rural não tinha sido privilegiada na sociedade brasileira, 

o que fez muitos pesquisadores escolher delinear um panorama da educação rural de 

Minas Gerais como objeto de estudo.  

 Priorizamos investigar as produções acadêmicas dos programas de pós-

graduação (mestrado e doutorado) produzidas entre o período de 2006 e 2012 que 

abordam a educação rural em Minas Gerais. Contudo, devido à especificidade do nosso 

objeto de estudo e do crescimento da produção teórica referente à educação rural nos 

últimos sete anos, resolvemos elaborar um levantamento bibliográfico das pesquisas 

relacionadas à temática específica da ―Formação Docente em Educação do Campo‖.  

Considerando os dados do Banco de Tese e Dissertações da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) como espaço de referência 

para coletar pesquisas científicas de qualidade, realizou-se a seleção bibliográfica no 

recorte temporal entre o período citado. Para filtrar tais estudos, utilizamos os termos: 

―educação do campo‖, ―formação de professores‖ e ―Minas Gerais‖. Para conduzir um 

levantamento mais preciso, utilizamos termos diferenciados para a educação do campo, 

                                                           
12 A pesquisa foi realizada nas universidades Federais de Minas Gerais (UFMG), Ouro Preto (UFOP), 

Juiz de Fora (UFJF), Uberlândia (UFU),, Universidade Estadual de Minas Gerais (UEMG), 

UNIMONTES, e Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC), mas foram encontrados 

trabalhos de Educação Rural somente em quatro instituições públicas de Ensino Superior de Minas 

Gerais: UFMG, UFV, UFU e UFJF.  
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tais como: ―educação rural‖, ―educação no meio rural‖ e ―pedagogia rural‖, 

possibilitando incluir mais duas produções ao número de estudos listados no primeiro 

momento.   

 Foram identificadas um total de 16 pesquisa realizadas, entre teses e 

dissertações, defendidas entre os anos de 2006 a 2012, com abrangência à temática da 

formação de professores na educação do campo em Minas Gerais. Cabe ressaltar que, 

em termo de natureza da obra, destaca-se somente uma tese de doutorado em 

contrapartida a quinze dissertações de mestrado defendidas.  

 

Gráfico 1. Teses e Dissertações de Formação de Professores na Educação do 

campo defendidas nas Instituições Públicas de Ensino Superior de Minas 

Gerais entre 2006 a 2012. 

  

 

 

  

Gráfico 2. Teses e Dissertações referentes à Formação de Professores na 

Educação do campo em Minas Gerais segundo o período de defensa  
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 Constatamos através dos gráficos que a PUC- Minas teve uma preocupação 

inicial com tema da formação docente no meio rural, mas faz referência, 

principalmente, à análise na formação das normalistas de Minas Gerais que pretendiam 

atuar nas escolas do meio rural, como é o caso da dissertação de PINTO (2007), que 

investigou a Escola Normal Regional Dom Joaquim Silvério de Souza (1950-1970), 

localizada no meio rural de Diamantina. A pesquisa buscou verificar a consonância do 

contexto socioeconômico do país, do discurso das políticas educacionais destinadas ao 

meio rural e da missão atribuída à escola normal estudada.  

 ANDRADE (2006) também analisa as práticas de formação de professoras para 

a escola rural no Curso Normal Regional Sandoval Soares de Azevedo, em 

Ibirité, Minas Gerais. A pesquisa, ao analisar o período de 1956-1959, constatou a 

preocupação da escola normal em formar professores para atuarem no meio rural dentro 

de uma proposta de fixação do homem no campo. Os resultados indicaram uma 

tendência das professoras formadas serem fortemente influenciadas pelo sistema escolar 

urbano. Nessa mesma linha, uma pesquisa da UFMG, fez a análise dos Cursos de 

Aperfeiçoamento para professores rurais, desenvolvido na Fazenda do Rosário, também 

em Ibirité, nos anos de 1948 a 1956. PINHO (2009) procurou compreender, nesta 

pesquisa, como a proposta pedagógica de civilizar o campo estava em comunhão com o 

debate sociológico da época de superação do meio rural pelo urbano. 

 Nas pesquisas realizadas na pós-graduação da PUC-Minas somente a dissertação 

de DIAS (2009) foge dessa temática, direcionando sua pesquisa à tentativa de 

compreender a especificidade da docência em duas comunidades rurais de uma cidade 

situada no centro-oeste de Minas Gerais.  Entretanto, na UFMG, as temáticas de estudo 

mais recorrentes à formação de professores se destacam nos últimos anos quando o 

LeCampo
13

 é constituído na universidade.   

 O projeto de graduação em Licenciatura do campo (LeCampo), ainda em caráter 

experimental, tinha o objetivo de habilitar, principalmente, professores para atuar no 

ensino multidisciplinar nas séries iniciais do ensino fundamental. Com o sucesso do 

projeto experimental a universidade é chamada para implantar, em 2008, um projeto-

piloto de Licenciatura em Educação do Campo14. Para a elaboração do projeto a 

                                                           
13

 O LeCAmpo teve início em 2005 em uma parceria entre a Faculdade de Educação da Universidade 

Federal de Minas Gerais (FAE/UFMG), MST, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

(INCRA) através do PRONERA. 

14 Projeto formulado pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), por intermédio da secretária de 

Educação Superior (SESU) e da Secretária de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade 



38 
 

 
 

FAE/UFMG contou com a parceria de doze movimentos sociais, três secretárias 

municipais de educação e a EMATER.  

 O resultado desses dois projetos experimentais foi a criação, junto ao Programa 

de Apoio ao Plano de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), 

do curso regular de Licenciatura em Educação do Campo. Dessa forma, o projeto 

habilita professores por área de conhecimento e na alternância Tempo Escola/Tempo 

Comunidade. Hoje a FAE/UFMG já formou 46 professores para atuar no campo e 143 

estão no processo de formação. A proposta do curso é formar professores para atuar nas 

mais diversas realidades das escolas do campo, atendendo alunos das séries finais do 

ensino fundamental e ensino médio por área do conhecimento.  

 

O LeCampo, com todos os seus condicionantes históricos e sociais, 

tem por objetivo formar educadores para ministrar aulas nas diferentes 

etapas e modalidades da educação básica junto à população que 

trabalha e vive na área rural. A duração da licenciatura é de quatro 

anos, ao fim dos quais são habilitados educadores para atuar no ensino 

fundamental e médio, em escolas do campo. A habilitação é por área 

do conhecimento: Língua, Artes e Literatura (LAL); Ciências da Vida 

e da Natureza (CVN); Ciências Sociais e Humanidades (CSH); e 

Matemática (MAT). O período de quatro anos é constituído de oito 

etapas de Tempo Escola (TE) – caracterizadas por aulas presenciais na 

unidade de oferta do curso – e oito etapas de Tempo Comunidade 

(TC) – referentes ao tempo de estudo e aplicação de projetos na 

comunidade de origem (RODRIGUÊS, 2012, p.64). 

 

 Dentre os objetos das pesquisas investigadas, encontramos em quatro 

dissertações que trataram de investigar o programa de Apoio à Formação Superior e 

Licenciatura em Educação do Campo (PROCAMPO), do Ministério da Educação, 

programa piloto reivindicado pelos movimentos sociais na formação de professores do 

campo que irão atuar na educação básica nos anos finais do ensino médio e ensino 

médio.  

 Na dissertação ―Apropriação da escrita no curso de formação de professores de 

ciência para a educação no campo‖, Pio (2012), investiga uma intervenção específica na 

primeira turma, com início em 2009, na área do conhecimento Ciências da Vida e da 

Natureza (CVN). Analisa uma oficina ministrada no curso referente à capacidade de 

escrever textos sobre temas acadêmicos (PIO, 2012). PIO entrevistou o professor que 

ministrou a oficina e oito estudantes da turma, concluindo que a oficina possibilitou aos 

                                                                                                                                                                          
(SECAD), no qual foram convidadas a quatro universidades federais (Sergipe, Bahia, Brasília e Minas 

Gerais) para desenvolver o projeto–piloto de Licenciatura m Educação do Campo (EduCampo, 2012). 
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formandos a compreender a escrita acadêmica ―como algo que se aprende e que, 

portanto, não deriva de um dom ou de uma aptidão especial‖ (PIO, 2012). 

 Nessa mesma perspectiva, da relação dos alunos com a escrita acadêmica, 

encontramos a pesquisa de Rodrigues (2012), ―Escrita acadêmica em contexto de 

formação de professores do campo‖, que também teve como objeto de análise a turma 

pioneira de 2009, porém na área do conhecimento Língua, Artes e Literatura (LAL).   

  O estudo de Correa (2011), com a dissertação ―Memória na prática discente: um 

estudo em sala de aula do Curso de Licenciatura em Educação do Campo da UFMG‖ 

procurou compreender o ―fenômeno da memória, com foco na evocação de lembranças 

de história de vida durante as aulas lecionadas para a Turma de 2010‖ (CORRÊA, 

2011). A autora utilizou-se de recursos audiovisuais e das narrativas das trajetórias de 

vida dos alunos do curso de Letras e Artes (turma de 2010) para buscar no passado 

respostas para o futuro, contribuindo na construção do conteúdo lecionado. 

 Munhoz (2010) traz em seu estudo ―O curso de licenciatura 

em educação do campo: pedagogia da terra e a especificidade da formação dos 

educadores e educadoras do campo de Minas Gerais‖ a importância de compreender as 

especificidades do processo de formação e o protagonismo desses sujeitos-estudantes no 

curso de Pedagogia da Terra oferecido na UFMG. O resultado da pesquisa apontou uma 

experiência teórico-metodológica singular, propiciando um diálogo entre a comunidade 

acadêmica, movimentos sociais e estudantes. 

 Ainda, tendo como referência o que foi produzido na UFMG neste recorte de 

tempo, encontramos pesquisas com diversos outros focos ao tema concernente à 

formação docente do campo. Rodrigues (2009) organizou um estudo sobre classes 

multisseriadas, vislumbrando uma formação docente que se ate às especificidades da 

realidade dos povos do campo. A pesquisa vê com positividade as mudanças adquiridas 

nos últimos anos nas escolas multisseriadas estudadas, principalmente ao que se refere à 

formação docente oferecida como formação continuada aos professores que atuam na 

educação do campo.   

 Martins (2009) tem como proposta de investigação desvelar os saberes docentes 

de cinco professoras de sucesso em território rural do Norte de Minas Gerais. Sua 

pesquisa sinaliza a construção de uma Pedagogia da Resiliência, tendo como 

fundamento os saberes de ensino em constante relação com os saberes éticos e os 

saberes políticos.  



40 
 

 
 

 Lages (2011) procurou fazer a relação entre as produções teóricas e as práticas 

pedagógicas de dois grandes educadores, Helena Antipoff e Paulo Freire. A análise de 

conteúdo expôs importantes conceitos de tais educadores no desenvolvimento de 

propostas pedagógicas que deixaram suas marcas na educação brasileira. Destacam-se 

as ações educativas de tais propostas para a educação rural e a formação de professores.   

 Por fim, Conde (2012) se propôs a discutir de forma dialética a 

produção/consumo do trabalho docente na territorialidade camponesa.  Os sujeitos da 

pesquisa foram de professoras de uma escola pública de um assentamento de Reforma 

Agrária. O autor faz uma tentativa de encontrar a síntese da relação entre a 

territorialidade camponesa e a objetivação do trabalho docente, que é compreendido 

como sendo a antítese entre trabalho docente estranhada e práxis educativa crítica.   

 Na pesquisa realizada por Junior (2007) através do programa de pós-graduação 

em educação da UFU, destaca-se o enfoque na formação e nas práticas pedagógicas de 

professores de História no meio rural da cidade de Araguari, MG. Na análise das 

narrativas, foi evidenciado o compromisso do professor em trabalhar os saberes e 

práticas que produzem sentidos para o aluno. Por outro lado, constatou-se um 

antagonismo de posição entre os professores, referente ao significado do ensino de 

História: alguns professores concebem a formação crítica, a autonomia do aluno como a 

essência da disciplina, outros se preocupam em fornecer o conhecimento universal que 

o prepare em pé de igualdade na concorrência para o mercado de trabalho. 

  Silva (2011) discute na sua dissertação o projeto educacional das escolas 

municipais rurais de Uberlândia, na procura de certificar em que medida o projeto está 

em consonância com as especificidades do aluno oriundo do campo.  Por fim, constata a 

perpetuação da lógica urbana, no modelo de gestão, currículo e projetos de formação de 

professores dentro das escolas rurais estudadas. 

 No último trabalho analisado, a temática da Educação do Campo e formação de 

professores esteve presente na tese de Doutorado em Educação da UFJF. Ribeiro (2012) 

utiliza o conceito de desinvibilização15 de Santos (2005) e das artes de fazer de Certeau 

(1994) para compor um novo conceito: a desinvibilização das artes de fazer, possibilitando 

a reflexão de professoras que atuam em escolas públicas do campo, a partir de conversas 

sobre suas práticas e conhecimentos. A pesquisa apontou para a importância de dar 

                                                           
15

 Conceito utilizado por Boaventura de Sousa Santos(2005), segunda a autora desinvibilizar significa 

tirar da submersão, do anonimato, as formas de saberfazer ensinoaprendizagem. 
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visibilidade às ações cotidianas da escola como práticas criativas, e não enviesar por uma 

lógica racionalista, que coloca a escola dentro de uma rotina pedagógica estagnada. 

 O aumento de pesquisas preferente à temática da formação do professor do 

campo sinalizou um avanço no que concerne à luta pelo direito a educação efetiva e 

diferenciada as regiões mais inóspitas de Minas Gerais.  

 As técnicas metodológicas, predominantemente na pesquisa qualitativa, oscilam 

entre estudo de casos, narrativas de vida, autobiográficas, histórico-documental e 

histórico comparativo, levantamento bibliográfico, entrevistas e questionários. 

 A abordagem do materialismo histórico dialético frente à proposta de uma 

educação do campo são temáticas privilegiadas nas teses e dissertações escritas nos 

últimos anos. Pressupõe-se que tal retomada aos valores está associada ao vínculo dos 

movimentos populares do campo, principalmente o MST, aos educadores do campo e 

aos pesquisadores das universidades públicas brasileiras, na construção de uma nova 

fase do direito a uma educação do campo. 

  Tal direito vai além do ter acesso à escola, trata-se do direito de escolher qual 

escola de fato os próprios trabalhadores rurais almejam para si. Assim, a articulação por 

uma educação do/no campo parte da demanda do sujeito coletivo, por meio da sua 

organização política, se posicionando como sujeitos de direitos e protagonistas da luta 

pela educação. Como se constata na fala de um dos pais de alunos do MST: ―Queremos 

que nossos filhos aprendam na escola algumas coisas que nós tivemos que aprender fora 

dela, e muito mais tarde. Uma dessas coisas é sobre quais são os nossos direitos e que 

precisamos nos organizar e lutar por eles‖ (CALDART, 2011, p.113). 
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CAPÍTULO II 

 

O SINGULAR MODO DE VIDA NA REGIÃO DO ALTO VALE PIRANGA. 

 

 
O plantio se deu sob o sol 

e o suor fecundou a semente. 

A raiz da semente virou 

a raiz da planta que virou 

a raiz do fruto 

Tímida escondida menina 

no silêncio da terra 

como numa noite de esquecimento. 

 

O plantio se fez com carinho 

no seio da terra: 

Terra do pão. 

 

Terra! 

Destino das frutas amadurecidas 

e onde a fome é cegueira. 

 

A fome tritura 

as esperanças 

e vem a lágrima. 

 

Depois anoitece 

e descansa o plantio 

do sol. 

 

(MOREIRA, 2009, p.23)
16

 

 

 Este capítulo tem como propósito compreender os múltiplos determinantes que 

constituem as comunidades rurais do Alto Vale Piranga. Desse modo, pretendemos 

apresentar as singularidades históricas, geográficas, sociais, econômicas e culturais e, 

em especial, as condições nas quais se efetiva a educação rural. Para tal, enveredamos 

pela análise documental e revisão bibliográfica concernente a região estudada.  

 Não se trata da elaboração de um quadro completo da região e das cidades 

estudadas, mas de um conjunto de informações que nos ajudará a compreender a 

especificidade de um agrupamento de municípios, predominantemente formado por 

comunidades rurais, que se identificam por diversas características em comum; assim 

sendo, detém uma unidade regional. 

 Segundo FERNANDES (2012, p.743), o território camponês pode ser 

compreendido como ―fração ou como unidade é o sítio, o lote, a propriedade familiar ou 

comunitária, assim como também é a comunidade, o assentamento, um município onde 

predominam as comunidades camponesas‖.  

                                                           
16

 Todas as poesias foram retiradas de livros escritos pelos entrevistados da pesquisa.  
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2.1. Descrição Histórica e Geográfica 

 

Foto 1: O Rio Piranga: divisa entre Itaverava e Lamim 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

 O Vale do Piranga tem início na serra da Mantiqueira onde nasce seu rio 

principal, o Piranga
17

. Utilizamos a denominação ―Alto Vale Piranga‖ para englobar as 

cinco cidades pesquisadas: Itaverava, Catas Altas da Noruega, Lamim, Rio Espera e 

Cipotânea. Vale ressaltar a similaridade cultural e habitacional entre essas cidades, 

predominantemente rurais. São vilas centenárias que conseguiram emancipação política 

no curto espaço de 100 anos. Seus habitantes não ultrapassam a média de dez mil e se 

caracterizam por se radicarem, em sua maioria, no campo. Localizada Zona da Mata 

Mineira
18

, a região do Alto Vale Piranga está situada numa área fronteiriça que faz 

receber influência de três regiões diferentes: Zona da Mata Mineira, Central e Campo 

das Vertentes
19

 (Ver Mapa 1 e 2). 

                                                           
17

 O Rio Piranga é divisor natural entre os municípios de Catas Altas da Noruega e Lamim, Itaverava e 

Lamim, Rio Espera e Lamim. Diversas nascentes localizadas nas propriedades rurais das cidades citadas 

desaguam no Rio Piranga, que é um dos formadores do rio Doce. Importante destacar a inexistência de 

despejos de esgoto industrial em seu trecho, e a conservação de algumas áreas de vegetação ribeirinha 

caracterizada pelo bioma da mata atlântica 
18

 O nome da mesorregião Zona da Mata Mineira corresponde à cobertura vegetal originalmente 

dominante. A Mata Atlântica, fortemente devastada, resiste em algumas poucas áreas altas. Seu relevo se 

caracteriza por altos morros e vales estreitos, o que dificulta o manejo da agricultura. Formado por 142 

municípios é dividido por sete microrregiões. O Alto Vale Piranga corresponde à região norte da Zona da 

Mata que faz parte da microrregião de Viçosa. A região se destaca pelo rio Piranga e o rio Xopotó, 

formadores de uma importante bacia hidrográfica brasileira: o rio Doce. 
19

Segundo Nogueira (2013), essa influência pode ser percebida na subordinação desses municípios aos 

órgãos institucionais jurídicos e da administração mineiros. Da região Central, os municípios, exceto 
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Mapa 1: Minas Gerais em 1734 – Fronteiras das Comarcas e localização dos distritos 

municipais da região em estudo.

 
Fonte: www.ufmg.br/rededemuseus/crch/santos_cintra_costa_a-capitania-de-mg-no-inicio 

-dos-oitocentos.pdf 

Mapa 2: Municípios da Microrreigão do Alto Paraopeba  e Alto Vale Piranga, destaque 

nas cidades estudadas da região do Alto Vale Piranga. 

 

                                                                                                                                                                          
Cipotânea, estão subordinados a capital e à Comarca de Conselheiro Lafaiete e de sua Superintendência 

Regional de Ensino. Da Zona da Mata, além de dela fazer parte, subordina-se à Viçosa questões 

burocráticas ligadas ao Meio Ambiente (IEF). Do Campo das Vertentes, na área de saúde, está sob a 

jurisdição de Barbacena, através da Diretoria Regional de Saúde, exceto Itaverava e Catas Altas da 

Noruega.  

  

http://www.ufmg.br/rededemuseus/crch/santos_cintra_costa_a-capitania-de-mg-no-inicio
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Fonte:http://www.amalpa.org.br/SiTeV2/index.php?option=com_.content&view=article&id=28&Itemid

=53 

Os primeiros habitantes que ocuparam a região eram os índios das etnias Carijó, 

Cataguá e Botocudo. O confronto entre índios e colonizadores ocorreu como 

conseqüência das várias expedições bandeirantes à procura de ouro, que passavam pela 

região às beiras do rio Piranga no final do Século XVII. A principal identificação 

histórica dessas cidades está  associada ao fato delas comporem os primeiros arraiais 

auríferos de Minas Gerais; todavia, se destacaram mais pela agricultura de subsistência 

do que pela mineração em si.  

  Segundo registros históricos, Itaverava foi a segunda vila de Minas Gerias a 

erguer um altar sacro. Desbravada por bandeirantes em 1696, foi considerada por eles 

como núcleo por ter sido ―a pousada dos sertanistas paulistas que se internavam nas 

densas florestas daquela região, à procura de índios para escravizar e, eventualmente, de 

minas de ouro para se enriquecer‖ (LANA,1980, p.13). Já na segunda expedição de 

bandeirantes, em 1697, os mesmos plantaram meio alqueire de milho para abastecer as 

bandeiras e continuar a caça ao ouro. 

 

Foto 2: Pintura da área central de Itaverava, com o casarão Padre Taborda e a Igreja Matriz  

Fonte: http://artemarcosdonascimento.blogspot.com.br/2012/10/blog-post.html 
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 Chegados à Itaverava
20

, os bandeirantes descobriram ouro, mas em pequena 

quantidade. Assim, muitos abandonaram a região e partiram em direção ao Vale do 

Tripuí, onde primeiro foi constatado um ouro de qualidade e em abundância, de cor 

escura. Foi chamado de ouro preto, nome que depois iria substituir o de Vila Rica, 

antiga capital mineira. 

 A vocação agrícola de Itaverava manifestou-se em sua origem. Povoada 

justamente para suprir as demandas das bandeiras procedentes de São Paulo e 

posteriormente do Rio de Janeiro, os bandeirantes ―continuaram suas viagens, deixando 

no local vários elementos incumbidos da lavoura, a fim de que as suprissem durante a 

exploração a que se dedicavam. (...) Em 1695, componentes de bandeiras paulistas, em 

demanda do Itacolomi, que iniciaram a conquista do território com a formação de novas 

lavouras‖(IBGE, 1999). A razão estratégica de ocupação local fundamentada na 

atividade agrícola foi o que consolidou o crescimento real do território.  Itaverava serviu 

à capital mineira até então (Vila Rica) por muitos anos, o que lhe proporcionou um 

progresso instantâneo em consequência da contraditória realidade do ciclo do Ouro: 

muito minério de ouro e escassez de alimento.  

A região acabou se tornando um núcleo de fazendeiros, escravos e comerciantes, 

mantendo intenso comércio de cereais com Vila Rica, que crescia fervorosamente pela 

riqueza mineral; no entanto, era desprovida de terra fértil. À medida que os interesses 

iam se estabelecendo, a cultura desses novos invasores também se solidificava junto 

com sua organização social. (ÁVILA, 1978). 

Itaverava (1694) depois de servir como núcleo dos bandeirantes pertenceu ao 

Termo de Vila Rica, posteriormente, ao termo de Queluz de Minas
21

. Desmembrou-se 

de Conselheiro Lafaiete em 1963. Sua população diminuiu drasticamente depois da era 

aurífera, mantendo hoje a população de 5.799 habitantes e área territorial de 284 km² de 

acordo como censo realizado pelo IBGE em 2010. 

 

                                                           
20

 ―Itaberaba‖ era a grafia comum utilizada no século XVII, quando Itaverava pertencia ao Termo de Vila 

Rica. O que não modificou seu significado original. O nome vem do vocábulo da língua tupi, comum 

entre os bandeirantes paulistas, que quer dizer pedra fascinante ou pedra brilhante. O significado de Ita é 

pedra e Beraba é fascinante, brilhante (LANA, 1980). 
21

 Segundo informações retiradas do banco de dados do IBGE, Itaverava foi um distrito criado por ordem 

régia de 16 de janeiro de 1752, pertencendo ao termo de Queluz de Minas. Pela Lei estadual nº 11274, de 

1934, o município de Queluz tomou o nome de Conselheiro Lafaiete. 
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Foto 3: Visão Panorâmica  da Igreja Nossa Senhora do Rosário em Catas Altas da Noruega 

Fonte: http://catasaltasdanoruega.mg.gov.br/car_pos_env.aspx?cd=162 

 

Enquanto exploravam a região de Itaverava, alguns membros das Bandeiras se 

dispersaram pela região, alguns em direção ao Itacolomi seguindo o riacho conhecido 

hoje pelo nome de Ribeirão do Carmo, enquanto outros tomaram rumo ao longo de um 

ribeirão cuja água percorre até o rio Piranga, chegando, então, na atual cidade de Catas 

Altas da Noruega.  Na corrida do ouro, os bandeirantes que seguiam  a Bandeira dos 

sertanistas Miguel Garcia e o Coronel Salvador Furtado de Mendonça, se beneficiaram 

ao encontrar ouro em abundância na superfície da terra e no ribeirão. Logo, a vila ficou 

conhecida pelo ouro fácil de ser colhido. Desse modo, se explica a origem do nome: 

Catas significa lavras, Lavras Altas. Noruega pode ser devido aos morros íngremes, 

frios e úmidos
22

.  

A formação político-administrativa do povoado passou o distrito, em 1718, à 

jurisdição de Vila Rica para a Villa de Sam Joseph Del Rey, atual Tiradentes. Em 1840, 

já como freguesia, passa a se subordinar a Queluz, atual Conselheiro Lafaiete.  

O povoado de Catas Altas da Noruega foi emancipado em 1962. Sua população 

é de 3.462 habitantes e área da unidade territorial de 141km² de acordo como censo 

                                                           
22

 Fonte do histórico: http://pt.wikipedia.org/wiki/catas_altas_da_noruega Página visitada em 01/09/2008 

Antigos Documentos em arquivo do IBGE - SERDIB (Serviço de Divulgação e Biblioteca). 
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realizado pelo IBGE em 2010. A principal fonte de renda dos moradores da região são o 

serviço público, a cultura do campo, criações de gado e o artesanato em pedra sabão.  

 

 

Foto 4: Pintura do povoada de Lamim do artista plástico Antônio Carlos 

Fonte: http://arteantoniocarlos.blogspot.com.br/ 

 

De acordo com os estudos de Nogueira (2013), outra expedição de bandeirantes 

partiu do arraial de Itaverava, na pretensão de explorar o outro lado do Rio Piranga. Em 

1710, se instalaram no local onde hoje se encontra a sede da cidade.  A relação amistosa 

entre os nativos indígenas favoreceu a exploração do local, assim como constata o autor: 

 

(...) os portugueses conseguiram estabelecer relações de amizade com 

os nativos indígenas do lugar, tanto que Pedro José acabou se casando 

com a filha de um chefe indígena. Francisco Souza Rego era casado 

em Portugal e, passados alguns anos, já instalado no lugar, mandou 

trazer sua esposa. José Pires Lamim se manteve solteiro, vindo a 

falecer ainda moço, em torno de 25 anos. Em homenagem ao amigo, 

Souza Rego deu o nome de Lamim à sua fazenda e ao ribeirão que 

cortava suas terras, para imortalizar a memória de seu companheiro 

(NOGUEIRA, 2013, p.26)
23

. 

 

A meta da expedição, assim como nas demais cidades citadas, era a mineração 

aurífera. Entretanto, só após dez anos da chegada das Bandeiras, Francisco Souza 

                                                           
23

 NOGUEIRA (2013), faz um estudo das relações familiares entre cativos e os livres, na Freguesia do 

Divino Espírito Santo do Lamim (MG), durante os anos de 1859 a 1888. Sua dissertação foi defendida em 

2013 no programa de pós-graduação em História (ICHS/UFOP). Atualmente é professor de História na 

Escola Estadual Napoleão Reis de Lamim.  

 

http://arteantoniocarlos.blogspot.com.br/
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Rego
24

 descobriu ouro em seu terreno, o que veio a favorecer a formação de um 

povoado circunscrito à sua fazenda.  

 Vale destacar a dinâmica de subordinação político-administrativa do município 

de Lamim, enquanto ainda distrito. Originalmente, Lamim fazia parte do termo de São 

José Del Rei; a partir de 1790 passa a ser distrito vinculado à Queluz, sendo os termos 

pertencentes à Comarca do Rio das Mortes. Em 1831, o termo da Vila de Queluz e seus 

distritos passaram a pertencer à Comarca de Ouro Preto. Somente em 1972, Queluz 

torna-se Comarca, ficando o distrito submetido à sua influência (NOGUEIRA, p.24).  

Atualmente, Lamim tem em média quatro mil habitantes e é dona de uma área 

territorial de 118 km². Sua emancipação ocorreu em 1962.  

 

 

Foto 5: Pintura da praça de Rio Espera do artista plástico Antônio Carlos/2012 
Fonte: http://arteantoniocarlos.blogspot.com.br/ 

 

 Na mesma expedição que saiu de Itaverava em 1710 e atravessou à outra 

margem do Rio Piranga, o grupo que acompanhava a Bandeira de Manoel de Melo 

parou para acampar no terreno onde é a atual praça da cidade de Rio Espera. Este local 

tornou-se o ponto de referência da Bandeira, que se desmembrou em três grupos que 

partiram em rumos diferentes para acelerar a exploração. O chefe Manuel de Melo volta 

a Itaverava, no intuito de buscar um maior número de exploradores, porém, sua caça ao 

ouro se resumiu ao escasso ouro de aluvião. Desse modo, mudam de estratégia e 

                                                           
24

 Bandeirante português natural da ilha de São Miguel, localizada no arquipélogo dos Açores, venho para 

a América como uma oportunidade de conquistar fortunas na extração do ouro (NOGUEIRA,2013). 
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fundam uma fazenda, se dedicando ao plantio de cereais e pequenas lavouras. A vila, 

denominada de Nossa Senhora da Piedade da Boa Esperança, atual Rio Espera, se 

manifestou favorável às atividades agrícolas por ser detentora de terras férteis e de rica 

vegetação
25

.  

 Diferente do percurso político-administrativa dos outros municípios até então 

citados, o distrito Nossa Senhora da Piedade da Boa Esperança pertenceu ao município 

de Piranga desde 1850 até sua emancipação em 1911.  

 

 

Foto 6: Panorâma da cidade de Cipotânea 

Fonte: Arquivo próprio 

 

Por fim, a narrativa de Cipotânea não se difere dos demais municípios 

apresentados. Seguindo o percurso da corrida atrás do ouro, a expedição fragmentada da 

Bandeira de Manuel de Melo, chefiada agora pelo alferes Francisco Soares Maciel, 

seguiu caminho descendo o Rio Espera até a foz do Rio Xopotó. Por não conseguir 

atravessar o rio, resolveram se instalar naquele território formando um aglomerado 

nomeado de São Caetano do Xopotó
26

. A chegada da primeira comitiva data de agosto 

de 1711. A comitiva então percebeu que o potencial que não despontava na mineração 

aurífera sobrava no plantio de lavouras e cereais. A terra generosa é considerada a mais 

adequada dentre as cidades estudadas. O cultivo do milho é famoso por toda região 

devido ao artesanato com palha, sendo o foco da produção o milho mais adequado a 

essa prática. A festa do milho, que ocorre em julho, com a participação ativa dos 

produtores rurais, violeiros regionais e desfile de carros de boi, proporciona uma 

mobilização turística singular, se destacando das outras cidades.  

                                                           
25

 Fonte: Enciclopédia dos Municípios Brasileiros – Volume XXVII ano 1959. 
26

 São Caetano é referente ao padroeiro da cidade e Xopotó, cujo toponômio advém da língua indígena, 

significa cipó amarelo, cipó de ramagem encontrada em abundancia nas redondezas. 
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A sua primeira freguesia, Guarapiranga, pertencia ao termo de Mariana, tendo 

como Comarca Vila Rica. Depois, sua formação administrativa submeteu-se ao Alto do 

Rio Doce e, em 1938, passou a denominar-se Cipotânea
27

.  Sua emancipação foi 

decretada no ano de 1954. Sua população atual é de 6.547 numa área territorial de 

153km². 

 

2.2. As determinações socioeconômicas do campo estudado 

 

 

Assim como muitos outros municípios mineiros, as cidades da região estudada 

também surgiram no período em que a mineração era a principal atividade econômica. 

Com a decadência da produção aurífera, houve uma diminuição populacional drástica 

nas regiões de exploração, principalmente em Itaverava, o então núcleo dos 

bandeirantes (LANA, 1980). Sem dúvida, esses fatores fizeram com que os 

exploradores e suas famílias se direcionassem para o interior da Zona da Mata, onde 

radicaram suas fazendas. A princípio, a região já se destacava muito mais pelas terras 

cultiváveis do que pela mineração aurífera, o que fez a agricultura ser eleita como 

principal atividade econômica. 

 A compreensão da história local é fundamental para entender os seus aspectos 

econômicos e sociais.  A partir deste quadro histórico, podemos esclarecer como a 

propriedade da terra foi um fator determinante na estrutura social da atual região, já que 

poucos detinham a propriedade, e muitos participavam com mão de obra barata. 

Segundo NOGUEIRA (2013), os sítios e fazendas eram unidades vitais na organização 

social e econômica no período entre 1859 a 1888, no qual relata a produção de uma 

típica fazenda da região. 

 

Possuía uma economia voltada para a agricultura de subsistência, 

sendo milho, feijão, toucinho e aguardente seus principais produtos; o 

excedente de sua produção era comercializado nos mercados de Ouro 

Preto e do Rio de Janeiro; sua população cativa estava distribuída em 

pequenas e médias escravarias. (NOGUEIRA, 2013, p.44) 

 

                                                           
27

 O intuito de mudar o nome de São Caetano do Xopotó por Cipotânea vem do então Governador 

Benedito Valadares em consideração ao massacre português aos pacíficos índios puris, cujo em seu 

primitivo radical tapuia, cipó amarelo significava sipotaua. Fonte: 

http://cipotaneativa.ning.com/profiles/blogs/blogando-xopotop-lis-uma-pouca-de-hist-ria-de-cipot-nea. 

 

 

http://cipotaneativa.ning.com/profiles/blogs/blogando-xopotop-lis-uma-pouca-de-hist-ria-de-cipot-nea
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 Contata-se que a vida rural das fazendas nem sempre sustentou o estereótipo 

negativo de inferior e atrasado, mas sim, espaço de referência para a comunidade, 

justamente pela economia desse período ser predominantemente baseada na produção 

rural. 

Até o século XVIII, o rural apresentava-se como um território de 

importância primária para o conjunto da sociedade, tendo uma maior 

concentração populacional, se comparado ao meio urbano, e 

representando uma significativa contribuição para a economia em 

termos produtivos. (PONTE, 2004, p. 21). 

  

 Mesmo com a importância econômica e referencial do campo, o fenômeno de 

crescimento acelerado do meio urbano paralisou o meio rural, que passou a figurar um 

quadro de atraso e abandono. Os municípios que se destacavam pela sua ruralidade 

ficaram esvaziados, aumentando a procura de formas alternativas à atividade agrária e 

empobrecendo o meio rural. A partir desse dilema, como definir a ruralidade da região? 

 De acordo com Veiga (2002), o que define os municípios como rurais, apesar de 

denominados como cidades, é a relação que seus moradores estabelecem com a terra. 

Ultrapassa a visão simplista de relacionar o município como rural pelo baixo número de 

habitantes, pois muitas pequenas cidades podem apresentar uma economia baseada na 

vida urbana, enquanto outras maiores mantém sua economia de base na exploração de 

recursos naturais, diretamente relacionados à terra.   

 O modo de vida do Alto Vale Piranga pode ser denominado como rural de 

acordo com a perspectiva de Veiga, já que a maior parte de seus moradores reside em 

áreas rurais e mantém o plantio como atividade primeira para o seu sustento.  A área 

central desses municípios nada mais é do que a concentração de alguns comércios, 

instituições públicas e centros religiosos. De forma semelhante, os moradores nomeiam 

de ―rua‖ a área central, reafirmando a ínfima vida urbana contida nas cidades 

pesquisadas.    

 O que se pode constatar preliminarmente é que não aconteceu uma urbanização 

significativa desses municípios, que alterasse as estruturas econômicas, políticas e 

sociais de outra época, constituindo um modo urbano de vida e cultura, fato que 

justifica a subordinação às cidades urbanas. Mesmo depois da emancipação, os 

municípios rurais permaneceram dependentes, principalmente, no que se refere às 

questões jurídicas e burocráticas.  
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 Com referência à estrutura social, Queiroz afirma que o processo de 

industrialização no Brasil não acarretou, de forma significativa, mudanças na diferença 

das classes sociais. Segundo a autora: 

 

(...) a homogeneidade no meio rural em algumas regiões se apresenta 

com a mesma estrutura anterior e em outras houve poucas alterações, 

o que quer dizer que em regiões mais pobres as diferenças entre o 

meio rural e o urbano em relação ao modo de viver eram quase 

imperceptíveis (QUEIROZ apud RODRIGUES, p.40). 

  

 Seguindo a dinâmica dialética, tentaremos levantar o que de fato mudou na 

relação estabelecida com o trabalho agrícola. Enfim, buscaremos em pressupostos reais 

(ou econômicos), a resposta para a seguinte pergunta: o que os agricultores fizeram com 

as condições historicamente constituídas e as produzidas por sua própria ação? 

 Consta nos dados do IBGE que a produção de café teve participação 

significativa na formação de renda, sendo considerada uma cultura tradicional da região. 

Por outro lado, o fim dos cafezais impulsionou o êxodo rural.  A paisagem dos cafezais 

foi, gradativamente, sendo substituída por pastagens naturais, como o capim gordura, ou 

artificiais, com a introdução do capim brachiárias, que são mais resistentes às 

intempéries naturais e próprios à criação de rebanhos bovinos.  Recentemente, devido à 

crescente exploração de minério nas cidades circunvizinhas, as pastagens e até mesmo 

fragmentos da Mata Atlântica, estão sendo substituídos pela monocultura do eucalipto. 

 Atualmente, sua economia gira em torno da agricultura de subsistência, na 

pequena criação de gado leiteiro e na produção de carvão. A produção agrícola do 

trabalhador rural direciona-se basicamente ao abastecimento familiar e à reprodução do 

plantio. Com isso, constata-se um modo de produção camponesa organizado pela 

estrutura do trabalho familiar, como característica econômica principal da região.  

 Segundo FERNANDES (2012), essa região pode ser analisada como uma 

unidade econômica,  

(...) como o fez Chayanov (1974), ao estudar a sua organização a 

partir da lógica do trabalho familiar. Desde uma referência absoluta, 

como lugar da unidade familiar, até uma referência relativa, como 

uma região, pode-se falar em territórios camponeses de várias escalas 

– como o Nordeste, o maior território camponês do país, considerando 

que na região se concentra o maior número de famílias camponesas do 

Brasil‖ (FERNANDES, p.746) 
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 Sobre este aspecto, Chayanov (apud CORREA, 2011) toma como base a lógica 

do equilíbrio interno (trabalho-consumo) cujas unidades são formadas por famílias de 

trabalhadores rurais que utilizam da maior parte de sua produção para o consumo dentro 

do âmbito familiar, comercializando apenas uma parcela da produção. Neste caso, o 

camponês não procura potencializar o lucro de seu produto como o empresário 

capitalista, mas sim manter o equilíbrio interno da unidade camponesa; o que não 

impossibilita que alguns membros da família se desloquem para outras formas de 

trabalho complementares, em forma de atividades não agrícolas. Chayanov (1974) 

considera, no caso do camponês russo, que as cooperativas se configuravam como a 

melhor alternativa caso o modo de produção camponês ingressasse no capitalismo 

(agroindústria). Defende, inclusive, a incorporação de todas as esferas do processo 

técnico, se apropriando de todas as descobertas da ciência e da tecnologia agrícola. 

(CORREA, 2011). 

 Ao investigar a região, observamos um considerável número de formas de 

produção organizada entre os trabalhadores rurais, tais como: cooperativas de leite, 

associações de pequenos produtores rurais e sindicatos
28

 do pequeno produtor. Catas 

Altas da Noruega se destaca entre as cidades estudadas pelo número de organizações de 

produção. Mesmo sendo atravessada por diversos outros interesses, a cidade vem 

conquistando um vertical número de associações, o que fez com que seus 

representantes, junto à secretária de agricultura, se organizassem em um projeto de uma 

cooperativa das associações
29

, para, assim, poder trabalhar de forma unificada na 

produção orgânica de seus alimentos.  

 Deve-se observar, entretanto, dentro das propostas das cooperativas e 

associações da região, se elas seguem uma perspectiva reformista como um 

empreendimento de grupos isolados, ou se propõem uma perspectiva maior de 

socialização de seus meios de produção, podendo alterar, de fato, as bases da estrutura 

                                                           
28

 Segundo SANTOS (2010), durante o Regime Militar, devido à intensa repressão, os sindicatos que 

permaneceram assumiram uma postura assistencialista, se diferenciando dos movimentos sociais de luta 

por terra e organizações cooperativistas.   
29

 O projeto conta com o apoio do Centro de Tecnologias Alternativas da Zona da Mata e com a 

assessoria de gestão de Cooperativa Mestre em Extensão Rural de Viçosa. A proposta é proporcionar 

maior autonomia do  pequeno produtor,  e assim, afastá-lo do processo de artificialização da produção 

agrícola  que, além de, gerar uma dependência as empresas transnacionais, na compra de insumos 

agrícolas industriais e sementes transgênicas, provoca a degradação da terra e seu ambiente. As 

associações, junto ao apoio da Emater, realizam a feira de Agricultura Familiar na cidade e em 

Conselheiro Lafaiete, fabricam roscas e açúcar mascavo, fornece alimento para a escola do município e 

duas escolas estaduais de Conselheiro Lafaiete e estão organizando junto às mulheres associadas uma 

padaria comunitária.  
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social. Nessa perspectiva, José de Souza Martins questiona um esquema cooperativo 

desfocado de ganhos sociais, ―mas que se volte unicamente para assegurar maiores 

rendimentos individuais de lavradores isolados, sem afetar seu modo de produzir, sem 

introduzir o cooperativismo na própria produção em geral, mantendo-se como 

empreendimento grupal e isolado[...]‖ (MARTINS , apud BAUER, 2009, p.70).  

 Ocorre, todavia, que apesar da crescente tentativa de organização entre os 

agricultores, o que de fato prevalece é a ausência de uma visão cooperativista ou 

associativista. As famílias tendem a se isolar em suas propriedades e a solidariedade aos 

poucos vai desaparecendo do campo.  As grandes empresas se aproveitam da fragilidade 

dos pequenos produtores rurais e compram toda a produção por um baixo preço. Os 

pequenos produtores, desorganizados entre si, preferem ceder à exploração. Um 

exemplo claro dessa prática na região é a produção de leite. A maior parte dos 

produtores não forma uma rede de cooperação. Vendem sua produção para as empresas 

leiteiras, que pagam alguns centavos pelo litro de leite, aumentando demasiadamente 

seus lucros simplesmente por agregar valor ao produto bruto já existente. Para dificultar 

ainda mais, as empresas exigem normas para garantir a qualidade e a higiene do leite 

sem se preocuparem com as possibilidades dos pequenos produtores rurais. 

 Não dispomos na pesquisa de dados suficientes para uma afirmação categórica, 

mas pode-se dizer que, baseado na observação, a exploração das grandes empresas de 

leite na região reflete nas relações de produção, e então, a produção de leite assume 

papel primordial. O produtor de leite é absorvido integralmente. Os produtores de leite 

se tornam escravos do gado, das empresas leiteiras, do dinheiro e não lhes sobra mais 

espaço para a agricultura de subsistência. 

 Com isso, algumas outras atividades vêm sendo percebidas na relação com o 

trabalho não agrícola da região, concebendo o espaço rural como plural de atividades; 

no entanto, pouco altera a estrutura social estabelecida. Exemplo claro é a entrada 

dessas cidades no circuito turístico de Minas Gerais, especificamente, no circuito 

turístico de Villas e Fazendas
30

. O potencial turístico se justifica, além do valor 

histórico, artístico e cultural da região, pela crescente procura de espaços naturais, 

                                                           
30

 Segundo o site do circuito, a organização faz doze anos de existência e é participante efetivo da 

Federação dos Circuitos Turísticos de Minas Gerais. O circuito assume grande importância regional, na 

medida em que integra municípios de médio e pequeno porte e fortalece com isso o desenvolvimento 

turístico das localidades, prestando assistência técnica, promovendo a divulgação e transformando pontos 

de interesse em atrativos turísticos que isoladamente não representam muito, mas se integrados criam um 

grande trade turístico.  
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sempre associados à tranquilidade. Analisando do ponto de vista social, esta atividade 

beneficia mais exclusivamente os donos das grandes fazendas e alguns comerciantes.  

 Outra atividade que vem se instalando na região é o Commuting, que segundo 

Basaldi, ―é o deslocamento do trabalhador da sua residência para seu local de trabalho 

no meio urbano, diária, semanalmente, ou de acordo com a necessidade‖ (BASALDI, 

apud RODRIGUES, 2009,p.36).  O Communtig surge como forma de trabalho 

complementar ao da produção rural, ou mesmo em função de criar alternativas para o 

sustento que vão além do que a realidade apresenta: funções públicas, serviços, 

comércio e agricultura. 

 Recentemente, com a exploração do minério no entorno da região estudada, 

muitos pequenos produtores abandonaram suas lavouras para servir como mão-de-obra 

barata às empreiteiras terceirizadas, que mantém parceria com grandes empresas 

transnacionais como a GERDAU, CSN, FERTECU e VALE
31

.  Algumas secretárias de 

agricultura da região reconhecem o risco destes produtores perderem o vínculo com a 

agricultura, e vêem a emergência política de criar condições de subsistência à família 

agrícola. De forma geral, é cada vez maior a dificuldade na produção de alimentos para 

a própria subsistência nesse espaço sócio-econômico, seja pela degradação e 

empobrecimento da terra, seja pela dependência de insumos químicos e de sementes 

patenteadas, seja pelo esvaziamento rural e a redução do número de filhos por família, 

seja pela diminuição das escolas rurais devido à política de nucleação da escola
32

. Por 

outro lado, algumas iniciativas despontam como alternativas de resistência pela 

produção de subsistência: produção diversificada, fortalecimento do mercado interno, o 

trabalho familiar, aquisição de sementes crioulas, visão cooperativista, preservação da 

biodiversidade, turismo histórico-ecológico. 

 Assim, a região se caracteriza por ―uma contradição que produz indícios cujos 

significados tendem, sincronicamente, para as permanências de modelos 

                                                           
31

 A VALE representa um dos grupos econômicos de maior expressão no Brasil e no mundo com 

significativa inserção no campo, diretamente, por meio das atividades de extração de minério, madeira e 

de transporte ferroviário, ou indiretamente, por parcerias com empreiteiras terceirizadas ou por meio de 

empresas de diversos ramos sobre as quais tem influência e controle acionário. Neste último caso, é 

recorrente nas empresas transnacionais as fusões, aquisições e concentração do capital, sem saber de fato 

a marca controladora que detém o maior número de ações e assim fica desconhecido do grande público o 

seu tamanho real (TIRADENTES, 2012). 
32

 Referente à crítica a  política de fechamento das escolas do campo, por meio da nucleação e da oferta 

de transporte dos educandos para escolas urbanas, ler no Dicionário da Educação do Campo: Educação 

Básica do Campo  (OLIVEIRA e CAMPOS, 2012, p.239-246).  
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tradicionalmente estabelecidos, e para mudanças e rupturas com os mesmos‖ (REIS 

apud PINTO, 2007, p.30).  

 É a partir dessas características mencionadas, no contexto específico da região 

do Alto Vale Piranga, que eclodem diversas questões referentes a novas formas de se 

conceber o espaço rural. Como as comunidades, enquanto espaço singularmente rural, 

estão se adequando ao novo momento conjuntural? De que modo os interesses do 

capital estão interferindo na realidade local? Enfim, como buscar alternativas de 

sobrevivência para se manter e se recriar na estrutura atual de vida no campo? Não é 

objetivo desta pesquisa responder a essas questões, mas ao levantar essas reflexões 

nota-se a importância do professor crítico, se atendo às questões locais em consonância 

com as condições universais do ser humano, objeto específico desse estudo.  

 Apesar da globalização das relações capitalistas, a humanidade não está 

plenamente unificada, o que pressupõe que ainda não há uma cultura que se nomeie 

universal. Com isso, tratamos de compreender a especificidade cultural da região.  

 

3.3. Uma região dona de uma cultura singular 

 

A relevância histórico-cultural da região deixou-nos como heranças as pinturas 

de Manoel da Costa Athayde no Sobrado do Padre. Taborda e no Altar-mor da Igreja 

Matriz de Santo Antônio, em Itaverava; a imagem da Pietá feita por Antônio Francisco 

Lisboa na Matriz de Rio Espera, além de diversas outras feitas por ele e que foram 

recentemente vendidas ou roubadas, (BARBOSA, s/d), além de diversas manifestações 

da cultura popular.  

Na região prevaleceram os valores e costumes da religião católica, herdada dos 

colonizadores portugueses que, quase integralmente, carregaram as crenças e costumes 

de sua terra natal para o Brasil. A religião católica, pedra angular da civilização 

portuguesa¸ não apenas faz evidenciar a sua hegemonia espiritual com a edificação de 

templos e a instituição de irmandades, mas irradia também seu poder e prestígio por 

todas as atividades¸ notadamente ligadas ao embelezamento de matrizes e capelas e a 

pompa litúrgica, como as artes plásticas e a música. (ÁVILA, 1978, p.2) 

 Os negros também tiveram papel decisivo na formação cultural da região. 

Segundo Waldemar de Almeida Barros (s/d), estudioso do Folclore Brasileiro, a quase 

totalidade dos negros chegados da África no século XVIII vinha quase diretamente para 
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Minas, sendo que muitos negros se converteram ao cristianismo, adaptando suas crenças 

e cultos à religião católica dos portugueses. A fusão do culto católico com os costumes 

africanos resultou nas mais belas manifestações culturais cultivadas até hoje. 

 
Foto 7: Antônio Carlos, folião de Congado – 2010/ Óleo sobre tela 90 x 70 cm 

Fonte: http://arteantoniocarlos.blogspot.com.br/ 
 

 O Congado é uma dessas manifestações. Marco de resistência aos tempos da 

escravidão, o Congado se caracteriza pelo ritmo cadenciado e pela dança para louvar, 

principalmente, Nossa Senhora do Rosário, protetora dos congadeiros, além da devoção 

à Santa Efigênia, considerada a rainha negra, e São Benedito, o rei coroado pelos 

congadeiros. Essas danças, diferentes para cada ‗terno‘ eram, sem dúvida, a 

sobrevivência de suas festas de coroação de rei; as reverências ao rei e à rainha, aos 

príncipes e às princesas, escolhidos pela Irmandade a cada ano, não deixam sombra de 

dúvida. (BARBOSA,1965, p.9) 

A Banda de Congado Santa Efigênia e Nossa Senhora da Conceição de 

Itaverava
33

 comemorou 300 anos no Festival de Congado de 2004, hoje completando 

310 anos de banda. 

                                                           
33

 A coroação de reis e rainhas de congo mais antiga é datada em 1674 em Recife. Em Minas, os registros 

mais antigos de congados datam em 1704 e 1715 nas cidades de Serro e de Ouro Preto respectivamente. 

O historiador Augusto Lima Junior data em 1711como sendo a primeira festa do Congado, ocorrida na 

antiga capital de Minas. Porém, no livro de Antônio Emílio Lana, Itaverava: o núcleo de Bandeirantes, 
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Cabe ainda acrescentar que Itaverava foi povoada antes mesmo de Vila Rica. Era 

o ponto de encontro dos bandeirantes e ali os portugueses cultivavam uma intensa vida 

cultural ao lado também das influências africanas ali presentes em maior vigor. 

Acredita-se que a Banda de Congado de Lamim, registrada em cartório em 1977, 

tem hoje 35 anos de existência. Seu terno se caracteriza pela camisa branca e calça azul. 

Atualmente, Lamim e Rio Espera fundiram o seu grupo de dançantes e a Banda de 

Congado do Divino Espírito Santo de Lamim dança mutuamente com a Banda de 

Congado Nossa Senhora do Rosário de Rio Espera. As duas preservam suas próprias 

bandeiras nas festas religiosas. 

Durante todo o ano, os grupos de congado realizam diversas festas como no dia 

de São Sebastião (janeiro), festa do Divino em Lamim (junho), Festa de Nossa Senhora 

do Rosário (outubro), Folia de Reis (dezembro e janeiro). Contudo, na quaresma os 

bumbos se calam e nem mesmo o ensaio é permitido.  

Outra festividade popular carregada de elementos performáticos, e que hoje 

infelizmente quase desapareceu na região, é a Cavalhada. De origem romana e 

portuguesa, o desfile da cavalhada era considerado o ―auto de cristãos e mouros‖, 

classificada atualmente como teatro folclórico. Seu caráter espetacular atraía multidões, 

que acompanhavam os três dias de dramatização, podendo os atores estar de cavalo ou 

mesmo a pé. O enredo é a reconquista da Península Ibérica pelos cristãos. Na 

representação participavam o rei cristão e o rei mouro, chamado de Rei de Castela, a 

princesa e o palhaço, que morre no final. 

Segundo Jacyntho Lins Brandão (2001), a cavalhada de Rio Espera se 

caracterizava pelo ―floreado‖, o momento do espetáculo em que os cavalos e cavaleiros 

exibiam sua destreza, exibindo uma verdadeira coreografia equestre. Pela tradição, a 

organização desta festa dispendiosa ficava sob responsabilidade da família Pereira 

Neves, de Rio Espera, que, há mais de cem anos, arcava com todos os gastos da festa. A 

cavalhada era habitualmente realizada durante a celebração da padroeira da cidade. 

Segundo Eugênio Luiz, descendente da família Pereira Neves e colecionador de 

fotos antigas, a última cavalhada em Rio Espera ocorreu em 1953. Seu fim seria 

provocado pela falta de vontade dos mais novos. ―Antigamente os jovens aspiravam 

                                                                                                                                                                          
faz referência às festas de Congado em 1700. Outro fato que nos leva a acreditar que Itaverava carrega o 

mais antigo Congado de Minas Gerais é que a irmandade de Nossa Senhora do Rosário já era bem 

consolidada desde a construção da primeira igreja e promovia grandes festas e reinados. Segundo Lana, 

―tais festas eram bisseculares em Itaverava, criadas pela irmandade dos escravos, por volta de 1700, 

conforme consta no livro de compromisso da Irmandade em seus estatutos e capítulos‖(1978). 
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adquirir um belo animal (cavalo), para cuidar e adestrar. Hoje o interesse se voltou para 

as motocicletas e as corridas de motocross e carros, são muito mais práticas apesar de 

sem vida‖, afirma em depoimento pessoal.
34

   

Em 2004, a família Pereira Neves, atualmente morando em Capela Nova, cidade 

vizinha a Rio Espera, organizou junto com a prefeitura da cidade uma cavalhada como 

nos velhos tempos. Pela falta de montadores e cavalos adestrados convidaram 

moradores de Lamim e Rio Espera para completar os componentes do grande 

espetáculo. Luís Reis, morador de Rio Espera, conhecido como Chapolin, participou do 

espetáculo montado num cavalo mouro e relata: ―Aonde me chamarem eu vou, não 

perco uma cavalhada‖ (Depoimento pessoal).   

Naquele ano, Rio Espera contratou a apresentação de uma Cavalhada, contudo, 

nenhum morador participou da performance, somente atuaram como espectadores do 

evento. Os três dias de cavalhada foram resumidos em duas horas, afastando-se da 

prática ritual e aproximando-se mais a um modelo da indústria cultural.    

Outra tradição, que aos poucos estava esmorecendo lentamente na região, era a 

Folia de Reis. Lamim ainda mantém oito folias que todos os anos percorrem a cidade e 

as localidades rurais, do dia primeiro de janeiro ao dia seis, finalizando com a festa da 

chegada dos Santos Reis, preparada a cada ano por alguma família de agricultores. Nas 

outras cidades, as folias são praticadas em comunidades rurais específicas, mas mantém 

a mesma tradição. Hoje, surgem em algumas cidades o interesse e um movimento pela 

preservação das folias e reposição das mesmas. Dessa forma, são criados encontros dos 

foliões, que reuni grupos do Vale do Alto Piranga, entre outros. O incentivo fez com 

que folias, que estavam desmobilizadas, retornassem a cantar. De qualquer modo, a 

religião e o teatro sempre foram grandes aliadas na construção simbólica da cultura 

dessas comunidades rurais, criando e reforçando sentidos e valores, permanecendo 

como cultura de resistência. 

Destacam-se o Congado, as Folias e as Cavalhadas como manifestações 

populares locais e de tradição que, por se manifestarem em sua maior parte nos espaços 

rurais, possuem elementos da ruralidade local como instrumento de participação típico 

das pequenas cidades mineiras no curso da história da cultura. ―Toda festa mineira da 

época é sempre um espetáculo total‖ – (ÁVILLA, 1978). Além dessas, podemos 

encontrar nas festas dos padroeiros, nas Coroações de Maria (durante todo o mês de 

                                                           
34

 Estes depoimentos foram colhidos durante a pesquisa de campo da região de modo informal.   
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maio) e na Semana Santa, um momento de encontro entre as comunidades rurais e a 

área central dos municípios estudados. 

 Em contrapartida a essa riqueza artístico-cultural, a região enfrenta limitações de 

acesso a outras modalidades artísticas de caráter universal, fruto da inacessibilidade, 

desconhecimento e desinteresse a outras experiências estéticas. 

 A relevância do mapeamento feito das manifestações culturais presentes na 

região se justifica pela força de pertencimento contido, obviamente, na sua cultura e no 

seu modo de vida próprio, simbolizando um elo de união entre as comunidades rurais 

naturalmente isoladas.  

 

3.4. As escolas na região 

 

 Neste primeiro momento serão apresentados, de forma quantitativa, alguns 

dados relacionados à realidade educacional da região, para o esboço de um panorama 

geral de como ela se estrutura, para logo depois fazermos uma analise de caráter 

qualitativo das condições que determinam a vida escolar da região. 

 Abaixo, é apresentado, em forma de gráfico e tabela, o número de escolas e seu 

respectivo nível de ensino referente a cada município que constitui o campo desta 

pesquisa. 

Gráfico 3: Número de escola por município e nível de ensino. 

 

 

Fonte: 2014 IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (1)Ministério da Educação, Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP - Censo Educacional 2012. 
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 Neste caso é possível observar, em relação ao resultado dos municípios como 

um todo, que os municípios apresentam relativamente o mesmo número de escolas. O 

que destoa é cidade de Catas Altas da Noruega, mas que pode ser explicado por ser a 

menor cidade, com o menor número populacional em comparação às outras. No caso de 

Itaverava, o ensino médio é divido em duas escolas, sendo uma localizada na área 

central e outra no distrito de Monsenhor Izidro,  

 

Gráfico 4: Número de alunos matriculados nos municípios por nível de ensino/2012. 

 

 
 
Fonte: 2014 IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (1)Ministério da Educação, Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP - Censo Educacional 2012. 

 

 Numa primeira análise, observa-se através do número de matrículas maior 

evasão escolar nas cidades de Cipotânea e Rio Espera, na transição do ensino 

fundamental para o médio. Tal suspeita se configura quando se identifica Cipotânea e 

Rio Espera como os municípios mais distantes dos centros urbanos entre os citados na 

pesquisa, aonde a luz não chegou para todos, detentora de uma vida rural mais intensa e 

com um grande número da juventude absorvida pelo trabalho agrícola.  

 Outro caso possível de se observar é a diferenciação no número de alunos 

matriculados em cada nível de ensino de acordo com cada município, principalmente no 

que se refere à educação infantil e, por consequência, na oferta da pré-escola por 

município. 

 A partir da análise do gráfico podem ser criadas duas hipóteses para tal contexto: 

as duas cidades que tem o menor número populacional têm número de natalidade acima 
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do que as outras cidades, ou, que parece mais provável, o município de Lamim e Catas 

Altas da Noruega ofertam maior relevância ao atendimento às crianças do município.    

 Tal hipótese é reforçada na análise do próximo gráfico, quando se coleta o 

número de professores distribuídos por nível de ensino. 

   

Gráfico 5: Número de docentes nos municípios por nível de ensino/2012

 

Fonte: 2014 IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (1)Ministério da Educação, Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP - Censo Educacional 2012. 
 

 

 Lamim e Catas Altas da Noruega se destacam pelo grande número de 

professores atuando na educação infantil, o que representa, a princípio, que há uma 

maior participação da prefeitura e secretária municipal de educação, partindo do 

pressuposto que o município responde pela educação infantil e as séries iniciais do 

ensino fundamental. Esta hipótese foi reforçada numa visita à secretária de educação de 

Catas Altas da Noruega, na qual, em todo momento, ressaltou os projetos de educação 

infantil exercidos na cidade, principalmente, nas escolas multisseriadas do meio rural. 

 Neste momento, dotada de certa ousadia, a pesquisa propõe organizar um breve 

panorama dos discursos, advindos dos educadores, que permeiam o meio educacional 

na região. É oportuno que se possa ter o conhecimento dos discursos que não são 

apresentados em dados oficiais, mas sim vividos na prática diária da docência.  
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 Tais considerações tiveram como base entrevistas de caráter informal que 

precederam as narrativas dos professores selecionados para a pesquisa, sendo 

contratadas com a análise de documentos, visitas nas escolas, e em demais instituições 

educacionais da região. Esta descrição geral dos discursos, presentes na região, mesmo 

contendo um caráter subjetivo, coloca em movimento sentidos da cultura escolar local, 

o que se torna vital para nos aproximarmos da realidade na qual estão inseridos os 

sujeitos da pesquisa.  

 De acordo com a municipalização da educação do Brasil, a responsabilidade 

pelos primeiros anos do ensino fundamental é deixada a cargo do município. O restante 

do ensino fundamental, ensino para jovens e adultos e o ensino médio, são de 

responsabilidade estadual. Essa exigência do MEC aos poucos se torna realidade na 

região. Cada cidade dispõe de uma ou duas escolas primárias, municipais, situadas no 

centro urbano e várias outras espalhadas pelas localidades rurais dos municípios. Em 

muitos casos, essas escolas funcionam de forma multisseriada, com a composição de 

duas séries na mesma sala, devido ao pequeno número de alunos. As cidades 

pesquisadas mantêm uma ou duas escolas estaduais. 

 Precisa-se, porém, abrir um pequeno parêntese para fazer algumas considerações 

a respeito do trabalho dos professores das séries iniciais na região do Alto Vale Piranga. 

Sendo responsabilidade municipal, a contratação ocorre na maioria dos casos através 

das ―peixadas‖
35

, favorecendo sempre o correligionário do prefeito. Quando o professor 

de oposição já está efetivado no cargo, as autoridades procuram pelos mais diversos 

métodos, fazê-lo desistir de sua função. Na maioria das vezes, são transferidos para as 

roças mais distantes e de difícil acesso. A lógica é que, quanto mais isolada for a 

localidade, maior é a punição e o descaso da gestão a essas escolas. De modo geral, os 

professores moram longe das escolas rurais em que lecionam, e as faltas dos professores 

se tornam mais frequentes nas épocas de chuvas, quando as estradas de terra ficam 

intransitáveis, prejudicando também a frequência dos alunos do ensino fundamental e 

médio das escolas estaduais. No início e no final do ano letivo a maior parte dos alunos 

costuma se ausentar por dias e até semanas. Além disso, é comum as aulas serem 

interrompidas e os alunos dispensados ao se formar uma tempestade. 

 Desse modo, a condição de trabalho dos professores da região reflete 

drasticamente no desenvolvimento da educação, além de outros fatores como: a 

                                                           
35

 Termo usado para simbolizar uma vantagem concebida a alguém sem que ele tenha mérito por isso. 
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ausência de capacitações periódicas dos professores, a falta de conhecimento das 

escolas e secretárias municipais de Educação das Diretrizes Operacionais para a 

Educação Básica nas Escolas do Campo (Brasil, 2001), a ausência de um Projeto 

Político Pedagógico em consonância com a realidade rural que de fato atenda as 

especificidades da região, além do descaso com a educação infantil e a insignificância 

dada as poucas pré-escolas rurais. Tudo isso revela o descaso e o despreparo dos 

municípios na área da educação comprometida com a vida no campo. 

 Outro dado relatado refere-se à grande evasão escolar na região, tendo como 

maior causador o prematuro trabalho na zona rural. Na época de plantar, colher e 

preparar a terra, muitos pais sacrificam os dias letivos dos seus filhos para colocá-los no 

serviço inadiável da roça. Naturalmente, o desempenho dos alunos da zona rural fica 

abaixo da média. Há ainda a falta de incentivo dentro de casa e ausência de um tempo 

adequado para os estudos. 

 Não se pode deixar de levantar, com relação ao quadro de desempenho dos 

alunos da região, a questão do turno da noite. A maior parte dos alunos deste turno 

chega cansada do árduo trabalho no campo, tendo o rendimento prejudicado dentro da 

sala de aula. O resultado é o grande número de repetências e, consequentemente, a 

desistência do aluno. 

 Outro fator de evasão escolar é a dificuldade de locomoção dos moradores rurais 

da região, devido à ausência de estradas adequadas. Atualmente, os municípios 

fornecem ônibus escolar, mas ainda é insuficiente para atender as localidades mais 

distantes. Muitos alunos precisam fazer longas caminhadas, sofrendo todas as 

intempéries do tempo para chegar num ponto de acesso ao ônibus escolar. Muitas 

alunas da zona rural encerram os estudos ao terminar o ensino fundamental, pois a única 

opção para o ensino médio é oferecida no turno da noite.  Por se tratarem de localidades 

isoladas, as alunas são expostas a riscos após o término das aulas. 

  Nada é mais grave do que o fato de os alunos não encontrarem no conteúdo 

ensinado na escola atual algum sentido para transformarem suas vidas efetivamente. 

Concluir o ensino fundamental e o médio tornou-se uma obrigação meramente 

burocrática e enfadonha, com poucas perspectivas de continuidade e transformação 

social. Boa parte dos alunos volta para a roça com pouca perspectiva de continuar os 

estudos, sem ideias novas e sem outras possibilidades de trabalho. Alguns, mais 

aventureiros, abandonam a sua cidade para buscar emprego nas cidades maiores e mais 
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próximas, como é o caso dos polos Conselheiro Lafaiete, Ouro Branco, Barbacena e 

Belo Horizonte.  

 Estas são apenas algumas considerações a propósito dos semelhantes discursos 

proferidos pelos professores entrevistados sobre as reais condições de estudo e desafios 

da educação encontrados na região do Alto Vale Piranga. 

 Enfim, nessas condições, não é de se estranhar que o desejo pelo conhecimento 

desapareça gradualmente da mente dos alunos. O aluno de comunidade rural, que se 

caracteriza pelo habitus da participação precoce no trabalho do campo, sente dificuldade 

em se enquadrar ao esquema escolar, que tem como filosofia preparar o indivíduo para a 

sociedade. A educação ―legítima‖ e urbana, além de negar informações importantes 

para sua realidade, os deprecia e os infantiliza, colocando-os como subordinados a um 

conhecimento superior à realidade na qual vivem. No entanto, a escola não simboliza a 

reprodução do conhecimento legítimo para os alunos trabalhadores, pois é dentro do 

próprio trabalho que encontram as habilidades necessárias para permanecerem no 

campo. A instituição escolar representa mais um desafio dentro de uma vida de 

esforços, mas sem o mesmo valor que o trabalho produtivo. Assim, se justifica a grande 

evasão escolar na época de plantio e colheita. 

 Uma iniciativa recente na região, que pode ser uma alternativa para diminuir  a 

evasão dos alunos que moram no Campo, foi a criação do Escola Família Agrícola Dom 

Luciano, localizada em Catas Altas da Noruega, para estudantes do ensino médio com 

formação em técnico em agropecuária via educação de alternância, em que os alunos 

passam 15 dias no tempo escola e 15 dias no tempo comunidade. A instituição de 

caráter comunitário começou a receber estudantes em fevereiro de 2014 e teve apoio de 

diversas outras entidades de cunho religioso, público e associativo. Ela se caracteriza 

por visar a formação integral dos agricultores familiares difundindo o desenvolvimento 

sustentável e práticas da agroecologia. A estrutura escolar dispõe de alojamentos, 

refeitório, biblioteca, salas de computação, instalações rurais e os estudantes são 

acompanhados por monitores no período que estão instalados na escola. Entretanto, 

como esta iniciativa é recente não se cabe aqui analisar os resultados obtidos desta 

proposta pedagógica.    

 A partir das considerações, que aqui foram esboçadas, especificou-se o campo 

de pesquisa, no que concerne os processos singulares da história, de trabalho e renda, da 

cultura, religiosidade e manifestações artísticas, antes mesmo da educação institucional. 

Como propõe a particularidade da Educação do Campo, que ―considera a materialidade 
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da vida dos sujeitos e as contradições da realidade como base da construção de um 

projeto educativo, visando a uma formação que nelas incida‖ (CALDART, 2012,p.14). 

 Conforme foi ressaltado anteriormente, não se faz necessário elaborar um quadro 

completo da região, mas identificar aspectos relevantes, em uma pretensiosa procura da 

síntese de múltiplas determinações que se aproxime da realidade concreta do campo de 

pesquisa do qual parte o seu objeto e seus sujeitos. O percurso formativo narrado por 

docentes críticos tem como ponto de partida e chegada a sua vida real e perpassa pela 

especificidade da Educação do Campo, ―todavia, seu horizonte não se fixa na 

particularidade, mas busca uma universalidade histórica socialmente 

possível‖(CALDART, 2012, p.14). 
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CAPITULO III 

PENSAMENTO CRÍTICO, FORMAÇÃO HUMANA E A EDUCAÇÃO DO 

CAMPO: APROXIMAÇÃO CONCEITUAL 

  

 Neste momento trabalhamos com alguns descritores que compõem a categoria 

universal e o pensamento crítico.  De acordo com Domínguez (2013), um pensamento 

crítico atualizado com ênfase às realidades materiais e simbólicas da America Latina 

exige reconstituir alguns elementos do pensamento crítico e das teorias críticas do 

século anterior. Assim, abarcando uma gama de tendências teóricas, entre elas as bases 

da racionalidade sócio-histórica, da concepção marxiana e gramsciana e da Escola de 

Frankfurt, em conjunto com as bases antropológicas e da nossa tradição intelectual e 

filosófica latina, na construção de categorias de análises apropriadas para os países que 

vivem e padecem pelo rigor das desigualdades e as humilhações impostas pelo capital. 

O autor completa: 

 

Un pensamiento critico actualizado exige en el presente incorporar a 

la dignidad como fundamento de las luchas sociales y la constitución 

del sujeto emancipado, pero además fortalecer las capacidades de uma 

perspectiva interdisciplinar que oriente las lecturas de la realidad com 

una visión de totalidad y trace uma línea común entre sociologia, 

política, economia, linguística, teologia, filosofia, derecho, entre otras 

disciplinas com el propósito de dês-especializar la intervencíon de 

disciplinas que ocultan la realidad. La expresión teoria-praxis ocupa 

su lugar de servicio a la emancipación humana y la liberación ante 

toda opresión (DOMÍNGUEZ, 2013, p. 21)  

 

 A pertinência de voltar aos conceitos universais construídos historicamente no 

mundo ocidental configura-se em gerar ricas interpretações da realidade estudada. 

Destaca-se, novamente, que não se trata de classificar o universal como sinônimo de 

neutralidade ou mesmo de dominação epistemológica e cultural. Seu valor 

interpretativo, tratado dialeticamente, fundamenta-se na compreensão da totalidade e na 

desconstrução de falsos dilemas apresentados como ―consciência‖. Segundo Frigotto 

(2012) ―Gramsci sublinha que a humanidade que se reflete em cada individualidade é 

expressão das múltiplas relações do indivíduo com os outros seres humanos e com a 

natureza‖ (FRIGOTTO, 2012, p.267). Desse modo, partimos da conexão dinâmica entre 

a vida subjetiva de cada indivíduo e suas superações particulares, com a linha universal 

e de um todo que se configura como consciência de classe.  
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 Para tal unidade é vital reconhecer-se como ser histórico e como ser integrante 

do processo de consciência.  Essa consciência, entretanto, não é como uma coisa que 

possa ser adquirida, mas como processo das experiências individuais e coletivas 

acumuladas historicamente pela humanidade (IASI, 2011).  Assim, a consciência é um 

movimento que está inserido na história de sua formação e se caracteriza pela ausência 

de linearidade, como salienta Mauro Iasi: 

 

(...) temos afirmado que o movimento da consciência da classe 

trabalhadora não é um processo linear, mas antes constituído por 

formas que se superam dialeticamente, de maneira que o velho já traz 

elementos do novo que ainda carrega resquícios das formas superadas 

(IASI, 2011, p.7). 

 

 O autor constata que atualmente vive-se um lamentável momento de 

amoldamento, colocando o indivíduo, em primeira instância, num processo de 

conformação à ordem societária estabelecida. De forma contraditória, porém, o mesmo 

meio pelo qual a consciência é moldada é o que faz com que os indivíduos percebam as 

contradições inerentes a esses valores societários, o que possibilita um salto qualitativo 

no processo de consciência. 

 Partindo deste pressuposto, é fundamental compreender a proposta de formação 

humana omnilateral de caráter crítico, formulado por gerações de intelectuais e 

educadores que tinham em suas análises a clareza do caráter universal do gênero 

humano. Desse modo, como é recordado por RIBEIRO (2013), ―os conceitos são 

históricos como os acontecimentos que lhes dão conteúdo‖ (p.264).  

  

 

3.1 - Emancipação humana e direito humano universal 

 

 Entre os conceitos universais que estão na base do pensamento crítico, a 

discussão do conceito 'emancipação humana' apresenta-se como importante ferramenta 

para sinalizar os caminhos percorridos pela educação do campo e na formação de 

educadores críticos que desvelam o processo de dominação social do nosso tempo 

presente. ―A emancipação humana exige que os seres humanos assumam o controle 

consciente de sua existência, superando as mediações que impedem a percepção de sua 

história como fruto de uma ação humana‖ (IASI, 2011, p.69). 

 Com a preocupação de entender o conceito de emancipação humana, a obra de 

Marx e Engels e de seus intérpretes, especificamente no que se refere ao seu primeiro 
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livro, ―A questão judaica‖, escrito em 1844, Marx (2002) contrapõe as teses expressas 

por dois textos escritos por Bruno Bauer, em 1843, e examina a questão particular da 

emancipação dos judeus.  As análises de Bauer se atêm a solucionar a questão judaica 

por meio da emancipação política. Deste modo, o Estado, ao representar a esfera 

pública, deixaria de assumir uma orientação teológica. A superação da religião pelo 

Estado político, entretanto, não impossibilitaria os judeus de responder seus deveres 

religiosos na esfera privada. Assim, ―os indivíduos, sem o constrangimento de uma 

religião oficial, assumiriam em igualdade a condição de cidadãos, sem que nenhum 

código religioso os impedisse de cumprir seus deveres para com o Estado e para com os 

concidadãos no âmbito da vida pública‖ (IASI, 2013, p.48).   

 Marx considera a análise de Bauer limitada a uma perspectiva unilateral, na 

crítica que faz ao Estado cristão, mas, ao contrapor a ideia de emancipação política, 

encontra a pista necessária para emergir a tese que fundamenta o seu conceito de 

emancipação humana. Segundo MARX (2002, p.37), a emancipação política não 

implica em emancipação humana e defende a tese de que o próprio Estado é uma 

mediação, bem como a religião. Então, Marx desloca a questão central de Bauer, que se 

refere a quem deve ser emancipado, para suscitar sua tese fundamental: de que tipo de 

emancipação se trata?  

 Por emancipação política, entendia Marx (2002), a libertação do homem à 

dominação feudal e a proclamação das liberdades democráticas burguesas, realizadas 

no decurso da revolução sob a sociedade feudal. A revolução burguesa, apesar de 

acreditar ter universalizado a emancipação, tinha caráter limitado, ao obter a autonomia 

unicamente de sua classe. O que de fato aconteceu foi o deslocamento do poder que 

antes advinha da nobreza e do clero para uma nova classe dominante: a burguesia. Junto 

com esta nova classe, nasce uma ideologia de emancipação universal, fortalecida pela 

constituição de um novo Estado, e suas superestruturas. ―A teoria política de Marx 

baseia-se no pressuposto que a atual forma da associação produzida pelos seres 

humanos, a sociedade de classes, exige um aparelho especial que consolide e legalize a 

dominação de uma classe sobre outra: o Estado‖(IASI, 2011,p.58). Nesse sentido, a 

universalidade de uma classe particular, neste caso, a burguesia, só é possível com a 

mediação do Estado, que faz seres humanos particulares membros de uma sociedade 

civil. ―Este homem, membro da sociedade burguesa, é agora a base, a premissa do 

Estado político‖ (MARX, 2002, p.49). De forma pretensiosa, essa 'igualdade genérica' 

―esconde o fato de a igualdade exigir que alguns assumam o papel de acumuladores de 
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valor e mais-valia, enquanto outros se transformam na mercadoria que, uma vez 

consumida, pode gerar o capital‖ (IASI, 2011, p.56).    

 Segundo o pensamento marxista, a única revolução que universaliza a 

emancipação é aquela que desmantela a sociedade de classes e que advém do 

proletariado, conforme assinala RIBEIRO (2013): 

 

Nas obras de Marx e Engels, nas quais o proletariado é o sujeito 

histórico que tem a potencialidade da transformação social, observa-se 

um deslocamento das preocupações com as questões da liberdade e da 

autonomia para a libertação ou, mais propriamente para a 

emancipação humana (p.265). 

 

 A emancipação humana36 representa a emancipação de toda humanidade e está 

estritamente ligado ao processo de luta e organização da classe trabalhadora. Marx e 

Engels direcionam a revolução para um projeto político coletivo tendo a classe popular 

como protagonista para deliberar e deflagrar. Entretanto, como afirma RIBEIRO (2013, 

p.266), justamente essa classe é mantida sob regime de apropriação da terra, 

exploração do trabalho e dominação política.    

 Então, quando acontece a emancipação humana? Na Questão Judaica, Marx 

(2002) enfatiza a necessidade do homem se reconhecer e se organizar como força social 

e política.     

Somente quando o homem individual real recupera em si o cidadão abstrato e 

se converte, como homem individual, em ser genérico, em seu trabalho 

individual e em suas relações individuais; somente quando o homem tenha 

reconhecido e organizado suas ―próprias forças‖ como forças sociais e 

quando, portanto, já não  separa de si a força social sob a forma de força 

política, somente então se processa a emancipação humana.(MARX, 2002,  

P.52) 

  

 A emancipação política organiza os interesses da produção do mercado e tem 

como representante a classe burguesa. Nesta perspectiva, o direito humano e universal 

resignificou a estruturação formal do Estado para garantir a manutenção dos privilégios 

e interesses de uma classe em particular, o que possibilitou a conquista do direito a 

propriedade privada ao cidadão, entre outros direitos arbitrários, como o direito a 

herança e da exploração da mais valia. Com isso, evidencia-se o papel do Estado na 

elaboração de leis, regulamentos, direitos para um conquistar um consentimento ―livre‖ 

das classes dominadas e perpetuar a sua dominação (BAUER, 2012). 

                                                           
36 Principal premissa da educação do campo 

 



72 
 

 
 

 

Os chamados direitos humanos, os droits de l‘homme, ao contrário 

dos droits du citoyen, nada mais são do que direitos do membro da 

sociedade burguesa, i.e., do homem egoísta, do homem separado do 

homem e da comunidade.(...) O direito do homem à liberdade não se 

baseia na união do homem com o homem, mas, pelo contrário, na 

separação do homem em relação a seu semelhante.(...) A aplicação 

prática do direito humano da liberdade é o direito humano à 

propriedade privada. (MARX, 2002, p.41-42)  

 

Os direitos humanos, nessa perspectiva, ao invés de unir, separam o homem em 

dois campos autônomos: cidadão do Estado, cumpridor de direitos e deveres, e 

indivíduo egoísta independente do outro.  

Para Domínguez (2013) o indivíduo e o coletivo fazem unidade com o 

pensamento crítico. Os direitos humanos, nesta perspectiva, não estão representados 

somente no individuo, e não se constituí para garantir a materialização de um benefício 

individual, tampouco están vigentes para un aislado sujeto titular del derecho cuyo 

contrato de propiedad le permite disponer em solitário de unos derechos que aparecen 

como suyos y que bajo tal óptica los poderosos compran a domicilio (DOMÍNGUEZ, 

2013, p28). Segundo o autor, os direitos humanos entendido em sua dimensão social, 

são representações de um nós comum, chamado povo, que coloca em evidencia o ser 

humano. Essas multiplicidades de pessoas e sujeitos instáveis e fluidos também 

constituem sociedades instáveis e fluidas, mas apesar do indivíduo aparecer como parte 

de uma multidão, este tem a capacidade para se fazer consciência e pertencer a um eu 

comum, embasado na existência política entendida como a vida que se vive com 

dignidade, que é o contrário ao yo extendido y abstracto chamado cidadania.     

 Chauí (2006) esclarece que um direito não se institui simplesmente pela sua 

declaração formal, mas através da criação desse direito pela práxis humana. A autora 

ressalta que ser sujeito de direitos é lutar para exigir direitos. A noção de direitos está, 

portanto, ―intimamente ligada às lutas sociais; não havendo condições materiais para 

sua efetivação, ‗direitos‘ não passam de mera formalidade jurídica, e nesse caso a 

democracia é apenas formal‖ (CHAUI, 2006, p.398). 
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 Enfim, Guhur e Silva (2009), constatam que a efetivação dos direitos ocorre por 

meio das políticas públicas, que representam a materialidade da intervenção do Estado, 

nesse caso, o Estado burguês37 em ação.  

 Tais reflexões sobre direitos universais e políticas públicas, além de resgatar o 

contexto no qual o conceito de emancipação humana se originou e se desenvolveu, 

contribuíram para uma melhor compreensão sobre a específica luta por direitos de uma 

educação do/no campo.    

 

 

 3.2. Trabalho, educação e formação omnilateral 

 

 

 A efetivação da emancipação humana, no pensamento marxismo, só se dá na 

esfera da atividade humana, isto é, na perspectiva do Trabalho. Esta não pode se dar de 

forma acidental na existência humana, ou de forma a restringir as possibilidades de 

desenvolvimento. ―Emancipação humana, para Marx, situa-se para além da 

emancipação política, forma pobre e restrita, e só se coloca como emancipação do 

trabalho‖ (DEUS, 2005, p.10). Partindo desta premissa, trata-se de compreender a 

centralidade que Marx oferta à categoria do trabalho.  

 O trabalho é a mediação do homem para alcançar um fim, indispensável para sua 

existência. Ao mesmo tempo em que o homem é natureza, ele deseja transcendê-la. 

―Aqui o conceito de trabalho é apresentado como a mediação crucial que se estabelece 

entre os representantes da humanidade e o meio ambiente que os envolve‖ 

(BAUER,2011, p.112). A atividade humana, ou melhor, o trabalho, é o que diferencia o 

homem em relação aos demais animais. O homem, entretanto, como objeto de sua 

vontade e de sua consciência, produz universalmente sua atividade ―(...) mesmo livre da 

necessidade física produz verdadeiramente apenas quando está livre da necessidade 

física‖ (MARX apud DEUS, 2005, p.30) 

 Na busca pelo supérfluo, se cria em cada nova geração mais valores de uso que 

somam e aperfeiçoam o que já foi criado e recriado.  Neste movimento material entre o 

homem e a natureza, o homem a modifica e por ela é modificado. Assim, ―o trabalho é o 

                                                           
37 Para Saes (apud GUHUR), o Estado burguês corresponde a um tipo particular que produz um 

determinado tipo de relação de produção e só uma estrutura jurídico-política específica pode gerar a 

manutenção das relações de produção capitalistas. 
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elo indissolúvel que une a sociedade humana à natureza e a si mesma, a razão matéria‖ 

(BAUER, 2011, p.112).  

 TONET (2013), ao tratar da centralidade do trabalho no pensamento de Marx, 

enfatiza a atividade humana como categoria que possibilita o surgimento do ser social, 

expondo os diversos significados atribuídos a sua importância e, consequentemente, 

para a luta de classe. O trabalho como processo de autocriação ―é a única categoria que 

tem por função social transformar a natureza para criar os bens materiais necessários à 

existência humana (p.74)‖. Conclui, então, que sendo o trabalho a base do ser social, 

qualquer transformação revolucionária da sociedade perpassa pela mudança na essência 

da relação de trabalho. 

 Procurando investigar a relação contraditória que o homem estabelece com o 

trabalho no desenvolvimento do modo de produção capitalista, está implicado o 

entendimento da concepção de estranhamento gerado neste processo. Recorreremos aos 

Manuscritos econômico-filosoficos no qual Marx discorre sobre as diversas formas de 

estranhamento pelo qual o homem se submete na relação com o trabalho alienado38. 

Primeiramente, do homem com o objeto produzido: é como se o produtor se defrontasse 

com um ser estranho a ele (MARX, 2004). Seu executor não se apropria do objeto 

produzido, o que o faz se sentir como uma mercadoria, um vendedor de si mesmo como 

custo de sobreviver. Outra forma de estranhamento refere-se ao próprio processo de 

produção, como atividade de exteriorização, que fixa-se fora e não faz um retorno ao 

seu ser. Essa potência estranha objetivada no processo de produção o anula e o coloca 

estranho a sua própria atividade (p.82). Por fim, Marx relata o estranhamento do ser do 

homem enquanto ser genérico, ―tanto da natureza quanto da faculdade genérica 

espiritual dele, um ser estranho a ele, um meio da sua existência individual. Estranha do 

homem o seu próprio corpo, assim como a natureza fora dele, tal como sua essência 

espiritual, a sua essência humana‖ (MARX, 2004, p.85). O produtor, ao perceber o 

trabalho como martírio para si enquanto fruição para outros, devido à apropriação do 

seu trabalho excedente, sente um estranhamento na relação entre classes sociais.  

 A consequência destas formas de estranhamento, isto é, do objeto, na produção e 

de seu ser genérico, e também na forma mesma da relação dos homens entre si (MARX, 

                                                           
38 Bauer (2011) defini o trabalho alienado de forma sintética, como a dominação dos seres humanos 

pelas suas próprias criações, assim reduzindo o homem a um ―escravo dos objetos que ele próprio 

produziu a submissão da subjetividade a um mundo subjetivo que, no entanto, é produto da potência 

criadora daquela subjetividade‖(BAUER, p.40) 
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2004, p.86), reduz o homem a vontades meramente animais, o excluindo do prazer 

original do trabalho.  

 Para Sousa Junior (2013), a sistematização teórica feita por Marx e Engels, 

referente às contradições do trabalho no interior das relações capitalistas, fez com eles 

chegassem à constatação que o trabalho não cria apenas o mundo das riquezas 

objetivas, o trabalho cria o próprio homem. Nessa perspectiva ontológica39 que 

fundamenta a concepção de trabalho, Marx supera a noção econômica que restringe o 

trabalho como simples produtor de mercadorias e o posiciona como a gênese de toda 

vida histórico-social e que no capitalismo ele põe a um só tempo a degradação física e 

moral e a possibilidade da superação do capital (p.50). O autor enfatiza o princípio 

educativo do trabalho que está interligado à ideia do processo de 

construção/formação/transforma-ção do homem e, consequentemente, da realidade 

histórico-social. Enfim, ressalta que a experiência do trabalho alienado/estranhado, 

mesmo sendo um processo negativo pelo qual o ser social inevitavelmente está sujeito à 

degradação física e moral, em contrapartida, abre a possibilidade de formação/educação 

do sujeito social de caráter crítico, e subsequente, revolucionário (SOUSA JUNIOR, 

2013). 

 Até este momento enfatizou-se como o homem é dilapidado pela produção 

capitalista no processo de desumanização associado à divisão do trabalho. Cabe agora 

investigar como ―está estabelecendo com um dos valores fundamentais da educação o 

desenvolvimento do indivíduo para além dos limites impostos pela divisão social do 

trabalho‖ (DUARTE, 2012, p.52). 

 A citação abaixo esboça a limitação do desenvolvimento humano quando a 

divisão do trabalho está submetida a uma perspectiva de produção capitalista de 

formação unilateral40, condicionada aos interesses de uma sociedade separada em 

classes antagônicas. Ao mesmo tempo, mesmo num contexto utópico, Marx (apud 

MANACORDA, 1991) descreve como seria a esfera de atividade do homem numa 

concepção omnilateral após a ruptura da forma societária atual e a consolidação do 

sistema comunista:  

                                                           
39 Ontologia é um termo originário do terreno semântico e conceitual da metafísica para falar de 

determinação necessária do ser, mas usaremos a concepção utilizada por Lukács que (...) a enraíza na 

efetividade do modo de ser humano que produz e se reproduz na realidade social, conforme por Cunha 

(2013,p.85). 

40 A formação unilateral é característica da sociedade burguesa, que conduz o desenvolvimento dos 

indivíduos em direções específicas, seja no plano intelectual, seja no plano manual. O que gera uma 

dicotomia entre os saberes teóricos e práticos que são definidos para cada classe social.  
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(...)logo que o trabalho começa a ser dividido, cada um tem uma 

esfera de atividade determinada e exclusiva, que lhe vem imposta, e 

da qual não pode fugir: é caçador, pescador, pastor ou crítico e assim 

deve permanecer se não quiser perder os meios de vida; ao passo que, 

na sociedade comunista, na qual ninguém tem uma esfera de atividade 

exclusiva, podendo aperfeiçoar-se em qualquer ramo que queira, é a 

sociedade que regula a produção geral e justamente de tal modo que 

torna possível fazer hoje esta coisa, amanhã aquela, de manha ir à 

caça, à tarde pescar, ao anoitecer tratar do gado, depois do jantar 

exercer a crítica, como bem lhe apeteça, sem tornar-se caçador, 

pescador, pastor ou crítico‖ (MARX apud MANACORDA, 1991, 

p.83). 

 

 Esta imposição da divisão do trabalho, de forma determinada e exclusiva, faz o 

homem perder a noção do processo produtivo em sua totalidade, mas na perspectiva do 

modo de produção capitalista, cumpre a função de multiplicação da força produtiva, 

gerando o trabalho excedente a ser apropriado por um pequeno grupo de privilegiados. 

A divisão de trabalho, segundo BAUER (2011), aprofunda a dependência entre os 

indivíduos que, de modo contraditório, se mantém isolados uns dos outros. O fato é que 

―o individualismo moderno, com sua promessa não cumprida de liberdade, representa 

na verdade a mais completa submissão à coletividade alienada e reificada‖(BAUER, 

2011, p.40).  

 Para o retorno do indivíduo como ser social que abrange de forma total suas 

capacidades, possibilitando o seu reingresso na atividade humana de forma integral, é 

necessário perpassar pela educação omnilateral41.  A importância da concepção de 

omnilaterialidade por intermédio da educação para a ―chegada histórica do homem a 

uma totalidade é, portanto, a chegada histórica do homem a uma totalidade de 

capacidades de consumo e prazeres, em que se deve considerar, sobretudo o gozo 

daqueles bens espirituais, além dos materiais, e dos quais o trabalhador tem estado 

excluído em consequência da divisão do trabalho‖ (MANACORDA, 1991, p.81). 

 Por essas e outras razões, a realização plena da omnilateralidade apenas será 

possível com a superação dos condicionantes históricos da sociedade do capital. O que 

parece utópico ou distante, entretanto, se produz na práxis revolucionária, no presente, 

                                                           
41 Termologia do latim, omnilateral significa literalmente ―todos os lados ou dimensões‖. A educação 

omnilateral está relacionada à formação humana que congrega todas as dimensões que formam o homem 

pleno e as ―condições objetivas e subjetivas reais para seu pleno desenvolvimento histórico. Essas 

dimensões envolvem sua vida corpórea material e seu desenvolvimento intelectual, cultural, educacional, 

psicossocial, afetivo, estético e lúdico‖ (FRIGOTTO, 2012, p.267). 
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de forma coletiva e livre. Sobre esse aspecto, Manacorda (1991) constata que então é 

necessário estabelecer: 

 

(...)um nexo recíproco pelo qual o indivíduo não pode desenvolver-se 

onilateralmente se não há uma totalidade  de forças produtivas, e uma 

totalidade de forças produtivas não pode ser dominada a não ser pela 

totalidade dos indivíduos livremente associados; é, em suma, o 

desenvolvimento original e livre dos indivíduos na sociedade comunista 

(p.79). 

 

 Dentro da lógica posta pela divisão do trabalho, como proponente da 

unilateralidade, a educação torna-se refém: é colocada como causadora de uma visão 

unilateral e restrita. FRIGOTTO (2012) confirma que mesmo Marx, Engels e até 

mesmo Gramsci42
, não dedicaram atenção suficiente para conceber uma teoria da 

educação. Conceberam uma crítica à educação vinculada a uma perspectiva unilateral, 

que sustenta a materialização das relações sociais capitalistas ―fundadas na propriedade 

privada dos meios e instrumentos de produção, na divisão social do trabalho, e nos 

processos de expropriação e alienação que tais relações impõem, limitando o livre e 

solidário desenvolvimento humano‖ (FRIGOTTO, 2012, p.268). 

 Para que haja a reintegração da onimilateralidade do homem, de acordo com a 

síntese dos estudos de MANACORDA(1991), é necessária, simultaneamente, a 

reunificação das estruturas da ciência com as da produção (p.85). Deste modo, 

questiona a validade de estender, a conhecimento da cultura tradicional, que é 

predominante nas escolas das classes dominantes; mesmo as novas formas de ensino 

técnico associadas à industria moderna, destinadas as classes produtivas como formação 

subalterna.  

 Neste mesmo sentido, conforme Manacorda (1991), Gramsci43se posiciona 

contra a escola da discriminação social, dividida entre ensino humanista e o trabalho 

instrumental e subalterno (MANACORDA, 1991, p.146). Questiona as novas 

tendências de ensino que surgem em sua época em contraponto à crise da escola 

tradicional que, por um lado, defendia as escolas profissionalizantes e especializadas e, 

                                                           
42 Nem mesmo Grasmci, cujas preocupações com a educação escolar são mais explícitas e reiteradas, 

teve esse objetivo (FRIGOTTO, 2012). 

43 O autor relata como Gramsci aproxima-se da proposta marxiana de unidade ensino-trabalho, talvez 

pelo contato com os textos de Marx, no período de sua estadia na União Soviética nos anos de 1922 e 

1923. Sabe-se, entretanto, que a vigilância carcerária impedia o acesso aos textos de Marx, e a censura 

fascista impossibilitava-o até mesmo de citá-lo. Entretanto, observa-se o resgata da conexão de ensino-

trabalho em sua obra, principalmente, na defensa o trabalho como princípio educativo imanente da escola 

elementar (MANACORDA, 1991). 
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por outro, a crescente tendência de escolas voltadas para uma pedagogia embasada na 

espontaneidade individual. Enfim, duas tendências antagônicas: uma sobre o 

determinismo ambiental ou social e outra sobre um determinismo psicológico ou 

individual. Com isso, retoma os valores de inspiração socialistas, defendendo o rigor 

objetivo do ensino em oposição à pedagogia da espontaneidade advinda das ideologias 

libertárias. Como também, na negação ao ensino unilateral, defende a formação de 

personalidades harmoniosas e integrais construídas no equilíbrio de todas as faculdades 

intelectuais e práticas. Nota-se a aproximação de Gramsci à concepção de Marx, 

referente às exigências da onilateralidade, ―de um desenvolvimento total, completo, 

multilateral, em todos os sentidos das faculdades e das forças produtivas, das 

necessidades e da capacidade da sua satisfação‖ (MANACORDA, 1991, p.78). 

 Quando se chega à realidade do Campo, a dicotomia entre o trabalho manual e  

intelectual ou ensino humanista e o trabalho instrumental é latente, assim como o 

dilema de uma escola tradicional de valores urbanos dentro da atmosfera rural. 

 O próprio Marx (1985) reconhece que o antagonismo cidade/campo foi 

produzido pela divisão do trabalho material e mental, considerando que a formação da 

cidade implicou em uma necessidade burocrática cada vez maior de impostos, 

administradores, policiamento e, por fim, políticos.  Tudo isso gerou a divisão da 

população em classes distintas com uma relação direta entre a divisão do trabalho e os 

instrumentos de produção. 

 

A cidade já é, na realidade, a concentração de população, de 

instrumentos de produção, de capital, de prazeres, de necessidades, 

enquanto o campo representa, justamente, o oposto, seu isolamento e 

separação. O antagonismo da cidade e campo só pode existir como 

consequência da propriedade privada. É a mais crassa expressão da 

submissão do indivíduo sob a divisão do trabalho, a uma atividade 

definida que lhe é imposta – uma sujeição que transforma um homem 

em um limitado animal citadino e o outro em um restrito animal do 

campo e, diariamente, renova o conflito entre seus interesses (MARX 

apud RIBEIRO, 2013, p.276).   

 

 Tal citação reforça a cisão campo e cidade, que está estritamente ligada à 

sustentação do modo capitalista de produção, o que estabelece uma dicotomia entre os 

dois representantes do trabalho produtivo: o camponês e o operário (RIBEIRO, 2013). 
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 O pensamento crítico contemporâneo pontua a importância a obras fundamentais 

da primeira geração do marxismo. Soltonovich
44

 (2013, p. 87-89) destaca o conjunto 

das obras de Marx e Engles como ponto inicial de reflexão do pensamento crítico, pois 

nele se suscita a pista histórica do processo de desumanização: la división del trabajo 

social y la eventual deriva en la diferenciación entre el trabajo manual y el intelectual 

considerados em términos de su historicidad. 

 O autor, entretanto, enfatiza que apesar da grandeza do legado teórico marxista, 

hoje ele sofre algumas limitações que devem ser superadas, pois é produto de seu 

tempo, da realidade concreta da sua época. Sendo assim, atravessar e recriar as alíneas 

deste pensamento tornam-se imprescindíveis à busca de uma nova intelecção:  

 

No olvidemos que sí leemos a Marx, a Luxemburgo, a Gramsci o a 

Marcuse, somos nosotros mismos los que les damos nueva vida. 

Somos nosotros los que continuamos su historia al reevaluar sus 

contenidos y repensar nuestro momento histórico y nuestra propia 

formación tanto intelectuales (y utilizo la palabra em el sentido que le 

dio Gramsci, no em cierto sentido jerárquico que em ocasiones adopta 

em el campo acadêmico). La Teoría Crítica no debe ser una cuestión 

europea del siglo XX, sino una matéria latinoamericana del siglo XXI. 

(SOLTONOVICH, 2013, p.88)  

 

 

3.3. A Educação do/no Campo 

 

 

 A particularidade está no protagonismo dos movimentos sociais do campo, 

pesquisadores e professores na construção prático-teórica da Educação do campo dentro 

do contexto educacional brasileiro, como uma emergência social por uma educação 

emancipatória dos trabalhadores do campo. ―A Educação do campo toma posição, age, 

desde uma particularidade e não abandona a perspectiva da universalidade, mas disputa 

sua inclusão nela (seja na discussão da educação ou de projeto de sociedade) 

(CALDART, 2009, p.38)‖. 

Para entendermos a dinâmica da Educação do campo resenharemos as políticas 

educacionais através de uma breve retrospectiva histórica da educação rural, a 

promulgação jurídica na legislação educacional brasileira e o percurso da 
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 Soltonovich é PH.D em direitos humanos , Ph.D em Sociologia. Sociólogo e professor da Universidade 

de Buenos Aires no programa de mestrado em direitos humanos. No texto ―La historia sin fin: notas sobre 

la evolución de La teoria crítica.‖enfatiza a importância da America Latina no século XXI na construção 

de um pensamento crítico. 
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regulamentação da obrigatoriedade da Educação no e do campo.    

Em contraposição, são investigados os interesses do Estado brasileiro pautados 

no agronegócio como meta política de desenvolvimento agrário no âmbito de uma 

estrutura latifundiária monopolista. Assim algumas questões foram suscitadas: como 

políticas tão antagônicas podem estar em consonância na prática da educação? Como 

está sendo o processo de interação entre os interesses contra hegemônicos dos 

movimentos sociais e o hegemônico do Estado e das e agendas internacionais?  

 

3.4. Da Educação Rural à Educação do Campo 

 

Para entender a particularidade histórica em que vivem os educandos do campo, 

é necessário primeiro compreender, ainda que brevemente, a histórica ausência do 

Estado na educação rural. 

 As contradições declaradas na história do Brasil, um país de grande dimensão 

agrária
45

, começa com o descaso da educação no meio rural durante séculos. Algumas 

ações inexpressivas começavam a aparecer no fim do século XIX, contudo a educação 

rural não é mencionada em nenhum texto legislativo até o início da República.  

 

A ausência de uma consciência a respeito do valor da educação no 

processo de constituição da cidadania, ao lado das técnicas do cultivo 

que não exigiam dos trabalhadores rurais, nenhuma preparação, nem 

mesmo a alfabetização, contribuíram para a ausência de uma proposta 

de educação escolar voltada aos interesses dos camponeses. 

(CNE,2001,p.04)     
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 A questão do Brasil ser considerado um país de população predominantemente urbano encontra 

diversas controvérsias, principalmente no que se refere aos critérios utilizados no Censo do IBGE(2000)  

que estimou 20% de sua população residente na zona rural. Segundo os critérios do IBGE, a área urbana, 

seja vila ou cidade, é caracterizada por construções, arruamentos, infraestrutura e intensa ocupação 

humana (IBGE, 1999). Entretanto, alguns autores defendem a predominância da ruralidade brasileira 

embasados nos reduzidos tamanhos populacionais das cidades brasileiras, da vasta dimensão rural e forte 

potencial agrícola. De acordo com Ponte (2004) os municípios com população inferior a 20.000 

habitantes são classificados como rurais, fato que se determina pela subordinação político-administrativa 

de polos urbanos maiores..  Segundo os dados do censo demográfico de 2000 (IBGE) o Brasil é 

constituído por 105 municípios com até 2.000 habitantes; 1.225 com população de 2.001 a 5.000; 1.312 

de 5.001 a 10.000; 1.382 de 10.001 a 20.000; 958 de 20.001 a 50.000; 301 de 50.001 a 100.000; 193 de 

100.001 a 500.000; 31 com mais de 500.000. Desse modo, seguindo as orientações de PONTE (2004), 

4.024 dos municípios brasileiros tem a população inferior a 20mil habitantes restando somente 1.483 

municípios com a população superior, o que totaliza  5.507 municípios brasileiros. O que dificulta ainda 

mais estabelecer um critério de classificação do grau de ruralidade desses municípios referisse as distintas 

realidades brasileiras.Veiga (2002, p.112) enfatiza, que além do número populacional, é a relação que se 

estabelece com a terra que fazem de muitos municípios se classificarem rurais. A superestimação do grau 

de urbanização faz com que vilas, povoados e aldeias sejam classificados como áreas urbanas. 
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 Somente a partir dos anos 30 com as reformas educacionais fundadas na 

proposta de um ensino laico, gratuito e público, a educação rural ganha alguma 

relevância no cenário brasileiro.  

 O processo de industrialização promovido pelo modelo capitalista de 

modernização da produção no inicio do século XX, transfere a base econômica do setor 

agrícola para o setor industrial, provocando um inchaço populacional desgovernado nas 

cidades grandes. De fato, tal transtorno social fecundou algumas iniciativas 

educacionais no meio rural, tais como: a Campanha de alfabetização na Zona Rural em 

1933, o 1º Congresso Nacional do Ensino Regional em 1935, a criação da Sociedade 

Brasileira de Educação Rural em 1937.  

 

Na verdade, a introdução da educação rural no ordenamento jurídico 

brasileiro remete às primeiras décadas do século XX, incorporando, no 

período, o intenso debate que se processava no seio da sociedade a respeito 

da importância da educação para conter o movimento migratório e elevar a 

produtividade no campo. (CNE, p.5)  

 

 

Essa proposta educacional, conhecida como ruralismo pedagógico, propunha por 

meio da pedagogia fixar o homem do campo no seu espaço e, assim, organizar a 

produção agrícola. Apesar de representar os interesses de uma política demográfica do 

Estado Novo, como resposta a problemática do êxodo rural, o ruralismo pedagógico foi 

a primeira iniciativa educacional contra o descaso que assolava o meio rural.   

 Não se pode esquecer que concomitante ao ruralismo pedagógico, Anísio 

Texeira, junto com mais 25 educadores, lançou em 1932 o Manifesto dos Pioneiros da 

educação nova que gerou grandes transformações no Brasil, ressaltando que o 

desenvolvimento social precede o econômico e a educação é o lócus para tal renovação 

(MENEZES e SANTOS, 2002). 

  A Era Vargas impulsionou os debates ideológicos sobre a educação orientada 

pelos organismos internacionais.  No meio rural, foram idealizados diversos programas 

de governo que, ainda numa perspectiva de conter o  êxodo, promove o reconhecimento 

do espaço rural como espaço de vida comunitária. Neste período, destacam-se três 

programas da Era Vargas: a Campanha Nacional de Educação Rural (CNER), Comissão 

Brasileiro-Americana de Educação das Populações Rurais (CBAR) e a Associação 
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Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural (ABCAR), entre outros programas.
46

 

Durante os anos de 1952 a 1963, a CNER saiu em missão em direção ao interior do país 

para treinar professores leigos a ensinar técnicas agrícolas para filhos de agricultores, 

além de: 

 

...contribuir para acelerar o processo evolutivo do homem rural, 

despertando nele o espírito comunitário, a ideia, o valor humano e o 

sentido de suficiência e responsabilidade para que não se acentuassem 

as diferenças entre a cidade e o campo (PAIVA, 1987,p.197). 
 

 Já a ABCAR tinha o papel de investigar as condições reais em que se encontrava 

o meio rural, sendo responsável em fazer um levantamento econômico, cultural e social 

da vida no campo; e assim, poder atuar nas necessidades concretas do meio rural. 

Contudo, tal programa se restringiu a algumas ações isoladas, sem um aprofundamento 

teórico quanto à pertinência de suas ações. 

 O que se destaca neste período é o interesse norte-americano na educação rural 

brasileira, que pretendia incluir a população marginalizada do campo na lógica do 

desenvolvimento capitalista, sendo financiada por meio de agências de fomento e 

contando com o apoio do Ministério de Educação (RIBEIRO,2012, p. 298), como foi o 

caso da ABCAR.  

 

Associação Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural 

(ABCAR), que, criada em 21 de junho de 1956, e incumbida de 

coordenar programas de extensão e captar recursos técnicos e 

financeiros, era patrocinada por organizações ditas de cooperação 

técnica diretamente ligadas ao governo dos Estados Unidos (IIAA, 

ICA, AID, Aliança para o Progresso, etc.) ou ao grande capital 

monopolista americano (Fundações Ford, Rockefeller, Kellog, etc.) 

(DAMASCENO E BESERRA, 2004, p.75). 
 

 

 No período da expansão mundial do imperialismo norte-americano o trabalho 

rural era símbolo do passado e do atraso. Não combinava com a mentalidade 

evolucionista do capitalismo da época. Nada mais pertinente do que atribuir essa função 

aos países ditos subdesenvolvidos e com um alto contingente de mão de obra barata.  

 Segundo Damasceno E Beserra (2004), a vocação agrícola dos países 

subdesenvolvidos foi eleita pelo Estado norte-americano, que colaborou diretamente na 
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 Neste período foi criada a EMATER (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural), antes 

denominada como ACAR (Associação de Crédito e Assistência Rural), inicialmente criada como serviço 

de assistência básica para atender a precariedade que assolava o meio rural. 
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construção de uma identidade brasileira agrária, patrocinando programas de difusão do 

conhecimento técnico e propaganda ideológica a respeito da prática agrícola. O 

resultado, no tempo histórico, demonstrou que tais programas se apresentaram 

contraditórios a qualquer interesse, seja dos camponeses, do Estado brasileiro ou do 

centro hegemônico do ocidente (EUA). Mas, justamente nesse turbilhão de ideologias 

díspares, brotaram iniciativas particulares na educação rural, como foi o caso da 

proposta de educação libertadora de Paulo Freire, de conscientização reflexiva e crítica 

da realidade. 

 

É o caso do conjunto de movimentos sociais que, articulados aos 

partidos políticos de esquerda ou à Igreja católica, vão produzir um 

estilo de educação e um tipo de saber bastante diferente dos 

pretendidos pelas necessidades imperialistas do governo americano, 

entre os quais se destaca a pedagogia de Paulo Freire que vai, depois, 

influenciar uma das tendências acadêmicas do estudo do rural: a da 

educação e movimentos sociais no campo (DAMASCENO e 

BESERRA, 2004, p. 76). 

 

 De fato o Estado norte-americano foi a maior influência na constituição do 

sistema educacional brasileiro e na implementação das políticas públicas de educação, 

principalmente no período ditatorial militar. 

 O boom desenvolvimentista deste período está estritamente vinculado à entrada 

do capital financeiro internacional e na solidificação de uma sociedade capitalista e 

dependente. O desenvolvimento do capitalismo no campo contou com a indução do 

Estado na modernização técnica da agricultura com a produção de máquinas e insumos 

para a agricultura. A aliança do grande capital agroindustrial com a grande propriedade 

fundiária contou com o patrocínio fiscal e financeiro do Estado (ALENTEJANO, 2012, 

p.480).  

 Tal intervenção manifestou-se com a desagregação das famílias agrícolas de 

subsistência, devido a mercantilização da produção agrícola, concentrando a posse da 

terra na mão de grandes empresa. Para BAUER, a burguesia, que se beneficiou com a 

fusão do capital financeiro com o monopólio da terra, ―(...) expropriou milhões de 

pequenos produtores rurais, concentrou-os em grandes centros urbanos e subordinou-os 

ao capital, desenvolvendo aceleradamente forças produtivas gigantescas com apoio do 

capital internacional (BAUER, 2012, p.117)‖. 

 A estratificação social no meio rural aumentou nesse período, pois gerou a 

concorrência desigual, gratificando os produtores que tiveram condições de se adequar 

as novas exigências em detrimento da pauperização de outros trabalhadores rurais.  
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Em síntese, esta modernização, tendo em vista seu caráter 

conservador, rapidez e intensidade com que foi promovida, gerou uma 

série de situações de conflito que não podiam ser absorvidas pelos 

instrumentos legais perpetrados com esse fim. Nesse período, os 

conflitos por terra explodiram, cresceu o uso de trabalho forçado, a 

exclusão e a precária situação econômica dos pequenos agricultores 

atingiram números nunca antes vistos. Frisa-se aqui que essa 

recomposição e intensificação dos conflitos sociais agrários acontecia 

em um momento em que a ditadura militar começava a enfrentar 

dificuldades de sustentação, com um visível esfriamento do chamado 

―milagre brasileiro‖ e desgastada perante a opinião pública pelas 

irrefutáveis evidências de prática de violência e restrição de direitos 

civis (BAUER, 2008, p.31) 

 

 É nesse contexto, que eclodem diversas ideologias de movimentos de luta no 

campo, às vezes vinculado a militância católica, como o Movimento de Educação de 

Base (MEB) e a Juventude Agrária Católica (JAC), ou de militância partidária 

comunista, como a União dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas do Brasil 

(ULTABs) ligada ao PCB. Nesse contexto, a Liga Camponesa aproxima-se do ideário 

de reforma agrária dos movimentos da Igreja e rompe com o PCB (NASCIMENTO, 

2009, p.114). 

 Foi justamente através do engajamento político liderado pela Liga Camponesa 

que surge em 1963 a Confederação dos trabalhadores da agricultura (CONTAG), que 

atuou na constituição dos primeiros sindicatos dos trabalhadores rurais. Em 

contrapartida, ações de favorecimento de créditos subsidiado pelo governo
47

 

favoreceram, principalmente, os grandes produtores rurais a expandir à propriedade de 

terra, expropriando agricultores através da especulação do valor da terra, o que fazia 

aumentar cada vez mais o contingente de posseiros, meeiros, parceiros e sem-terra.  

 

(...)houve o crescimento do latifúndio dos grupos monopolistas 

financeiros pela aquisição ou simples ocupação de enormes extensões 

de terra, beneficiando-se de generosos incentivos fiscais e tingindo de 

vermelho os títulos e ações com o sangue dos trabalhadores rurais 

sem-terra que ousaram lutar contra os seus desígnios mercantilistas e 

apenas interessados na reprodução do capital (BAUER, 2012, p.83). 

 

 Por um lado, a luta pela terra realizada por camponeses em todo país ganha 

força, que em meados de 1978, contando com o apoio da Comissão Pastoral da Terra 
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 Como a criação do Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR) em 1965. 
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(CPT), fez emergir o Movimento dos Sem Terras
48

, a maior organização nacional de 

expressão e combate pelos interesses reais do homem do campo, refletida na urgência 

de uma Reforma Agrária no Brasil. 

 Os anos 80 foram marcados por novas organizações e reestruturação de 

movimentos sociais populares e, principalmente, o diálogo e a união entre eles.  Todos 

sobre base teórica socialista e sobre grande influência dos setores progressistas da Igreja 

Católica, principalmente, das comunidades eclesiais de base (CEBs), da teologia da 

Libertação, CPT e dos Centros de Educação Popular. Surgem assim, diversos outros 

movimentos autônomos de massa como o Movimento de Mulheres Camponesas 

(MMC), O Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), a Pastoral da Juventude, 

Movimento de Educação de Base (MEB), revelando que o campo não estava passivo às 

políticas de exploração do trabalho a serviço do Capital.   

 Em contrapartida, a intensa persuasão ideológica de convencimento a favor da 

modernização do campo e da desnecessidade de uma reforma agrária, gerou um 

antagonismo de posições entre os trabalhadores agrícolas, que se iludiam com a 

promessa de maquinários e maior facilidade no plantio. 

 

A essência dessa modernização técnica da agricultura brasileira que 

nega a necessidade da Reforma Agrária é uma aliança do grande 

capital agroindustrial com a grande propriedade fundiária, sob o 

generoso patrocínio fiscal, financeiro e patrimonial do Estado 

(Associação Brasileira de Reforma Agrária, 2007, p. 3-4).  

 

 Tal convencimento só foi possível com a intensificação de programas de 

incentivo a pesquisa. As universidades públicas formavam um grande contingente de 

especialistas
49

 para difundir as modernas técnicas agrícolas aos produtores rurais, e 

crescente foi o enfraquecimento da cultura de subsistência. 

 Não se pode negar a ausência de uma preocupação da esfera ambiental no 

âmbito das universidades públicas brasileiras
50

, que adotaram os interesses da 
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 O MST teve sua gestação no período de 1979 a 1984, e foi criado formalmente no Primeiro Encontro 

Nacional de Trabalhadores sem Terra, que aconteceu de 21 a 24 de janeiro de 1984, em Cascavel, no 

Estado do Paraná (CALDART, 1999, p.3). 
49

  Agrônomos, veterinários e técnicos agrícolas formados segundo os ideários da Revolução Verde, que 

foram trabalhar junto a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), fundada em 1972, e 

Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural (Embrater) fundada em 1974, que dentro de 

uma perspectiva da modernização capitalista, uniformizaram as práticas de assistência técnica e extensão 

rural (ALENTEJANO, p. 480).   
50

  Hoje contamos com diversas iniciativas de universidades públicas, como a adoção de pesquisas 

alternativas de produção agrícola, apoio às políticas públicas, e participação social no desenvolvimento 

rural sustentável. 
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agroindústria em pesquisas voltadas à exploração da terra e produção em grande escala 

de determinados produtos voltados ao mercado externo, investigando e introduzindo a 

aplicação dos defensivos agrícolas (fungicidas, inseticidas e herbicidas) sem, contudo, 

levar em conta os efeitos danosos de tais práticas.
51

 A esse propósito, muitas indústrias 

de fertilizantes foram beneficiadas com tais pesquisas de âmbito acadêmico, tanto a 

respeito do melhoramento das sementes, adubos e insumos químicos para a agricultura. 

De acordo co MOLINA (2006) ainda hoje:  

 

As grandes empresas do agronegócio possuem articulações com as 

principais universidades públicas, institutos de pesquisas públicos, 

onde parte de seus profissionais e pesquisadores é formada. Ainda 

mantêm seus próprios institutos de pesquisa o que lhes garante 

importante autonomia na produção de tecnologias (MOLINA, 2006, 

p.30). 

 

 Consequentemente, na esfera sociocultural, encontrava-se nas universidades a 

ausência de uma preocupação com o multilamento da cultura de subsistência da família 

camponesa, que conservava uma prática de plantio de alimentos diversificados em 

consonância com a diversidade ambiental, impondo a monocultura como prática de 

sobrevivência do trabalho do campo.    

 

Esta imposição ideológica da modernização passa pelo convencimento 

do agricultor no que diz respeito à superioridade das formas modernas 

de produzir em relação às tradicionais, e seu impacto é expressivo, 

porque, além de reforçar a expropriação econômica, representa uma 

forma de expropriação do saber, pois torna os camponeses 

dependentes, uma vez que não mais dominam as técnicas e os 

processos produtivos (ALENTEJANO, p. 482). 

 

 Esse processo ideológico de modernização capitalista no campo é essencial para 

se entender o conjunto das contradições que marcaram a questão agrária no Brasil e a 

intima ligação da educação rural aos interesses de um Estado monopolista, constituído 

pela égide do capitalismo norte americano, dependente do capital financeiro 

transnacional, que forma a base do agronegócio brasileiro. 

 Seguindo o raciocínio de DAMASCENO e BESERRA (2004), o fraco efeito das 

políticas de educação rural pode ser explicado pelo fato do Brasil se encontrar num 

período em que Estado estava absorvido em múltiplos interesses, principalmente pelo 

desenvolvimento de uma sociedade capitalista.  
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  DDT (sigla de diclorodifeniltricloroetano) na Europa é proibido desde o inicio dos anos 70. 
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A despeito de tímidas iniciativas no final do século XIX, é somente a 

partir da década de 1930 e, mais sistematicamente, das décadas de 

1950 e 1960 do século XX que o problema da educação rural é 

encarado mais seriamente — o que significa que paradoxalmente a 

educação rural no Brasil torna-se objeto do interesse do Estado 

justamente num momento em que todas as atenções e esperanças se 

voltam para o urbano e a ênfase recai sobre o desenvolvimento 

industrial (DAMASCENO e BESERRA, 2004, p.84). 

  

 Dentro dessa perspectiva, é relevante ressaltar o caráter autoritário e 

contraditório do Estado Brasileiro, declarado explicitamente durante o regime militar. 

Em certo sentido, contrariando os ideários da educação rural de conter a migração e do 

próprio projeto desenvolvimentista do país, e que se pautava na estratégia de controle 

social. 

 

 [...] concentrar as pessoas na cidade é uma forma de não mexer na 

estrutura fundiária, de não se fazer a reforma agrária, de não 

desenvolver a agricultura camponesa. Urbanização nem sempre é 

sinônimo de progresso, muitas vezes são resultados de políticas de 

controle social e de concentração de riquezas e, portanto, de poder 

(FERNANDES; MOLINA: 2006, p.28). 

 

Este breve levantamento histórico das políticas educacionais
52

 no meio rural nos 

leva a questionar a necessidade de uma nova concepção do meio rural como espaço que 

ultrapasse a visão pragmática de produção de mercadoria e das políticas 

desenvolvimentistas de elevação do PIB brasileiro.  É de suma importância conceber 

aos moradores do campo o direito de espaço de vida plena, que possibilite a liberdade 

de viver em comunidade (ou sociedade), sem, contudo, carregar a representação de 

subalternizados. Desta feita, configurar o meio rural não como espaço de refúgio dos 

excluídos e do abandono, mas como um espaço de sujeitos de direito a vida agrária.  

 

3.5. A recente trajetória histórica da Educação do Campo 

 

O novo conceito de ―educação do campo‖, criado a partir da articulação dos 

movimentos sociais do campo, pesquisadores e o Ministério da Educação traduz a 
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 É relevante acrescentar nesse breve histórico duas conquistas nacionais que antecederam o Movimento 

da Educação do Campo: a Constituição Federal de 1988 que passou a garantir a educação como ―direito 

de todos‖ e a LDB/1996 que regulamentou as ações educacionais nas esferas federal, estadual e 

municipal. A LDB ainda dispôs de medidas relacionadas às escolas rurais, nas quais deveriam promover 

―adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida rural‖ como preconizado no Artigo 

28.(ALMEIDA; CHAMON: 2012,p.7) 

 



88 
 

 
 

procura de uma nova ordem social (CADART,2004) na qual o MST é protagonista 

pedagógico na construção de um projeto político contra-hegemônico de singular 

importância. Tendo como meta o fim da expropriação e exploração dos sujeitos do 

campo, o MST defende uma educação que vise à autonomia do sujeito ou coletivo do 

campo, não considerado simplesmente como uma extensão do proletariado localizado 

nos espaços rurais, subservientes às necessidades econômicas urbanas. 

 

O desenvolvimento da Educação do Campo acontece em um momento 

de potencial acirramento da luta de classes do campo, motivado por 

uma ofensiva gigantesca do capital internacional sobre a agricultura, 

marcada especialmente pelo controle das empresas transnacionais 

sobre a produção agrícola, que exacerba a violência do capital e de sua 

lógica de expansão sobre os trabalhadores, e notadamente sobre os 

camponeses‖(CALDART, 2009,p.48). 
 

Na busca de uma ruptura radical com todo ideário intrínseco no que antes era 

nomeado por educação rural, surte a necessidade de uma mudança na nomenclatura para 

fazer valer uma nova identidade e concepção de educação provida do meio rural.  

Segundo Nascimento (2008), ―(...) a mudança de educação rural para educação 

do campo representa todo um projeto político que se alinha nesta histórica batalha entre 

Estado e sociedade civil (p.175)‖.   

Tal nomenclatura levantou uma preocupação semântica das preposições corretas 

na construção de um novo nome que expressasse essa nova ordem social. Segundo 

FRIGOTTO (2010), a mudança de preposição ―para‖ ou ―no‖ meio rural, expressa as 

intenções de natureza política a serviço de interesses do capitalismo no campo, 

desconsiderando a ―especificidade e particularidade de processos sociais, produtivos, 

simbólicos e culturais da vida do campo‖ (FRIGOTTO, p. 35). 

Enquanto, para MARTINS, a preposição ―do‖ campo, configura a construção de 

uma prática educacional tendo como protagonista o sujeito do campo. 

 
A distinção com a ―educação rural‖, o apreço pela apresentação 

gramatical da expressão educação DO campo, contrapõem-se à 

educação NO campo, por entender que mais que uma prática 

educativa realizada na zona rural, é uma prática educativa que se 

constrói a partir do local. Frisar que a educação é DO campo é 

acentuar a reconstrução social desse espaço pelos seus sujeitos fato 

que antecede a prática educativa formal. (Martins: 2009, p. 08). 
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 Já a mudança semântica do termo ―rural‖ para ―campo‖ é explicado pela relatora 

das Diretrizes Operacionais para Educação Básica nas Escolas do Campo, Edla de 

Araújo Lira Soares: 

A educação do campo, tratada como educação rural na legislação 

brasileira, tem um significado que incorpora os espaços da floresta, da 

pecuária, das minas e da agricultura, mas os ultrapassa ao acolher em 

si os espaços pesqueiros, caiçaras, ribeirinhos e extrativistas. O 

campo, neste sentido, mais do que um perímetro não-urbano, é um 

campo de possibilidades que dinamizam a ligação dos seres humanos 

com a própria produção das condições da existência social e com as 

realizações da sociedade humana (CNE,2001,p.1)  

 

 Entretanto, a relevância no que distingue a educação do campo e a educação 

voltada para o meio rural, está nas hegemonias em disputa, nos projetos antagônicos de 

sociedade e educação. 

 

A Educação do Campo se confronta com a ―Educação Rural‖, mas 

não se configura como uma ―Educação Rural Alternativa‖: não visa a 

uma ação em paralelo, mas sim à disputa de projetos, no terreno vivo 

das contradições em que essa disputa ocorre. Uma disputa que é de 

projeto societário e de projeto educativo. (CALDART, 2012, p.14) 

 

 

 A concretização do debate sobre Educação do campo teve seu ápice I 

Conferência Nacional Por Uma Educação Básica do Campo (1998)
53

, realizada em 

Luziânia, Goiás, integrando, pela primeira vez na história, movimentos sociais, governo 

e pesquisadores universitários. 

 Segundo o Movimento de Educação do Campo, a primeira conquista pleiteada, 

principalmente, pelo MST, foi a criação do Programa Nacional da Educação em Áreas 

de Reforma Agrária (Pronera), pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) em 

1998 (CARVALHO, 2011).  

 Clarice Aparecida dos Santos (2012), explica que o Pronera é uma política 

pública de alfabetização no âmbito da educação formal destinadas aos jovens e adultos 

dos assentamentos da Reforma Agrária. O projeto incluía o crédito fundiário e a 

formação de professores. Em virtude dos bons resultados, o programa se estendeu para 

os anos finais do ensino fundamental e ensino médio na modalidade de educação de 

jovens e adultos (EJA), ensino médio profissional, ensino superior e pós-graduação, 

                                                           
53

 Na articulação Nacional Por Uma Educação do Campo esteve envolvido diversas entidades promotoras 

como: o MST, ACNBB, o UNICEF, a UNESCO e a UnB através do Grupo de Trabalho e Apoio à 

Reforma Agrária (GTRA) (NASCIMENTO, 2009, p.27). 
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incluindo neste nível uma ação denominada Residência Agrária
54

 (SANTOS, 2012, p. 

631). 

 É interessante ressaltar que, segundo SANTOS (2012) o Pronera possibilitou a 

elaboração de novos significados curriculares e metodológicos através dos princípios 

básicos da participação e da multiplicação. Segundo a autora:  

 
A participação se materializa pelo fato de que a indicação das 

demandas educacionais é feita pelas comunidades das áreas de 

Reforma Agrária e suas organizações, que, em conjunto com os 

demais parceiros, decidirão sobre a elaboração, o acompanhamento e 

a avaliação dos projetos. Já a multiplicação se realiza porque a 

educação dos assentados visa à ampliação não só do número de 

pessoas alfabetizadas e formadas em diferentes níveis de ensino, mas 

também garantir educadores, profissionais, técnicos, agentes 

mobilizadores e articuladores de políticas públicas para as áreas de 

Reforma Agrária (SANTOS, p.634). 

 

 Todavia, segundo MOLINA E SÁ (2012), o primeiro marco jurídico de 

reconhecimento da educação do campo, que distinguiu a escola rural da escola do 

campo, mostrando a participação do camponês na formulação de um projeto político 

pedagógico que de fato orienta as políticas públicas para a educação do campo, foi a 

 

(...)aprovação no Conselho Nacional de Educação das Diretrizes 

Operacionais para a Educação Básica das Escolas do Campo. (Parecer 

CNE/CEB Nº 36/2001 e (Resolução CNE/CEB Nº 1/2002), ampliada com a 

Resolução complementar (CNE/CEB Nº 2 de 28 abril de 2008a), a qual 

estabelece normas e princípios para o desenvolvimento de políticas públicas 

de atendimento escolar no campo (CARVALHO, 2010, p.22). 

 

  

 Nesse período, contrariando esta conquista, a política de nucleação das escolas 

em localidades rurais, fecham, arbitrariamente, as escolas do campo e transportam as 

crianças e jovens para uma escola nucleada na cidade (CARVALHO, 2010). Esta 

política, antagônica às propostas da educação do campo, ainda gera intenso confronto 

entre os afetados diretos, alunos e pais camponeses. Principalmente ao que se refere ao 

risco enfrentado no itinerário escolar: a precariedade das estradas, a má conservação dos 

transportes escolares, e superlotação de alunos no transporte.  

 Por outro lado, a preocupação para os protagonistas do Movimento da Educação 

do Campo se estende pela oferta de uma educação predominantemente urbana à 

                                                           
54 Residência Agrária é um programa de formação teórico-prática constituindo de grupos de estudos, 

oficinas pedagógicas, especializações, pesquisa aplicada e estágio de vivência em assentamentos. 
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população do campo.  Em contrapartida, a Pedagogia de Alternância nos Centros 

Familiares de Formação (CEFFA‘s) é reconhecida no parecer (CNE/CEB N°1/2006d,), 

regulamentando a execução de práticas pedagógicas em tempos/espaços diferenciados 

(CARVALHO, 2010). 

 A criação do Grupo Permanente de Trabalho de Educação do Campo
55

 instituído 

pela Portaria nº 1.374, de 3 de junho de 2003, durante o governo Lula, em conjunto com 

os debates e planos traçados na II Conferência Nacional Por Uma Educação do Campo 

deu origem a uma Coordenadoria-Geral de Educação do Campo no âmbito Ministério 

da Educação para execução da política nacional (CARVALHO, 2010). A partir de tal 

inserção política, o movimento de articulação nacional por uma educação do campo 

garantiu muitas outras conquistas, inclusive, uma política específica para a formação de 

professores para atuar no campo sob as orientações pedagógica e filosófica da Educação 

do Campo.     

 
Em 2006, o Movimento com forte mobilização política junto a este 

Ministério conquistou o Programa ProJovem saberes da Terra, e o Programa 

de Apoio à Formação Superior e Licenciatura em Educação do Campo-

(Procampo), reivindicação da agenda política da II Conferencia Nacional da 

Educação do Campo de 2004 (CARVALHO, 2011, p.22). 

 

 De acordo com Claudemiro Godoy do Nascimento, além das conferências, 

seminários e cursos de formação promovidos pelos articuladores da educação do campo 

em conjunto com as universidades e o Ministério da Educação, o debate conta com a 

organização dos próprios movimentos sociais e sindicais do campo em processos 

permanentes de educação popular não-formal por meio de encontros, conferências, 

debates, fóruns, marchas, romarias e curso de capacitação para os camponeses 

(NASCIMENTO, 2009, p. 27). 

 GUHUR e SILVA(2009) explicam que, para o MST, é necessário colocar as 

mais diversas alternativas possíveis para atender a educação do campo, entre programas 

governamentais ou iniciativas comunitárias. Muitas iniciativas práticas contribuíram 

para uma elaboração pedagógica, mas se julga que essas atuações pontuais são 
                                                           
55

 Responsável na construção dos ―REFERÊNCIAS PARA UMA POLÍTICA NACIONAL DE 

EDUCAÇÃO DO CAMPO‖(2004), o Grupo Permanente de Trabalho – GPT de Educação do Campo foi 

instituído no âmbito do Ministério da Educação, pela Portaria nº. 1374 de 03/06/03, com a atribuição de 

articular as ações do Ministério pertinentes à Educação do Campo, divulgar e debater a implementação 

das Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo a serem observadas nos 

projetos das instituições que integram os sistemas municipal e estadual de ensino, estabelecidas na 

Resolução CNE/CEB nº.01 de 3 de abril de 2002‖(MOLINA, 2004). 
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insuficientes para a demanda existente, daí a necessidade de pleitear um sistema público 

de escolas do campo. ―Nos vários eventos organizados e documentos publicados pelo 

MST sobre a educação, tem sido reafirmado o compromisso com a luta por uma escola 

pública, gratuita e de qualidade para os trabalhadores (GUHUR e SILVA 2009, p.345)‖. 

 A Educação do Campo também desafia os próprios camponeses a ultrapassar sua 

concepção tradicional de agricultura (CALDART, 2009) representada pela agricultura 

familiar. A concepção de uma agricultura camponesa ultrapassa a lógica de subsistência 

convencional, pois precede de uma compreensão da totalidade das tensões e 

contradições da crise do sistema hegemônico vigente, que atinge diretamente a realidade 

do campo, como a crise alimentar, energética e financeira.  De fato, outras questões 

pertinentes a uma nova ordem vão surgindo como respostas a tais problemáticas, sendo 

incorporadas na agenda política e pedagógica da educação do campo e na definição 

sobre ―quê‖ educação e ―qual‖ formação para o trabalho no campo são pertinentes 

(CALDART, 2009). Se destacam questões como: 

 

(...) soberania alimentar, reforma agrária (incluindo nela o debate da 

propriedade social), agroecologia de perspectiva popular, 

biodiversidade, direito às sementes e à água como patrimônio dos 

povos, cooperação agrícola, descriminalização dos movimentos 

sociais, direitos sociais dos camponeses e das camponesas, crianças, 

jovens, adultos, idosos (CALDART, p.59). 

 

 Todas essas questões revelam hegemonias em disputa no meio rural. Por um 

lado, o campo como espaço de vida e trabalho, representado pela agricultura 

camponesa, por outro, o campo como território para a ―produção de mercadorias‖ 

(MOLINA, 2006), representado pelo agronegócio. Cabe compreender como o Estado 

conjuga dois projetos políticos antagônicos no meio rural.  

 

3.6.  A política agrária brasileira e dois projetos contraditórios 

 

De acordo com Nelson Giordano Delgado (2009) foi na década de 1990 que 

houve um reconhecimento público da presença de dois projetos políticos contraditórios 

no meio rural, denominado pelo autor de uma ‗confluência perversa‘, a presença de 
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―duas agriculturas que se auto-definem como tal: a do agronegócio
56

 e a da agricultura 

familiar‖ (DELGADO, 2009, p.7).  

 
Esse reconhecimento se expressa, inclusive, em nossa perspectiva, 

pela existência de dois ministérios que se envolvem principalmente 

com uma delas, definindo um conjunto de políticas públicas que se 

destinam atualmente de forma prioritária ao agronegócio, no caso do 

MAPA
57

, e à agricultura familiar, à reforma agrária e aos povos e 

populações tradicionais existentes no meio rural, no caso do MDA
58

. 

É indiscutível que essas agriculturas não são estanques, nem 

independentes, muito pelo contrário. E que mesmo no interior de cada 

uma delas a consideração da complexidade de atores, interesses e 

tensões é inevitável (DELGADO, 2009, p.7). 

 

 A educação do campo reconhece essas duas políticas de agricultura antagônicas 

e divergentes, mas concebe o espaço rural como território para realizar sua existência, 

desse modo, o campo se configura a outras dimensões da vida social, como: saúde, 

economia, cultura, política, trabalho. 

 
(...) como campo entendemos que o confronto específico fundamental 

é o que se expressa na lógica incluída nos termos ―agronegócio‖ e 

―agricultura camponesa‖
59

, que manifesta, mas também constitui, em 

nosso tempo, a contradição fundamental entre capital e trabalho 

(CALDART, 2012, p.14). 

 
 

 Para Delgado (2009), a agricultura tem se modernizado de forma arbitrária, para 

acompanhar a competição instaurada pela globalização, principalmente, por um país que 

se caracteriza pela ―vocação agroexportadora‖, tendo como maiores protagonistas a elite 

agrária em consonância com a agroindústria. Para assim produzir consideráveis 

superávits em sua balança comercial, de modo a garantir o ajustamento da balança de 

pagamentos do país (DELGADO, 2009, p.1). 

 Entretanto, partindo-se dos dados coletados por Bernardo Mançano Fernandes 

(2012), no censo Agropecuário de 2006 (IBGE), nota-se uma contradição do potencial 

econômico, produtivo e empregatício que perpetua na sociedade referente ao 

agronegócio.  

                                                           
56

 O agronegócio é uma organização de um complexo de sistemas ―agropecuário, industrial, mercantil, 

tecnológico, financeiro e ideológico, que está se territorializando sobre os latifúndios, desterritorializando 

o campesinato (FERNANDES, 2012, p.748). 
57

 MAPA -Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento. 
58

 MDA - Ministério do Desenvolvimento Agrário. 
59

 A agricultura camponesa abrande questões maiores do que a agricultura familiar, principalmente, 

referente a soberania alimentar. 
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 Segundo constatou FERNANDES (2012) o Brasil possui uma das maiores áreas 

agricultáveis do mundo (375 milhões de hectares), ultrapassando a produção 

agropecuária (330 milhões de hectares). No entanto, ao comparar os estabelecimentos 

ocupados pelo agronegócio é notória uma expressiva concentração de renda. ―O mesmo 

censo registrou 5.175.489 estabelecimentos, sendo que 84,4% deles (4.367.902) são 

unidades familiares e 15,6% (805.587) são empresas capitalistas. A área total das 

unidades camponesas era de 80.250.453 hectares e a área total dos estabelecimentos 

capitalistas era de 249.690.940 hectares (FERNANDES, 2012, p.748)‖. 

 

 Gráfico 6: Comparação em porcentagem da área total dos estabelecimentos em 

relação a área agricultável. 

 
 

 
 

 

 O que surpreende nesses dados é que embora o agronegócio, detentor da maior 

parte da área agricultável do Brasil e representante da produção de exportação 

capitalista, composta por maquinários, insumos químicos, sementes melhoradas e 

financiamentos, teve um valor bruto anual de 62% (89 bilhões de reais), em 

contrapartida a 38% (54 bilhões de reais) do valor bruto de produção da agricultura 

camponesa, mesmo não dispondo de toda modernidade degradante da agroindústria.  
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Gráfico 7 . Comparação em porcentagem entre as áreas agricultáveis e o valor 

bruto anual da produção 

 
 

  

 Um dado que esclarece os privilégios de um pequeno grupo de empresários, que 

detém a maior parte das terras brasileiras, se refere à comparação do número de pessoal 

ocupado em cada tipo de agricultura. ―Embora utilizando apenas 24% da área agrícola, 

a agricultura camponesa reúne 74% do pessoal ocupado: 12.322.225 pessoas; já o 

agronegócio emprega em torno de 26%: 4.245.319 pessoas (FERNANDES, 2012, 

p.750)". 

 

Gráfico 8. Comparação em porcentagem referente a áreas agricultáveis e o pessoal 

ocupado 

 

  

 Ao analisar esses dados, considerando a defasagem de sete anos, observamos 

que pouca coisa efetivamente mudou. O agronegócio cada vez mais concentra terras, 

aumenta o cultivo de monoculturas, intensifica o maquinário, gera dependência de 
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agrotóxicos e insumos químicos e expropria trabalhadores do campo em favor dos 

―interesses do país‖. A contaminação da terra e da água, através de agrotóxicos cada vez 

mais poderosos
60

, é camuflada nos discursos do desenvolvimento sustentável
61

. 

 Todas essas facetas do processo de modernização agrícola no Brasil vem 

proporcionando um processo de desterritorialização, que reflete no modo de vida das 

comunidades rurais e na forma de pensar a agricultura. ―Esse processo de 

desterritorialização do Campesinato, de insegurança alimentar e de contaminação 

ambiental e humana modifica as relações de trabalho‖ (FERNANDES, 2012, 754).  

 Não é por acaso que na agenda política da Educação do campo há uma acirrada  

 
 (...) disputa do fundo público para educação, formação técnica, saúde, 

cultura, apoio à agricultura camponesa e ao acesso à moradia, entre 

outros, constitui-se em agenda permanente, dado que, cada vez mais, 

esse fundo tem sido apropriado para garantia da reprodução do capital 

e, no campo, pelo agronegócio (CALDART, 2012, p16). 

 

 MOLINA (2006) parte da dimensão do território rural na perspectiva da 

agricultura camponesa em oposição ao agronegócio. Para ela, o agronegócio organiza o 

espaço rural para a produção de mercadorias, refletindo na paisagem do território que se 

caracteriza pela homogeneidade: poucas pessoas e pouca diversidade de vida, enquanto 

a paisagem do território do campesinato é heterogênea, com presença humana e suas 

culturas. ―Gente, moradias produção de mercadorias, culturas e infra-estrutura social, 

entre outros, são os componentes da paisagem do território camponês.‖  ( MOLINA).  

Através da paisagem podemos distinguir a concepção de território; enquanto 

para o campesinato simboliza espaço de vida e existência, o agronegócio organiza o 

território para produção de mercadoria.  

 
Exemplo concreto disso é o denominado processo de ―integração‖ 

mediante o qual as empresas capitalistas subordinam o território 

camponês para a produção de commodities. Nesse caso, o capital 

impõe um modelo produtivo monocultor, impedindo que a família 

camponesa pratique a policultura. (FERNANDES, 2012, p. 748). 

 

 Portanto, para essas duas agriculturas antagônicas e representantes de duas 

hegemonias em disputa, a educação possui sentidos distintos. O modelo de 

                                                           
60

 No fim de 2012 o Brasil autorizou a entrada de mais um tipo de agrotóxico proibido pelo seu alto grau 

de contaminação, em favor das exigências dos grandes agroindustriais.  
61

 Carlos Eduardo Mazzetto Silva faz uma crítica ao termo desenvolvimento sustentável apropriado no 

discurso ideológico em defesa ao capital; diferente do discurso de sustentabilidade, que é a base da 

agricultura camponesa e que se contrapõe ao desenvolvimento sustentável (SILVA, 2012, p730). 
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desenvolvimento do agronegócio despreza a educação enquanto política pública, pois 

não é do seu interesse manter o camponês no meio rural, já a pesquisa ―é um importante 

setor para a criação de tecnologias voltadas para o aprimoramento dos diversos produtos 

de sua intricada cadeia de processamento de mercadorias (MOLINA, 2006, p. 31).‖ Em 

contra partida, MOLINA considera a educação enquanto política publica fundamental 

para o campesinato.    

 
 Esta dimensão territorial é espaço essencial para o desenvolvimento 

de seus territórios. Embora a Educação do Campo ainda seja 

incipiente, está sendo pensada e praticada na amplitude que a 

multidimensionalidade territorial exige. Desde a formação técnica e 

tecnológica para os processos produtivos, até a formação nos diversos 

níveis educacionais, do fundamental ao superior para a prática da 

cidadania (MOLINA, 2006, p.31). 

 

 

 A diversidade de políticas assume a aparência de um Estado neutro, que 

simultaneamente atende os interesses do agronegócio e dos movimentos sociais 

populares do campo. Nesse aspecto, é preciso desvelar as táticas políticas que 

evidenciam a manobra do Estado na manutenção das relações sociais dentro da ordem 

do capital. 

 

3.7. As relações entre Estado e sociedade civil 

 

Neste item foi feito um levantamento das questões recorrentes no debate da 

Educação do Campo, principalmente no que se refere à participação da sociedade civil 

na articulação de política públicas. Assim, procuramos entender como as políticas 

públicas do Campo, perceptivelmente antagônicas, se efetuam em consonância na 

prática da educação, e até que ponto pode representar uma forma de controle social ou 

uma forma de apaziguar antigos conflitos sociais no campo. 

 No livro ―A natureza autoritária do Estado no Brasil contemporâneo‖ de Carlos 

Bauer (2012), a relação do Estado com a classe dominada apresenta contradições táticas 

para perpetuar os interesses da burguesia e predominar a hegemonia do capital. Então o 

atendimento as reivindicações das camadas dominadas representa uma tática de controle 

social. 

Isto faz com que o Estado não possa ser encarado simplesmente como 

um instrumento que os setores burgueses presentes na sociedade 

manipulam à vontade: o atendimento das reivindicações 

conscientemente encaminhadas pelas classes dominadas muitas vezes 
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opõem-se aos objetivos imediatos ou históricos de certas frações da 

burguesia, contraditoriamente, tornando-se condição imprescindível 

para a preservação do próprio desenvolvimento do sistema capitalista 

(BAUER, 2012, p.111).  

 

 As autoras Guhur e Silva (2009) também constatam o risco da articulação entre 

os movimentos sociais e o Estado, entretanto, afirmam que o trabalho educativo do 

MST não se deixa ser direcionado pelo Estado. E, dessa forma, não é refém dos jogos 

do mercado e muito menos de políticas assistencialistas do governo, mas ao contrário, 

―é preciso compreender a proposta de educação do MST como parte integrante de uma 

luta anti-capitalista mais ampla; trata-se de uma luta pela ampliação dos direitos 

econômicos, sociais, políticos e culturais (GUHUR e SILVA, p.345)‖. 

  No texto, ―Educação do campo: notas para uma análise de percurso‖ (2009), 

Caldart, faz um balanço dos dez anos do ―batismo‖ do conceito sobre a Educação do 

campo. Confessa que, no contexto da educação brasileira, o percurso histórico da 

Educação do Campo ainda é muito curto para uma compressão mais profunda das 

transformações efetivas no âmbito prático-teórico, mas aponta a necessidade de uma 

―retrovisão histórica‖ para não perder os objetivos que originou esse movimento que 

visa, sobretudo, orientar uma intervenção política na realidade (CALDART, 2009 p.36). 

  

Discutir sobre a Educação do campo hoje, e buscando ser fiel aos seus 

objetivos de origem, nos exige um olhar de totalidade em perspectiva, 

com uma preocupação metodológica, sobre como interpretá-la, 

combinada a uma preocupação política, de balanço do percurso e de 

compreensão das tendências de futuro para poder atuar sobre elas 

(CALDART, p.36). 

  

 Em oposição a essa perspectiva da categoria de totalidade presente na 

metodologia teórico-prática da educação do campo, encontramos a tese defendida por 

Oliveira Netto (2008)
62

. De acordo com sua pesquisa, os projetos de formação de 

educadores do campo se afastam do materialismo histórico e dialético, se aproximando 

das categorias das filosofias pós-modernas, por proporem uma educação pautada na 

supervalorização dos saberes, da prática, do cotidiano, do concreto entendido como 

realidade empírica imediata, na centralidade da categoria cultura como formadora do ser 

humano (OLIVEIRA NETTO, 2008, p.XX). 

 

                                                           
62

 Tese intitulada As bases filosóficas e epistemológicas de alguns projetos de educação do campo: do 

pretendido marxismo à aproximação ao ecletismo pós-moderno (2008). 
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Os projetos de educação do campo por não trabalharem com as 

categorias totalidade, historicidade e contradição também não levam 

em consideração a categoria mediação. Tal atitude deve ser 

compreendida dentro da perspectiva fenomênica em que tentam captar 

a realidade, atitude esta que considera não haver diferença entre 

essência e aparência, uma vez que os fatos se bastam em seus aspectos 

fenomênicos, ou seja, busca analisar o real em sua mera aparência 

(OLIVEIRA, p.2008). 

 

 Oliveira Netto desconsidera o método dialético presente na Educação do campo, 

principalmente ao que se refere à categoria de totalidade embutida nas premissas do 

movimento.  Seu argumento, no entanto, contradiz essas premissas ao afirmar que, para 

a Educação do campo, os fatos se bastam em seus aspectos fenomênicos.  

O autor se posiciona numa visão reducionista da concepção de educação do 

campo, na qual julga se ater apenas às questões imediatas da realidade empírica. 

Contudo, é a educação do campo que manifesta em sua ―essência‖ a preocupação com 

uma educação voltada para a visão de totalidade, respeitando a categoria universal, 

particular e singular da realidade concreta, diferente da concepção predominante na 

escola neoliberal, restrita a fundamentos teóricos oriundos do escolanovismo norte-

americano e de certo relativismo epistemológico. Contudo, Roseli (2009), insiste: 

 

―(...) na importância de apresentarmos o movimento real da crítica da 

educação em que se constitui a Educação do campo, e com o cuidado 

de não eliminar o movimento dialético necessário: somente chegamos 

à realidade através de categorias, mas essas precisam ser capazes de 

explicá-las em sua complexidade, o que exige muitas vezes criar 

novas categorias. Não podemos fazer um movimento de encaixe da 

realidade às categorias ou às teorias a qualquer custo, porque isso 

falseia a realidade e empobrece a teoria‖ (CALDART, 2009, p.59).  

 

 Outra questão conflitosa entre os pesquisadores da educação do campo está 

relacionada à ideia da educação do campo pretender, como um pressuposto fundamental 

na conquista da reforma agrária pleiteada pelo MST, fixar o homem do campo à terra. 

  Segundo o Prof. Dr. Luiz Bezerra Neto, simplesmente formar camponeses na 

integração do trabalho intelectual com o trabalho manual
63

, não faz da educação do 

campo diferente das antigas pretensões do ruralismo pedagógico. 

  
―(...) não basta defender a integração do homem com a natureza por 

meio da formação integrada do trabalho intelectual com o trabalho 

braçal, visto que são as condições materiais que criarão as condições 
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de sobrevivência dos trabalhadores no campo ou na cidade. Portanto, 

ao se propor uma nova forma de ensinar e aprender de acordo com a 

realidade do homem do campo, visando à fixação desse à terra como 

forma de viabilizar suas lutas pela reforma agrária, o MST, como 

faziam os defensores do ruralismo pedagógico, deixa de considerar 

que as bases materiais de determinadas sociedades determinam em 

última instância as formas de pensar e de agir de seu povo‖ 

(BEZERRA NETO, 2010, p.151). 

 

 

 Nesse momento, duas reflexões se fazem necessárias partindo dos argumentos 

expostos por Bezerra Neto, no que diz respeito ao conceito de fixação rural e no que 

concerne a educação do campo. A perspectiva da educação do campo ultrapassa a lógica 

de fixação que, simplesmente, motiva os trabalhadores a permanecerem nas suas 

comunidades sem abrir diálogo com o mundo oposto que é a cidade. Tal dicotomia 

entre cidade e campo é rompida na compreensão de formar sujeitos emancipados que 

possam decifrar o processo histórico de exploração em que estão submetidos.  

De fato, essa consciência crítica possibilita autonomia ao sujeito, no fazer 

escolhas e na identificação da discriminação e desigualdade social em que estão 

imersos. Não há impeditivos, nesse processo de construção de consciência, que 

impossibilitem o sujeito de morar no campo ou na cidade.  

 Bezerra Neto também se refere às condições materiais dos trabalhadores rurais 

como determinantes na formação do seu pensar e agir. De fato, Marx (1978) constata 

que o modo de produção da vida material é condicionante no processo de consciência 

dos outros processos de vida social, político e espiritual.  

 

Assim como não se julga o que um indivíduo é a partir do julgamento 

que ele se faz de si mesmo, da mesma maneira não se pode julgar uma 

época de transformação a partir de sua própria consciência: ao 

contrário, é preciso explicar essa consciência a partir das contradições 

da vida material, a partir do conflito existente entre as forças 

produtivas sociais e as relações de produção (MARX, 1978, p.125). 

 

 Entretanto, é justamente nessa perspectiva que caminha a proposta de educação 

do campo: a construção de um projeto societário contra-hegemônico e emancipatório 

(MICHELOTTI, 2012, p.681). Não se pode esquecer o histórico projeto de luta do MST 

(o principal protagonista da educação do campo) pela superação da sociedade de classes 

e pela produção material das condições de vida dos sem terras.  

 Mônica Castagna Molina (2012) afirma ser imprescindível a permanência dos 

representantes das lutas sociais do campo no processo de formação e na construção de 
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políticas que garantam o caráter contra-hegemônico da Educação do Campo, ―com 

todas as tensões, contradições e disputas de projeto que isso significa (MOLINA, 

p.593)‖. 

 

A afirmação de que só há sentido no debate sobre Educação do 

Campo como parte de uma reflexão maior sobre a construção de um 

Projeto de Nação, popular e revolucionário, é o chão inicial capaz de 

garantir o consenso dos que se reúnem em torno desta bandeira 

(MOLINA, 2006, p.10). 

 

 Caldart(2009), ao analisar o percurso da Educação do Campo, reafirma a 

necessidade de compreende-la em sua historicidade e, desse modo, ―apreender as 

contradições e tensões que estão na realidade que a produz e que a move, e que ela 

ajuda a produzir e mover; que estão no ‗estado da coisa‘, afinal, e não apenas nas ideias 

ou entre ideias sobre o que dela se diz (CALDART, p.38)‖. 

 

É fundamental não perdermos na trajetória da Educação do campo a 

centralidade da dimensão da crítica prática que somente é assegurada 

pelos seus sujeitos mais diretos: os trabalhadores do campo, no 

movimento real (contraditório) de formação de sua consciência, de 

construção de seu projeto, inclusive educativo. Se deslocarmos esta 

centralidade em nome da afirmação obstinada de principais 

‗abstratos‘, poderemos, sem querer, estar ajudando a eliminar as 

contradições no plano das ideias, o que na prática significa hoje, 

repetindo e não repetindo a historia, reforçar politicamente o polo da 

‗educação rural‘(CALDART, 2009, p.55). 

  

 A autora declara a necessidade de retomar aos pressupostos da Educação do 

Campo, principalmente pela expansão desse debate no meio acadêmico, que priorizou, 

excessivamente, a discussão lógica do uso de categorias teóricas. Nesse exercício 

analítico de buscar as ―contradições no plano das ideias‖, o universo acadêmico pode 

cair em suas próprias contradições: se deslocarem da materialidade da luta pela 

educação dos sujeitos do campo para o debate no campo das idéias unicamente. Dessa 

forma, correm o risco de não participarem da análise da realidade concreta e, até 

mesmo, ―ajudarem a fortalecer posições políticas conservadoras, sobre o campo e sobre 

a educação dos trabalhadores‖ (CALDART, 2009, p.38). 

A autora enfatiza as críticas teóricas advindas de acadêmicos da esquerda, 

principalmente, ao que se refere à elaboração de políticas públicas em conjunto com o 

Estado burguês, impossibilitando uma transformação social radical. Dessa forma, a 

autora tenta responder questões que fazem parte da própria contradição do movimento. 
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 (...) como entender que um movimento social, como o MST, de base 

social camponesa, radicalize as lutas de enfrentamento direto ao 

capital e ao mesmo tempo aceite participar de debates de formulação 

de políticas de governo, ainda que depois não seja considerado nelas 

(CALDART, 2009) 

 
 

Roseli discorre sobre a problemática no plano dos impasses mais do que no 

plano da incoerência, evidenciando a necessidade da retomada do protagonismo dos 

movimentos sociais
64

, e a unificação das ações políticas de todos os sujeitos 

comprometidos com a Educação do campo, essencialmente no que refere ao projeto 

político-pedagógico originário e ―o desafio de manter vivo o contraponto da Pedagogia 

do Movimento
65

 (CALDART, p.55-56)‖. 

 

(...) o desafio é o de radicalizar a Pedagogia do Movimento, 

entendendo-a fundamentalmente como um processo de formativo de 

base dos trabalhadores que recupere sua ―humanidade roubada‖ 

(Paulo Freire) e seja capaz de romper com a estrutura de valores, com 

a visão de mundo, que os faz reféns da lógica do capital, politizando 

assim a própria luta pelo direito às formas de educação consagradas 

pela sociedade atual e fortalecendo seu engajamento massivo nas lutas 

pela superação do capitalismo (CALDART, 2009, p.60). 

 

Um dos caminhos, segundo Arroyo (2012), está em aprofundar a marca 

histórica dos coletivos diversos e movimentos do campo, que contribuem de forma mais 

radical na construção de princípios-matrizes da educação do campo, e estender esta 

interação, entre pesquisa e movimento, na conformação dos currículos de formação de 

professores do Campo. 

 

Outro caminho será introduzir, nos currículos de formação de 

educadores, dirigentes e militantes, a história da construção dos 

diferentes em desiguais ou a história da construção racista ou sexista 

dos padrões de poder, de conhecimento, de dominação e opressão, de 

trabalho e de apropriação-expropriação da terra e da produção tão 

                                                           
64

 CALDART (2009) confessa o recuo da pressão dos movimentos sociais por políticas públicas de 

Educação do campo, pelas próprias divergências de opinião dentro do movimento. Alguns incrédulos nas 

relações junto ao Estado, outros pela falta de consenso no projeto político pedagógico, e também, pelo 

enfraquecimento dos movimentos sociais em geral (p.56). Tal conjuntura se restringe ao tempo histórico 

daquele período em particular. 
65

 Para compreender a nova concepção de educação preconizada pelas lutas dos movimentos sociais do 

campo, nomeada de Pedagogia do Movimento, recorremos ao Dicionário da Educação do campo: 

―formulação teórica constituída desde a pedagogia do MST (sua base empírica e reflexiva imediata), por 

sua vez herdeira das práticas e reflexões da pedagogia do oprimido e da pedagogia socialista, e mais 

amplamente de uma concepção de educação e de formação humanas de base materialista, histórica e 

dialética. Herança que é fundamento, continuidade, recriação desde a sua materialidade específica e os 

desafios do seu tempo‖ (CALDART, 2012, p15). 
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determinantes e persistentes em nossa história (ARROYO, 2012, 

p.236). 

 

A nossa história de resistência e emancipação merece especial atenção na 

elaboração dos currículos de Educação do Campo, enfatizando a nossa especifica 

formação social e política na história da dominação e da opressão do trabalho e da terra 

(ARROYO, 2012, p.237).  
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CAPÍTULO IV: 

A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES NA REGIÃO 

 

Picareta é  

prova de força e suor 

a sol a pino 

Mas  

jornada que não vale um vintém 

 

Porrada na cara da vida 

como aríetes demolindo torres 

Milenares torres protegendo castelos 

habitados por sonhos, 

fantasmas e  

quimeras 

 

Quisera eu ser o calo 

das mãos 

dos pés... 

 

Viva prova do inconformismo. 

(MOREIRA, 2009, p.20) 

 

 

Como ponto de partida para a análise das narrativas, três recortes foram 

produzidos a partir do desdobramento do objeto de investigação: a trajetória de 

formação dos professores à procura de aspectos que os evidenciem como educadores 

críticos, a descoberta do Campo como espaço de trabalho educativo e as práticas 

pedagógicas. Estes recortes permitiram situar os dados na tentativa de compreender a 

totalidade do objeto à luz da análise dialética das categorias singular-particular-

universal.  

 

4.1. Histórias conectadas: vidas de professores.  

 

   Viana é educadora no sistema de ensino formal, efetiva em dois cargos de 

História na Escola Estadual Gustavo Augusto da Silva, na qual exerceu a função de 

diretora de 2007 à 2011. A escola é localizada no perímetro urbano da cidade de Catas 

Altas da Noruega. A maior parte dos alunos pertence à zona rural do município e utiliza 

o transporte escolar diariamente. A escola oferece o ensino fundamental, anos iniciais e 

finais, ensino médio normal e magistério, tempo integral, educação de jovens e adultos 

nas modalidades fundamental e médio, além de diversas atividades complementares e 

atendimento educacional especializado. O número de funcionários é em média 70 

trabalhadores da educação e atende aproximadamente 500 alunos. Viana vem de uma 
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família numerosa; conforme suas palavras, ―humilde e digna‖. Tem 43 anos, é casada 

com Ademar e juntos tem um casal de filhos, sendo o menino portador da síndrome de 

Down. Na sua trajetória escolar, encontrou grandes dificuldades para completar o 

ensino médio. Em 1997, concluiu o curso de Filosofia na antiga FELAINCA, atual 

UNILAVRAS
66

. Especializou-se em História do Brasil na Faculdade Simonsen, no Rio 

de Janeiro, concluindo em setembro de 2000. 

 Soares, parda, espírita, casada, tem duas filhas graduadas e mora na zona rural 

de Itaverava desde 1999, com seu marido Noé e Matildes, uma agregada da família. 

Entretanto, foi criada na capital mineira junto a uma família de doze irmãos, passando 

por dificuldades financeiras e sofrendo preconceito racial. Depois de muito tempo 

casados, Soares e Noé resolveram sair de Belo Horizonte para morar e trabalhar no 

campo. Chegando em Itaverava, criaram a ASPRI (Associação de Pequenos Produtores 

de Itaverava) e a APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais). A APAE de 

Itaverava foi fundada em 31 de março de 1998 por Marina Martins Soares (diretora) e 

Noé dos Reis Soares (presidente), e atualmente atende uma média de 30 alunos com 

múltiplas deficiências. Conta com uma fisioterapeuta, uma psicóloga, uma terapeuta 

ocupacional, uma fonoaudióloga, além de cinco professores e duas merendeiras. O 

prédio da APAE também funciona como sede da ASPRI (Associação de Pequenos 

Produtores Rurais de Itaverava), entre outras demandas da comunidade, revelando um 

múltiplo uso de seu espaço físico. Educadora da ensino não-formal, Soares atua como 

diretora da APAE de Itaverava; mobiliza cursos de extensão comunitária e oferta 

oficinas diversas. A trajetória de sua formação também se caracteriza pela educação 

não-formal, assim, mesmo não tendo formação no ensino superior, participa de diversos 

cursos de especializações e aperfeiçoamento, sempre na ânsia de se atualizar.     

 Moreira, que não se apresenta simplesmente como docente, diz ser filósofo, 

biólogo, ator, professor, estudante, lavrador, pai, militante político, ativista cultural e 

poeta. Resume-se como um lavrador de palavras, engendrando a figura do artista à do 

intelectual militante, na busca de uma síntese teórica e existencial. Escreveu quatro 

                                                           
66

 Em 1968 foram realizados os primeiros vestibulares da FELAINCA. Em 20 de agosto de 

1974, através do Decreto Federal nº 74.437, foram reconhecidos os cursos da Faculdade. Em 06 

de julho de 2001, o governador de Minas Gerais credenciou o Centro Universitário de Lavras – 

UNILAVRAS, mantido pela Fundação Educacional de Lavras – FELA, através o Decreto nº 

41.754, conferindo a este autonomia e flexibilidade didático-pedagógica e administrativa, 

garantidas pela LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação). (Disponível em: 

http://www.unilavras edu.br site/institucional/sobre-a-unilavras. Acesso em: 25 abr. 2012. 

Acesso em: 08 dez. 2014)  
 

http://www.unilavras/
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livros de poesia: Calmaria Noturna (2000), A Hora da Lida (2009), De Ponta à Cabeça 

(2011) e Madrugada Comunista (2014). Possui bacharelado em Filosofia pela UFOP 

(2001), se licenciou em Ciências Biológicas (módulo a distância) pela Unimes(2008), e 

uma especialização em docência do ensino superior realizada na Universidade do Vale 

Piranga- FAVAPI (2006). 

  Nas cidades que viveu, foi militante político ativo; criou um partido político de 

base teórica marxista e concorreu às eleições para os cargos de vereador em Cipotânea e 

em Itaverava (2004), à prefeitura de Rio Espera em 2008, e foi candidato a deputado 

estadual em 2014. Também atuou em conselhos municipais e pastorais.  

 Foi professor de Ciências, Biologia, Química, Filosofia e Sociologia na 

educação formal em diversas cidades da região do Alto Vale Piranga, entretanto, optou 

pela educação não formal através da Associação Cultural Pequeno Príncipe, na qual 

atua como professor e diretor de Teatro. Atualmente, trabalha como professor de teatro 

contratado pela prefeitura Municipal de Rio Espera. Mora na zona rural de Itaverava, na 

qual possui uma chácara intitulada Comunidade Operária da Nova Era.   

 Trindade tem 37 anos; solteiro e sem filhos. Nasceu no meio rural de Cipotânea 

em uma família de 10 irmãos, onde viveu até aos 15 anos. Ex- seminarista da 

congregação do Verbo Divino, estudou 2 anos no Pré-Juvenato São Geraldo, em 

Barbacena, 1 ano de Propedêutica em Juiz de Fora e mais 3 em Belo Horizonte, local 

onde cursou filosofia na PUC. Em 1999, começou a lecionar em um subúrbio de 

Contagem. Em 2013, foi para a Alemanha tentar continuar os estudos, morando 6 anos 

na cidade de  Siegen, na Renânia.  Em 2009,  regressou e começou a lecionar em duas 

escolas da região metropolitana de BH. Em 2011, optou por retornar para a região do 

Alto Vale Piranga e lecionar Filosofia e Sociologia, na cidade de Rio Espera, na Escola 

Estadual Monsenhor F. Miguel Fernandes. No anos de 2013 e 2014 trabalhou como 

docente na escolas de Lamim e Cipotânea. Atualmente mora na zona rural de 

Cipotânea; além de trabalhar como lavrador, tem participação política na cidade, 

ajudando na construção do Partido Verde. 

 Nogueira, casado, pai de um filho, é professor de Matemática efetivo de dois 

segmentos da Escola Estadual Napoleão Reis em Lamim. Estudou o científico no  

colégio interno de Belo Horizonte e começou a lecionar a disciplina de Literatura 

Infanto Juvenil, Ciências e Geografia. Em 1991, lecionava Matemática na Escola 

Estadual Conselheiro Antão, em Itaverava. Teve a oportunidade de participar de um 

processo seletivo para professores sem licenciatura que atuavam no ensino público. Foi 
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aprovado,  realizou o Curso de ciências, e obteve habilitação para ministrar aulas de 

Matemática e Ciências no Ensino Fundamental. A partir de então, começou a lecionar a 

disciplina de Matemática na escola de Lamim, onde leciona até hoje. Também cursou  

Licenciatura Plena e fez especialização, respectivamente em Matemática e 

Psicopedagogia. Sobre isso, comenta: ―Esses cursos ampliaram de forma significativa 

os meus horizontes e me trouxeram algo importante e de grande utilidade para o meu 

cotidiano de professor, melhorando consideravelmente a minha vida profissional‖ 

(NOGUEIRA, Anexo 5, L.863-865). 

Passou a exercer a docência em faculdades particulares, nas disciplinas 

Matemática e Metodologia da Matemática para alunos do curso Normal Superior. 

Também foi tutor presencial em uma Universidade Virtual. Exerceu na escola outras 

funções à de professor, como bibliotecário, auxiliar de secretaria e secretário. Durante 3 

anos e meio foi vice diretor e, logo em seguida, por três anos, atuou como diretor de 

escola.  

Em 2014, terminou o Mestrado Profissional em Educação Matemática da 

Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP e atualmente faz parte do Grupo de 

Estudos e Pesquisa em Modelagem Matemática no âmbito educacional – GEPMMAE / 

UFOP.  

 

    4.2.Trajetória de formação para torná-los educadores críticos 

 

 O fio condutor do recorte feito foi a procura dos fatores singulares no percurso 

de formação, narrados pelos educadores que almejaram uma busca universal de 

educação emancipadora e conscientizadora. Esse caminho é mediado pela 

particularidade da formação de sujeitos críticos inseridos no território rural. 

 Souza (2006) ressalta que as histórias de formação do professor não estão 

atreladas somente ao espaço escolar, mas à família e aos grupos de convívios. Dessa 

maneira, destaca-se a relevância da educação informal
67

 no percurso formativo dos 

educadores, pois incorporaram ―valores e culturas próprias, de pertencimento e 

sentimentos herdados‖ (GOHN, 2010, p.16). 

                                                           
67 Segundo GOHN (2010) os agentes educadores na educação informal, são os pais, a família em geral, 

os amigos, os vizinhos, colegas de escola, a igreja paroquial, os meios de comunicação de massa 

etc.(p.17). 
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 O discurso nas narrativas revela uma identidade construída pelo contato 

empírico com as desigualdades sociais, marcado por labutas, enfrentamentos e 

superações. As contradições sociais, vivenciadas desde a infância, constituíram o 

universo no qual a formação desses professores aconteceu.  

 Como entender uma existência à margem da pobreza vendo suas famílias 

trabalharem dia e noite?  Tal como postulou Bourdieu (2008)
68

, são diversas as 

agressões silenciosas da vida de todos os dias, que são absorvidas de forma subjetiva na 

construção de uma identidade. Podemos observar, através de seus relatos, que os 

educadores vieram de famílias numerosas e humildes, centralizadas nos valores da 

moral cristã.    

  

Sou de uma família numerosa e pobre, que passou por várias 

necessidades, sofrendo preconceito racial e de classe social. Num 

período de minha vida, para eu e meus irmãos estudarmos, meu pai 

fazia o caderno do papel e do barbante que vinham embrulhados no 

pão.  Ele cortava as folhas de papel, fazia as pautas e com o barbante 

costurava as folhas. O material escolar era difícil de obter e tinha que 

durar o ano todo. Mesmo assim estudávamos com prazer e 

aproveitávamos esses instantes na escola de todas as formas possíveis 

(SOARES, Anexo 2, L.413-419).  

 

Nasci em 28 de junho de 1969, minha família é de origem muito digna 

e humilde, por isso chegamos a morar ora de aluguel, ora de favores 

em diversos endereços aqui em Catas Altas da Noruega, pois meu pai 

apesar de ser muito valente tinha pouca saúde e faleceu com apenas 52 

anos, mas como costumava dizer que se conseguisse nos colocar 

dentro de nossa própria casa morreria feliz (VIANA, Anexo 1, L.6-

10).  

 

Sou o irmão mais velho de uma família de seis filhos. Aos oito anos 

de idade tive acesso à escola pública de minha pequena terra natal. 

Morávamos na roça a sete quilômetros da cidade e meu irmão foi meu 

companheiro de estrada e escola. Por vezes enfrentávamos 

tempestades por outras o sol quente, numa patente contradição com a 

Cartilha do primeiro ano, em 1980, chamada ―Caminho Suave‖
69

 

(MOREIRA, Anexo 3, L.566-569). 

                                                           
68 A Miséria do Mundo é resultado de uma pesquisa realizada por um grupo de sociólogos sob a 

coordenação de Pierre Bourdieu que, em forma de narrativas curtas de diversos grupos sociais e estudos 

de casos, indicam o ambiente social como sendo responsável pela perpetuação de conflitos, 

principalmente referente à reprodução de condicionantes sociais.  

69 Método de ensino e alfabetização, a Cartilha Caminho Suave, foi referência em escolas públicas e 

particulares entre 1948 e 2005, chegando a alfabetizar aproximadamente 40 milhões de brasileiros. Em 

1995, a cartilha é retirada do catálogo do Ministerio da Educação que adota um novo modelo baseado 

no construtivismo. A criação do método de alfabetização elaborado por  Branca Alves teve início no 

interior de São Paulo quando ela observava seus alunos da zona rural e a dificuldade que eles tinham em 

associar as palavras com as imagens. Assim, criou a ―alfabetização pela imagem‖, o método analítico ou 

chamado também de método olhar-e-dizer. (http://www.infoescola.com/pedagogia/cartilha-caminho-

suave)  

http://www.infoescola.com/educacao/construtivismo/
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Eu tenho 37 anos. Nasci no meio rural onde vivi até aos 15 anos. Sou 

de uma família grande de 12 pessoas. No meu ambiente familiar 

recebi uma formação cristã pautada em valores morais e de respeito 

aos mais velhos. Esta estrutura hierarquizante já me instigava sobre o 

que era definido como correto e justo ou abuso de poder. De qualquer 

modo, aprendi viver com o fundamental para a sobrevivência, pois 

éramos muitos. Minha família dispunha de terra para a subsistência, 

mas o dinheiro era raro (TRINDADE, Anexo 4, L. 726-731). 

 

Faço parte de uma família numerosa que sempre residiu na cidade de 

Lamim, uma pequena cidade interior de Minas Gerais. Meu pai era 

negociante e minha mãe cuidava das tarefas do lar e enfrentaram 

muitas dificuldades para criar-nos. Sempre alegres e demonstrando 

muita garra e disposição não mediram esforços para que tivéssemos 

uma vida humilde, mas digna, sempre nos deixando bons exemplos e 

repletos de uma imensa vontade para que estudássemos e, como eles 

mesmos diziam, para que a gente fosse alguém na vida (NOGUEIRA, 

Anexo 5, L. 797-802).   

 

 

 

Segundo Souza (2003), o processo de naturalização da desigualdade em regiões 

periféricas perpassa pela premissa conveniente da classe burguesa do respeito à 

diferença. As diferenças culturais, como algo dado, não pode ser associado à condição 

de classe. São categorias que, apesar de não se excluírem e serem inseparáveis, são 

distintas. A concepção de diferença, transformada em desigualdade como resultante de 

uma realidade historicamente produzida, se difere substancialmente da pretensiosa 

legitimação da desigualdade como diferença que deve ser respeitada. O autor retoma a 

discussão tayloriana para enfatizar a importância de "[...] desvelar o potencial 

constituidor e legitimador de 'distinções sociais', ou seja, diferenças sociais tornadas 

naturais e legítimas, sob o véu mascarador da pretensa igualdade e universalidade que 

habita a noção de dignidade‖ (SOUZA, 2003, p.68). 

 Nota-se, no início de cada narrativa, a marca das condições sociais e familiares 

das quais estavam submersos, possibilitando ou dificultando sua formação inicial. No 

caso de Soares, o preconceito de raça se soma à desigualdade social, entretanto, a última 

é mais, por assim dizer, ressaltada na sua narrativa. Pressupõe-se que as contradições 

enfrentadas pela escassez de recursos afetaram diretamente o início do seu percurso 

formativo, e produziram questionamentos críticos à escola atual, principalmente, no que 

se refere à ausência de compromisso dos alunos com o conhecimento. 
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 As narrativas de formação mostram concepções distintas na constituição da 

consciência. Enquanto alguns professores reproduzem os valores familiares e sociais, 

outros reconstroem tais valores imbuídos de uma visão crítica,  o que é notório nesta 

fala do professor Trindade ao identificar relações de poder dentro da sua estrutura 

familiar: Esta estrutura hierarquizante já me instigava sobre o que era definido como 

correto e justo ou abuso de poder. De outro modo, aparece na narrativa de Moreira uma 

crítica irônica à ideologia pregada na Cartilha utilizada em sua alfabetização. Por vezes 

enfrentávamos tempestades por outras o sol quente, numa patente contradição com a 

Cartilha do primeiro ano, em 1980, chamada “Caminho Suave”. Evidencia-se o 

contraste com a fala de Nogueira, ao reproduzir valores pejorativos de si e de seus 

irmãos associados à ausência de uma formação escolar: (...) como eles mesmos diziam, 

para que a gente fosse alguém na vida.  

 O contexto social de classe menos favorecida precedeu do esforço pessoal, e da 

aquisição de autonomia para a superação de seu processo histórico-social. O esforço 

para superação das contradições sociais constituiu-se como fator relevante para a 

construção do pensamento crítico, porém, não determinante, visto que em algumas 

narrativas os valores reproduzidos, tais como esforço e mérito pessoal, justificam as 

realizações alcançadas durante a formação em detrimento da posição social.  

 A ausência de condições materiais para concluir os estudos fez com que as 

trajetórias de estudo desses educadores fossem marcadas por muitos esforço e 

abdicação, conciliando trabalho e estudo, dotadas de táticas distintas para continuarem 

seus estudos.    

 

Até 1984, estudei na mesma escola, apesar de tímida, interagia muito 

bem com minha turma e meus professores, que são inesquecíveis para 

mim. Como neste período ainda não tínhamos o Ensino Médio em 

nossa escola, fui obrigada a sair de casa e de cidade para estudar, fui 

para Conselheiro Lafaiete, morar e trabalhar em casa de família 

Devido a timidez e minha lei do silêncio, de nada reclamar à minha 

mãe, por temer retornar e ficar sem estudar, sofri muito, 

principalmente com excesso de trabalho, o que me impedia de chegar 

à escola nos primeiros horários, devido a isto acabei sendo reprovada 

em Matemática. Quase desidratei de tanto chorar. Minha mãe 

indignada me trouxe de volta para casa e neste mesmo ano pude fazer 

o primeiro ano do Ensino Médio aqui em Catas Altas, mas o curso 

parou e mais uma vez tive que sair para concluir. Fui então para BH. 

Morar e trabalhar em casa de família para estudar. Não foi fácil, fiz o 

2º ano no colégio Sindicato dos Bancários e devido a dificuldade 

extrema para pagar, depois de muita persistência consegui vaga para 

cursar o 3º ano no Estadual Governador Milton Campos. Assim 
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concluí o Ensino Médio, sem nenhuma foto para marcar esta 

conquista (VIANA, Anexo 1, L.53-65). 

 

Desde criança gostei muito de estudar. Cursei o ensino fundamental, 

de 1971 a 1978, na Escola Estadual ―Napoleão Reis‖, localizada na 

minha cidade natal. Ao terminar o início fundamental fui tomado de 

uma tristeza muito grande, pois na minha cidade, ainda não tinha 

nenhum curso de segundo grau (atual ensino médio).(...) mas, eis que, 

quando minhas esperanças de estudar mais já estavam minando, surge 

a oportunidade, no início de 1979, de fazer um estágio num colégio 

interno de Belo Horizonte e ter a possibilidade de prosseguir com meu 

sonho de continuar estudando. Lembro-me, como se fosse hoje, o dia 

em que meu pai me levou até esse colégio. Eu com apenas 14 anos, 

nunca tinha saído de casa e foi essa a oportunidade que tive de 

conhecer a capital mineira (...). Dá-me um nó na garganta quando 

lembro o momento em que meu pai me entregou no Colégio e me 

disse ―filho fique com Deus, proceda direito para você ser aprovado 

no estágio e realizar o seu sonho de estudar‖. Deu-me a benção, se 

afastou e foi-se embora.(...) Foi um momento bastante difícil na minha 

vida (...). A comunicação com a minha família era muito difícil, pois 

na época, na minha cidade não tinha telefone, não tinha internet e a 

única maneira que eu tinha para comunicar com eles era através de 

carta (...). Mas, a minha força de vontade e as orações de minha mãe 

fizeram com que eu participasse integralmente do estágio e no final 

ser aprovado para cursar o então Científico (NOGUEIRA, Anexo 5, 

L.800-825). 

 

Nas cidades estudadas do Alto Vale Piranga, até a década de 90, não se ofertava 

o ensino Médio, o que provocava uma interrupção brusca na trajetória escolar dos 

moradores das cidades. Prosseguir os estudos representava se deslocar de cidade. As 

cidades mais próximas que ofertavam a possibilidade de continuar o científico (atual 

ensino médio) eram Conselheiro Lafaiete, Barbacena, Mariana e Belo Horizonte. Como 

nesse período só havia estradas de terra na região, o destino daqueles que persistiam no 

estudo era condicionado à mudança para a cidade e, em sua maioria, conciliar estudo 

com trabalho. Na particularidade da educação do campo, verifica-se como determinante, 

para continuar os estudos, a tendência imigratória dos jovens do campo para a cidade.  

 Atualmente, as cidades da região possuem uma escola nucleada que oferta o 

Ensino Médio, a EJA, e alguns cursos profissionalizantes. A chegada do asfalto 

favoreceu a juventude a dar continuidade aos estudos em outras cidades. Durante todos 

os dias da semana, diversos ônibus particulares carregam alunos para faculdades e 

cursos técnicos localizados em outras cidades. Normalmente, é mantido algum tipo de 

subsidio pela prefeitura local. Nota-se que, em um período curto de tempo, as condições 

de continuidade de estudo se modificaram significativamente, entretanto, a tendência 

imigratória continua. Neste caso, é suposto que, para um jovem formado, pouco sentido 
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faz voltar a trabalhar no meio rural, pois, contraditoriamente, a própria escola nucleada 

produz uma visão relativamente negativa da atividade agrícola ao assumir os valores 

urbanos. 

 Todos os entrevistados, num ato de coragem, tiveram que dispor do convívio 

com seus familiares e amigos, enfrentar diferenças culturais e sociais de um novo 

ambiente, e se constituir como sujeitos de autonomia e enfrentamento, utilizando uma 

inteligência tática para se deslocar da situação de abandono, tal como aparece nas 

narrativas dos educadores Trindade e Moreira: a marca de viver no espaço rural e, 

consequentemente, os desafios de estudar. É o caso da alfabetização tardia de Moreira, 

que, como filho mais velho, começou a frequentar a escola junto com o irmão mais 

novo, para que juntos, percorressem o longo caminho à escola. 

 

Fui alfabetizado em uma escola pública de uma pequena cidade (5 mil 

habitantes) no final da ditadura militar. Mas ninguém falava em 

ditadura militar em minha escola era como se nós estivessemos fora 

do Brasil (...). Naquela época ter concluído o 4ºano era sinal de 

cultura. Não se falava em universidade. Com exceção dos ex- 

seminaristas todos os outros professores eram formados em Lavras 

numa faculdade de fim de semana. Os Ex- seminaristas eram como 

que reis do pedaço. Eu caminhava todos os dias 7 km para a escola e 

depois 7 km para a casa. Quando chovia era barro, quando era sol, só 

poeira. Eu era o primeiro alfabetizado da família e minha mãe me 

pedia para escrever cartas para seus irmãos que moravam em São 

Paulo, para o amante e para um velho que minha mãe atiçava as 

fantasias através das cartas escritas por mim. Durante a minha 

formação primária dediquei meus esforços para aprender a ler e 

escrever, e assim, me diferenciei notavelmente do contexto familiar 

em que estava inserido. Meus pais me ensinaram a trabalhar, a lidar 

com as coisas da natureza e a plantar, mas foi com minha falecida avó 

que tomei gosto pelo estudo. Talvez por influência dela e de sua 

grande devoção à religião católica, resolvi entrar para o seminário, em 

que passei cinco anos de minha vida (...).A paixão pelos estudos se 

deu de fato no seminário de Mariana
70

 (MOREIRA, Anexo 3, L.570-

594).  

 

Eu sempre fui uma pessoa rebelde que desejava descobrir muitas 

coisas num projeto comum, mesmo não sabendo das teorias 

comunistas já existentes. Então querendo saber mais e não sabendo 

como estudar mais, porque as condições socio-econômicas não 

favoreciam e tinha que ajudar no serviço do campo, tive que recorrer a 

igreja católica e resolvi ir para o seminário seguir a carreira de 

                                                           
70 O seminário de Mariana foi o primeiro de Minas Gerais, fundado em 1750 pelo primeiro bispo da 

Diocese de Mariana, Dom Frei Manuel da Cruz. Os jesuítas estiveram na direção da instituição até 1853, 

quando os lazaristas assumiram o posto. Em 1996, os padres arquidiocesanos assumem  à frente da 

instituição. De acordo com o Padre Lauro Sérgio Versiani Barbosa, quando os lazaristas estavam na 

direção do seminário, foi construído outro prédio para receber os seminaristas e no antigo, em comodato 

com a UFOP, se instalou o Instituto de Ciências Humanas e Sociais (ICHS).  
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sacerdote religioso pela congregação do verbo Divino
71

. Então, em 

1992 deixei Cipotânea e fiquei 2 anos em Barbacena no Pré-Juvenato 

São Geraldo, 1 ano de propedêutico em Juiz de Fora e mais 3 em Belo 

Horizonte, local onde cursei filosofia na PUC (TRINDADE, Anexo 4, 

L.729-735). 

 

 O seminário na época representava, além da vocação sacerdotal, a possibilidade 

de estudar em uma escola particular, o que é relatado por Trindade, de forma explicita, 

como tática para dar continuidade aos estudos. Trindade enfatiza que recorreu à Igreja 

católica para continuar os estudos, entrando no seminário na adolescência. Moreira, 

influenciado pela avó, ingressou ainda criança no seminário.  De qualquer forma, ambos 

se decepcionaram com a vida sacerdotal e trilharam o caminho da filosofia, encontrando 

na educação sua verdadeira vocação. 

 

Mas com o passar do tempo comecei a me questionar que tipo de 

consciência cristã era está que estava a pregar, e este modo de ―ser 

consciente‖ já não mais me satisfazia, pois não concordava com tantas 

regalias e privilégios que a vida sacerdotal proporcionava. Almejava o 

confronto com a realidade, a luta de classes e poder desmascarar os 

beneficiados pelo poder.  E nesta tomada de consciência e 

autenticidade resolvi não seguir o caminho de religioso, mas de 

educador. Uma vida por tomadas de decisões autônomas, ora tensa, 

ora racional (TRINDADE, Anexo 4, L.742-747).  

 

Numa formação rigorosa e disciplinadora, característica do seminário 

Menor
72

 em Mariana, adquiri qualidades na organização e na vivência 

comunitária. Os estudos reforçados, a qualidade dos professores, e a 

diversidade do currículo enriqueceram meu histórico escolar, me 

tornado um trânsfuga da minha realidade cultural. Tive acesso a outras 

línguas como latim, grego e francês, além de me oportunizar um 

capital cultural
73

 característico de outras classes sociais da qual não 

pertencia. No entanto, junto com minha adolescência emergiram 

algumas dúvidas referentes à minha vocação religiosa, mas não à 

minha paixão pela filosofia (MOREIRA, Anexo 3, L.601-607). 

  

 No livro ―A Reprodução‖ (2009), de Bourdieu e Passeron,  a família e a escola 

são classificadas como responsáveis pelo trabalho pedagógico primário e secundário. O 

                                                           
71 A Congregação Verbo Divino é representada e constituída por padres e irmãos, sendo fundada e 

aprovada pelas autoridades eclesiásticas, de acordo com o Código de Direito Canônico e as Constituições 

da Congregação. O início de suas atividades religiosas, educacionais e assistenciais ocorreu na cidade de 

Santa Leopoldina, Espírito Santo, em 19 de março de 1895. Logo, estendeu-se para outros estados, 

estabelecendo sua sede em Juiz de Fora, Minas Gerais. 

72 Neste período, o Seminário oferecia o ensino em forma de internato, sendo divido em dois prédios 

distintos por modalidades de ensino: o seminário Menor Nossa Senhora da Boa Morte, que abrangia os 

ensinos fundamental e médio e o Seminário Maior São José, voltado para o ensino superior oferecendo os 

cursos de Filosofia e Teologia.   

73 O conceito de Capital Cultural ―Considera que a eficácia da inculcação depende do domínio da 

linguagem erudita e que o domínio da língua materna tem a sua origem na classe‖ (BOURDIEU e 

PASSERON, 2009, p.16). 
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trabalho pedagógico primário, caracterizado pela formação do habitus74, determina o 

resultado escolar, e as classes mais baixas tornam-se vítimas do fracasso escolar, já que 

sua cultura é considerada ilegítima dentro do sistema.  

 Para os autores, raramente a escola tem o poder da conversão, transformando 

radicalmente o habitus inculcado pela família. A produção da metanóia ou conversão é 

mais comum dentro das instituições totais, como é no caso do seminário, orfanatos, 

internatos e até mesmo dentro das prisões. O fato é que quando mais cedo o trabalho 

pedagógico for realizado, maior a probabilidade de eficácia da conversão. Isto ocorre 

devido à eficiência da pedagogia implícita, que proporciona ao destinatário o monopólio 

das aquisições prévias essenciais.  

  A trajetória religiosa e educacional vivenciada por ambos no seminário 

oportunizaram o acesso ao conhecimento universal, apresentado como determinante 

para a formação humana.   

 Nota-se nas narrativas o despertar da consciência de classe na contraposição das 

realidades vivenciadas em sua formação. Os conhecimentos adquiridos no seminário os 

fazem questionar o próprio modo de ser consciente na vida sacerdotal, o que os 

impulsionam a enfrentar a realidade concreta do mundo ―lá fora‖75. No ano de 1999 

retirando da vida religiosa regulada, tive que no mundo “cá fora” me organizar e 

acreditar que nem sempre as ovelhas são ovelhas e os lobos são lobos (TRINDADE, 

Anexo 4, L.748-749 ). 

 

Bem logo experimentei o choque entre a educação pública e a privada. 

Quando deixei o seminário no ensino médio pude verificar a diferença 

brutal de qualidade em relação à educação particular. No seminário se 

estudava como uma missão. Todos viam sentido nisso. Na escola 

pública se estudava por obrigação e era um desinteresse total 

(MOREIRA, Anexo 3, L.608-611). 

 

O ensino básico adquirido no seminário, constituiu o alicerce de sua trajetória 

formativa, o que fica evidente quando Moreira ingressa, aos vinte anos, na universidade 

pública para cursar Bacharelado em Filosofia na UFMG.  

 

Em 1991, conheci a UFMG que me encantou profundamente desde o 

primeiro contato: suas paredes altas e seus jardins suspensos e, 

                                                           
74 O habitus é ―produto de interiorização de um arbítrio cultural capaz de se perpetuar mesmo quando a 

acção pedagógica cessa‖ (BOURDIEU e PASSERON, 2009, p.09). 

75 Expressão usada entre os religiosos católicos, ―o mundo aqui dentro‖ representa a vida sacerdotal e o 

―mundo lá fora‖ a vida dos homens comuns.  
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principalmente, uma vastíssima biblioteca. A partir daquele momento 

resolvi que iria estudar filosofia naquela grandiosa universidade. 

Contudo, todos diziam que somente jovens ricos que estudaram em 

escolas particulares ou fizeram cursinho poderiam passar pelo difícil 

vestibular. Queria provar o contrário e, sem incentivo de ninguém, 

inclusive dos meus pais, (que são analfabetos e nunca compreenderam 

a importância dos estudos), prestei o vestibular e passei em primeiro 

lugar, o que me fez quebrar o estigma de que quem é pobre e da roça 

não pode cursar uma Universidade Federal (MOREIRA, Anexo 3, L. 

612-619).    

 

As adversidades na trajetória e a dificuldade de permanência na Universidade76
 

fizeram Moreira abandonar as universidades públicas nas quais ingressou, UFMG e 

UFJF, permanecendo dois anos em cada,  vindo a concluir o bacharelado em Filosofia 

no ano de 2002, na UFOP. De acordo com o educador, esses sucessivos abandonos 

estavam relacionados à questões de ordem financeiras e ideológicas, muitas vezes 

desacreditava na vida urbana e retornava a minha cidade de origem e às atividades 

rurais (MOREIRA, Anexo 3, L.626-628). 

Nesse excerto, o educador apresenta questões do âmbito ideológico como 

obstáculos para a sua formação. Sua postura crítica dificultava a conclusão de um curso. 

O seu habitus de vida rural contrastava com a vida urbana, entretanto, o conhecimento 

acumulado pela humanidade estava acessível nas universidades públicas, o que 

explicaria sua persistência em retornar à cidade. 

TRINDADE desejou mais e resolveu fazer uma experiência além das fronteiras, 

e em 2003 foi para Alemanha tentar dar continuidade aos estudos por onde morou 6 

anos.  Este foi para mim o choque cultural da estrutura universitária totalmente 

diferente da nossa, pois lá o aluno pode fazer opção como e qual modelo que deseja 

formar. Também sem falar da autonomia coisa que o Brasil ainda não alcançou 

(TRINDADE, Anexo 4, L.757-759 ). 

A trajetória do educador NOGUEIRA é pautada pela formação continuada. 

Depois de concluir o científico no colégio interno em Belo Horizonte, retorna a sua 

cidade e, mesmo sem uma habilitação específica, começa a trabalhar como professor.  

Mesmo sabedor que essa profissão é árdua e na maioria das vezes não recebe a devida 

importância por parte dos governantes foi a profissão que eu escolhi e passei a dedicá-

la de corpo e alma (NOGUEIRA, Anexo 5, L.837-839). 

                                                           
76 Em 1991, a Universidade Federal não dispunha de tantas políticas publicas de permanência do 

estudante. 
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Sua meta era se habilitar em Matemática, disciplina pela qual sempre teve mais 

aptidão; mas o fato de pertencer a uma família numerosa, sem boas condições 

financeiras,  atrasou sua formação.  

 

Eis que, no final de 1991, ainda sem habilitação específica, 

ministrava aulas de Matemática numa escola estadual, na cidade 

de Itaverava, interior de Minas Gerais e tive a oportunidade de 

participar de um processo seletivo para professores ainda sem 

licenciatura, que atuavam no ensino público. O curso oferecido 

foi o de Ciências e realizado, a título emergencial, em nove 

módulos, nos meses de janeiro, julho e dezembro de cada ano. 

Era patrocinado pela Secretaria de Estado da Educação de Minas 

Gerais em convênio com a Pontifícia Universidade Católica de 

Minas Gerais. Felizmente fui aprovado e pude realizar este 

Curso de Ciências, o qual me deu a habilitação para ministrar 

aulas de Matemática e Ciências no Ensino Fundamental, 

passando a lecionar a disciplina de Matemática na escola de 

minha cidade (NOGUEIRA, Anexo 5, L.846-854).  

 

Paralelamente às atividades de professor e de acordo com a melhoria das 

condições materiais, NOGUEIRA se formou em Licenciatura Plena em Matemática e 

fez especialização e em Psicopedagogia. Esses cursos ampliaram de forma significativa 

os meus horizontes e me trouxeram algo importante e de grande utilidade para o meu 

cotidiano de professor, melhorando consideravelmente a minha vida profissional 

(NOGUEIRA, Anexo 5, L. 855-865). 

A marca do educador Nogueira é a inquietude em pesquisar cada vez mais, 

característica do educador de pensamento crítico que não se acomoda com a realidade 

dada. Por isso, reiniciei uma fase de busca desse algo que eu almejava e, tive a 

oportunidade de me matricular na disciplina eletiva “A História da Matemática e seu 

potencial no ensino-aprendizagem”77 (NOGUEIRA, Anexo 5, L.903-904). O primeiro 

contato com a pesquisa e a Universidade Pública o fez deleitar conhecimentos e 

assuntos nunca antes vistos e, sempre mirando oferecer uma aprendizagem mais efetiva 

para seus alunos, se embrenhou em leituras referentes à Modelagem Matemática, da 

qual cursou uma disciplina eletiva78. 

 

                                                           
77 Oferecida no 1º semestre de 2011, pelo Mestrado Profissional em Educação Matemática da 

Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP. 

78 ―Modelos e Modelagem Matemática‖, oferecida no 2º semestre de 2011 no Mestrado Profissional em 

Educação Matemática da Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP 
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Levado por esses anseios, em outubro de 2011 participei, então, do 

processo seletivo do Mestrado Profissional em Educação Matemática 

da Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP. Obtive êxito, pois fui 

aprovado e selecionado para frequentar a Linha de Pesquisa 1 - 

Educação Matemática Superior, Informática Educacional e 

Modelagem Matemática.  Era o sonho começando a ser concretizado 

com o início do Mestrado em março de 2012 e as renovadas 

expectativas para concluí-lo com sucesso (NOGUEIRA, Anexo 5, L. 

927-932). 
 

 Em toda sua formação continuada, NOGUEIRA sempre esteve conciliando 

trabalho e estudo, lecionando na rede pública em dois cargos efetivos.  

 Todos os educadores entrevistados, mesmo oriundos de realidades territoriais 

distintas (Soares na cidade grande, Viana e Nogueira em cidades interioranas
79

, 

Trindade e Moreira no meio rural) no relato de suas experiências ressaltam as 

intempéries de conciliar estudo e trabalho, seja no trabalho do campo, junto à família, 

no serviço público, fábricas ou em casa de família.  

  As lembranças de Viana sobre seu primeiro contato com o trabalho, alienado do 

meio urbano, implicou em uma relação de submissão que se aproxima do conceito de 

estranhamento descrito por Marx (2004). O excesso de trabalho, consequência da 

apropriação do seu trabalho excedente, tornou-se um martírio, resultando na reprovação 

do 1º ano do ensino médio e seu retorno para Catas Altas da Noruega. (...)sofri muito, 

principalmente com excesso de trabalho, o que me impedia de chegar à escola nos primeiros 

horários, devido a isto acabei sendo reprovada em Matemática. Quase desidratei de tanto 

chorar (VIANA, Anexo 1, L.58-60). 

   Não reclamar dos maus tratos e de formas diversas de opressão em que estava 

submetida, parece ser uma marca na sua trajetória escolar, que se manifesta nos 

primeiros relatos de sua entrada na escola. 

   

Infelizmente era muito tímida, insegura, tinha vários apelidos 

humilhantes, ―retardada‖ era o mais usado e mais doído e era 

constantemente ameaçada e agredida na escola, quando não estava na 

companhia de meu irmão mais velho,após a aula, subia o morro, rumo 

à minha casa correndo para não ser atingida por pedradas e nem 

sempre conseguia evitar. Quando meu irmão começou estudar em 

turno diferente do meu e saí dos cuidados dele e de  minha professora 

alfabetizadora,  quis abandonar a escola ou morrer, para não voltar, 

bloqueei , passei a ter dificuldade extrema para entender tudo que era 

                                                           
79 Ressaltando a ruralidade presente na vida interiorana das pequenas cidades estudadas, que se 

caracterizam por hábitos rurais e pelas atividades agropecuárias.   
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explicado e comecei a pensar que tinha problemas de audição 

(VIANA, Anexo 1, L.16-23).  

 

 A humilhação e opressão sofrida, por muito tempo, foram naturalizadas como 

uma brincadeira da idade, sem questionar a reprodução dos valores preconceituosos 

intrínsecos ao meio social. Atualmente, há uma preocupação em fazer da escola um 

espaço de negociação das identidades, devido à promissora diversidade localizada no 

território escolar; seja física, social, cultural, de gênero e raça expressa no corpo e nas 

atitudes dos alunos. Contudo, a escola sempre representou um espaço de luta pelo 

poder, no qual o humilhado se cala e age com introspecção. O silenciamento dos alunos 

humilhados sempre imperou na escola, muitas vezes, despercebido pelos próprios 

professores, que agem de forma conivente à discriminação. Quando não, os próprios 

professores propiciam ou são os autores da opressão.  

  

Em resposta ao meu baixo desempenho, minha outra professora 

passou a me deixar de castigo, praticamente todos os dias, atrás da 

porta e eu e minha inocência ali ficava até que a faxineira vinha 

limpar a sala e me liberava. Não tinha coragem de contar em casa, 

pois me sentia a mais burra, a mais feia,  incapaz e culpada, achava 

que realmente merecia aquele tratamento, pois não sabia nada. Tinha 

horror da noite e passei a tomar remédios bem fortes para insônia 

(VIANA, Anexo 1, L. 23-27). 

 

 No caso do relato da educadora Viana, evidencia-se a discriminação como 

prática dos colegas reforçada pela professora. A narrativa deixa clara a interferência 

opressora da professora que, restrita a uma prática pedagógica autoritária, utilizava do 

castigo como método de correção ao baixo desempenho escolar da criança.  

 Viana conta que sua mãe substituiu uma faxineira da escola na qual estudava; ao 

entrar para limpar a sala de aula, encontrou Viana atrás da porta, descobrindo a opressão 

que sua filha estava vivenciando. 

 No outro dia minha mãe pediu uma entrevista com a diretora, a 

professora e eu no gabinete da escola. Era o segundo dia de trabalho 

dela, a professora  chorava dizendo que nunca havia sido chamada ao 

gabinete por nenhum pai, mas não conseguia explicar porque agia 

assim comigo,  eu chorava de dó da professora, de  medo , vergonha e 

de culpa por imaginar que minha mãe poderia perder aquele emprego 

que era tão importante para ela e para nós, pois a coragem, o amor e 

sabedoria  daquela mulher semi- analfabeta, que teve a oportunidade 

de fazer apenas o 1º ano de escolaridade mudou o rumo de minha 

vida, a professora passou a me tratar com mais afeto, me esperando 

para apagar o quadro, indo à minha carteira para me orientar, me 

chamando pelo nome (VIANA, Anexo 1, L.31-39).  
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 A Lei do silêncio, constituída na primazia da sua formação, representou para a 

educadora um processo de internalização da passividade, rompida pela inquietação de 

sua mãe ao constatar à opressão a qual era submetida.   

 Nesse sentido, a pesquisa procurou aproximar a singularidade da ―lei do 

silêncio‖, nomeada pelo sujeito da pesquisa, ao conceito freiriano de ―cultura do 

silêncio‖, de abrangência social, cuja ―as classes dominadas se acham semimudas ou 

mudas, proibidas de expressar-se autenticamente, proibidas de ser‖ (FREIRE, 1981, 

p.40). Este poder inibidor pode se manifestar na estrutura opressiva de cada sociedade e 

de forma singular em cada contexto específico, mas não deixa de carregar elementos 

universais, tais como: o contexto histórico de país colonizado, a formação de classes 

sociais, a internacionalização do capitalismo e a subalternização do campo.   

 A trajetória escolar de Viana é marcada pelo protagonismo da mãe como fator 

determinante na superação da ―cultura do silêncio‖ que, mesmo semianalfabeta, não 

permitiu que a filha fosse submetida à condição de objeto. Todavia, a ―cultura do 

silêncio” pode, de vez em quando, em função de certas condições favoráveis, reativar-

se, reaparecendo em suas manifestações típicas‖ (FREIRE, 1981, p.68); tal como 

quando Viana sai pela primeira vez para estudar e trabalhar em Conselheiro Lafaiete, 

reprovando o 1º ano  do ensino médio devido a  timidez e minha lei do silêncio, de nada 

reclamar(...).  Mais uma vez, a intervenção de sua mãe foi necessária: Minha mãe 

indignada me trouxe de volta para casa, neste mesmo ano, pude fazer o primeiro ano 

do Ensino Médio aqui em Catas Altas (VIANA, Anexo1,L.60-61).  

 A discriminação aparece em quase todas as histórias de vida/formação, como no 

caso do educador Nogueira, quando narra sua experiência no colégio interno: A 

princípio, a minha adaptação nesse Colégio não foi fácil, pois sendo uma pessoa 

humilde e do interior sofri muitos trotes e até mesmo o que hoje chamam de bulling. 

Mas, sempre perseverante resisti a tudo isso (NOGUEIRA, Anexo 1, L.). 

 No depoimento de Moreira, sobre sua trajetória no seminário, a discriminação 

aparece em forma de apelidos pejorativos. Logo quando cheguei recebi o apelido de 

Caquinho, por ser pequeno e tímido. 

 Verifica-se nos relatos de discriminação ou de outras formas de opressão 

presente nas narrativas, fatores determinantes no processo de construção da 

subjetividade e na constituição do docente de pensamento crítico. Sendo assim, em que 

medida a opressão sofrida na escola influenciou os professores analisados numa nova 
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concepção de educação? Até que ponto professores que passaram por situações de 

humilhação e silenciamento olham os alunos diferentes e excluídos de forma especial? 

Para Bauer (2011, p.107), o combate à opressão está imbricado na nossa subjetividade, 

precisa querer ―superar as agruras instauradas pelo ordenamento capitalista do mundo‖ 

e vislumbrar outro mundo. 

 Segundo a educadora Soares, a opressão sofrida por sua classe social e cor fez 

com que ela focasse o seu trabalho em prol dos excluídos da sociedade. Por esta razão, 

reinventava possibilidades de vida, se colocando como sujeito histórico que intervém na 

construção da realidade dada.  

 

Na vida eu tive muitas oportunidades que me levaram a ser uma 

educadora diferenciada. Não quero dizer com isso que sou boa em 

tudo que faço, mas sei que procuro fazer a diferença. Voltando no 

tempo me lembro dos ensinamentos dos meus pais sobre ajudar os 

mais necessitados, mesmo, muitas vezes, nossa família passar por 

grandes dificuldades, por isso fiz a opção de viver no campo. Meu 

marido e eu sempre desejamos isso e tivemos essa oportunidade. Logo 

que chegamos na nossa casa no sítio, começamos a ver o quanto a 

vida é diferente, cheia de sacrifícios e poucos recursos no meio rural 

(SOARES, Anexo 2, L.450-456). 

 

 Observa-se que, mesmo tendo uma história de exclusão no meio urbano, a 

educadora se defronta com uma realidade nova, composta de superações distintas 

àquelas enfrentadas no seu meio; um novo desafio: o universo do camponês.  

 Passemos para o segundo recorte da pesquisa: a descoberta do campo como 

espaço de Trabalho educativo. 

    

4.3. Descobertas do Campo como espaço de Trabalho educativo   

  

 A educadora Soares, criada e formada na capital, durante seu processo de 

constituição de identidade pessoal e profissional, optou pela vida do campo. Por um 

lado, o anseio particular de vivenciar os benefícios do território rural, por outro, o 

desejo de perceber os efeitos de suas ações sociais num território menos populoso. 

Ainda na cidade, a educadora participava de projetos sociais espontâneos, em creches, 

APAE e escola infantil. Contudo, questionava por que suas ações não surtiam os efeitos 

desejados na contribuição da constituição de sujeitos autônomos e emancipados. 

Movida pelo desejo de viver o espírito de comunidade, a educadora, junto à sua família, 

redirecionou seu território de vida e trabalho.  
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Cheguei disposta a participar e trabalhar em prol da comunidade. 

Logo quando compramos nosso sítio há uns 5 km da rua
80

, propomos 

compartilhar a terra em forma de trabalho coletivo ou até moradia 

com outros trabalhadores que necessitavam. No entanto, essa proposta 

provou um estranhamento na região. Em poucos dias toda comunidade 

sabia de nossa chegada. A maior parte da comunidade não entendia 

por que a gente foi morar na roça. Seria mais sensato comprar uma 

casa na ―rua‖ perto da escola de minhas filhas. As estradas eram ruins 

e de difícil acesso quando chovia. Já começavam a me intitular de 

doida nessa época. Mais tarde, estranharam mais ainda quando meu 

marido saia de carro e eu preferia ir para a APAE a pé. Aqui só andam 

a pé em extrema necessidade (SOARES, Anexo 2, L.468-472). 

 

Ao falar sobre sua chegada à comunidade, Soares enfatiza o estranhamento 

provocado na cidade. Nas narrativas de Trindade e Moreira encontramos situações 

semelhantes, no que diz respeito à reação da família e comunidade na decisão dos 

educadores de viverem e trabalharem nas comunidades rurais: (...) provocou um 

estranhamento na minha família e colegas ao sair da Alemanha para viver na roça 

(TRINDADE). Até hoje escuto da comunidade indagações por que trabalho com teatro 

na região, já que tenho diplomas e poderia trabalhar na cidade grande (MOREIRA). 

  A atitude dos educadores representou uma oposição de valores, provocando uma 

reação de estranhamento, aversão, curiosidade e admiração, simultaneamente.  

 No contexto social da região, sair da roça simboliza uma ascensão social, pois o 

campo cada vez mais deixa de ser concebido como território de morada, tornado lugar 

de trabalho, onde só moram os excluídos. Em contrapartida, a opção pela vida na roça 

fere a lógica burguesa: morar no campo significa rejeitar valores ―superiores‖ e  

incorporar valores ―inferiores‖ do povo ―ignorante‖ da roça. O próprio morador rural 

absorve essas representações sociais, depreciando sua identidade camponesa.  

 Se por um lado, os educadores, ao transgredirem os valores que permeiam o 

imaginário da comunidade, provocaram reações de estranhamento e aversão, por outro, 

a reação de curiosidade e admiração suscitada na comunidade pode se justificar pelo 

sentimento de pertencimento ao lugar de origem, já que de algum modo, mesmo os 

moradores da ―rua‖ tem ou tiveram uma ligação afetiva nesse território de vida rural. 

 Outros valores que se opõem à lógica local se chocam na narrativa de Soares, 

como a proposta de compartilhar a terra com aqueles que não pertenciam à família 

                                                           
80 Os moradores de Itaverava nomeiam de ―rua‖ o pequeno aglomerado urbano, onde localizam-se as 

instituições e comércio da cidade. 
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sanguínea. Os meeiros e parceiros representam a mão de obra para os proprietários de 

terra, que exploram de seu trabalho sem nenhuma forma de remuneração, em troca de 

um terço do plantio da terra do proprietário. Romper com a lógica da propriedade 

privada como ferramenta de exploração vicejou nos proprietários não só uma rejeição 

de seus valores, mas um risco eminente de transgressão e subversão aos seus 

privilégios.  

 Em outra medida, o projeto de Soares ressurge como uma necessidade de 

recomposição de valores comunitários, contrariando a lógica do capital e de uma 

sociedade impulsionada pelos valores de consumo, de tendência individualista que 

instrumentaliza, cada vez mais, a relação com o outro. 

 

Meu marido então resolveu reunir os vizinhos e propôs formarem uma 

associação de pequenos produtores rurais (ASPRI – Associação de 

Pequenos Produtores Rurais de Itaverava). Decidimos fazer diversas 

coisas e uma delas era alfabetizar os adultos que não tiveram 

oportunidade de estudar ou que não concluíram os estudos. Fomos à 

secretaria Regional de Ensino de Conselheiro Lafaiete e conseguimos 

material e a  oportunidade de preparar os que decidissem estudar e que 

depois eles fariam uma prova a escola pelo que receberiam o 

certificado de conclusão de curso. Infelizmente eles não aceitaram a 

proposta por medo, preconceito e insegurança. Resolvemos então 

desenvolver novas atividades (SOARES, Anexo 2, L.457-461).   

  

 Nota-se a desconfiança dos moradores nas iniciativas propostas. A ASPRI 

representou para Soares a sua inserção na comunidade como educadora social81, por 

intermédio de projetos sociais descentralizados das políticas educacionais, 

possibilitando alternativas diferenciadas de educação nas zonas rurais através dos 

conceitos de sustentabilidade rural e de vivência comunitária.  

 Segundo Soares, levaram-se vários anos para os moradores darem credibilidade 

a ASPRI. Confessa que ainda sofre muito preconceito por ser uma mulher mobilizadora 

e atuante na cidade. Contudo, relata vários projetos e experiências vivenciados na 

ASPRI, principalmente, vinculados às mulheres dos produtores que, de algum modo, 

acreditaram mais. A educadora reunia as mulheres para ensiná-las bordar. Juntas 

trocavam receitas de roscas, pães e doces, e aperfeiçoavam as técnicas para a 

comercialização dos produtos. No caso da mulher do campo, os meios concretos de se 

                                                           
81 Educador social para GOHN (2010) exerce um papel ativo na comunidade, propositivo e interativo, 

anima e desafia o grupo a participar dos espaços de cidadania.  Caracterizam-se como ―tradutores sociais 

e culturais‖, que buscam diálogo com os setores mais isolados, invisíveis, incomunicáveis e excluídos da 

sociedade.   
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agrupar em uma unidade se revelam mais desafiadores, seja pelo isolamento territorial, 

seja por uma cultura de subordinação ao homem.  

 

Organizamos um grupo com as mulheres dos associados, depois de 

alguns cursos do SENAR, para fazer compotas de doce de frutas da 

região. Inicialmente nos reuníamos em minha casa, pois eu tinha um 

cômodo a parte da minha casa que daria para cumprir as exigências da 

vigilância sanitária, depois de algumas reformas. Senhoras andavam 

mais cerca de 10km para chegar no meu sítio carregando bolsas 

pesadas de frutas que pegavam no seu quintal ou redondeza. 

Mexíamos o dia todo com tachos pesados de cobre, grande quantidade 

de frutas e açúcar. O interessante é que apesar do trabalho maçante, 

nós riamos muito e acabava sendo uma grande terapia. Muitas 

daquelas camponesas nunca tinham trabalhado coletivamente. 

Isoladas em suas roças, trabalhavam para servir a família e plantar 

para comer. Mas elas tinham que dar conta de seus deveres. Antes de 

sair de casa, de madrugada, preparavam o café e a marmita para o 

marido, ou filhos trabalharem na roça. Quando voltavam, tinha que 

dar conta da roupa, limpeza da casa e janta. Mas estavam felizes. 

(SOARES, Anexo 2, L.476-486) . 

 

 Em parceria com a EMATER82 e o SENAR83, Marina organizou 25 cursos 

voltados para os moradores do campo. A educadora fala da importância dos cursos, mas 

ressalta que o ―SENAR ensina agronegócios‖, o que ultrapassa as reais condições dos 

pequenos produtores de efetivar os projetos. Se por um lado, instaurou-se um desânimo 

em conseguir levar os projetos adiante, por outro, a ASPRI demonstrou que esses 

ensinamentos poderiam melhorar a qualidade de vida do homem do campo. Através do 

trabalho cooperativo participaram de diversas feiras. Foi o início de vários progressos 

para nós e para eles. Tudo ocorreu de forma lenta e gradativa. Tudo que se faz deve ser 

analisado e os erros corrigidos, assim vamos fazendo (SOARES, Anexo 2, L. 466-467). 

 

Junto a essas atividades da ASPRI enfrentamos mais um desafio: 

fundar a APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) em 

Itaverava. Na APAE mais lutas, mais cursos, mais aprendizado. A 

ASPRI e a APAE tem muito em comum, são duas instituições que 

                                                           
82 EMATER-MG - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais, é uma empresa 

pública com patrimônio próprio, tem como missão apoiar produtores e trabalhadores rurais a manter o 

desenvolvimento sustentável. Trabalha diretamente com os trabalhadores rurais e suas famílias.   

83 O SENAR, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, foi criado nos moldes do sistema S (SENAI, 

SENAC, SESC, SESI), cuja as contribuições são revertidas em interesse das categorias econômicas, no 

caso do SENAR, o produtor rural.  O SENAR encontra-se vinculado a Confederação da Agricultura e 

Pecuária do Brasil – CNA, e dirigido por um Conselho Deliberativo, de composição tripartite e paritária, 

composto por representantes do governo, da classe patronal rural e da classe trabalhadora, com igual 

número de conselheiros. O SENAR tem o objetivo de organizar, administrar e executar, em todo o 

território nacional, a Formação Profissional Rural (FPR) e a Promoção Social (PS) de jovens e adultos, 

homens e mulheres que exerçam atividades no meio rural (Revista Cenário Rural, 2008).  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Empresa_p�blica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Empresa_p�blica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Empresa_p�blica
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olham pela minoria, pelos mais fracos (SOARES, Anexo 2, L.497-

502).  

 

 Submersa em uma comunidade de valores predominantemente machistas e de 

sujeitos subordinados, a educadora Soares se destaca como Educadora Social, 

comprometida com a formação dos esquecidos da comunidade, a saber, a mulher 

camponesa e as pessoas com necessidades especiais. Sua ousadia e crítica à realidade 

concreta fez com que ela optasse pela educação não-formal84.  

 Nessa mesma linha, o educador Moreira optou pela vida comunitária e pela 

educação não-formal. No seu relato, enfatiza a sua trajetória como membro e 

cofundador de uma Comunidade de práticas sustentáveis em Itaverava, o que se 

apresenta como um processo de autoformação dentro do seu processo formativo.  

 

A questão é que por ter sido nascido e criado na roça, minhas práticas 

com a terra estavam atreladas a minha cultura local. Por muitos anos, 

mesmo depois de estudar na universidade, ainda praticava métodos 

agressivos com a terra. Queimava a terra para limpar as capoeiras, 

fazia carvão, usava adultos químicos, entre outras práticas 

degenerativas. Somente, anos depois, na comunidade operária da 

Nova Era, minhas práticas foram se transformando. A comunidade foi 

um verdadeiro laboratório que me comprovou a eficácia das práticas 

de agroecologia (MOREIRA, Anexo 3, L. 662-667). 

 

 O educador evidência a força da sua matriz sociocultural no modo de conceber a 

atividade agrícola, que constituiu sua formação primeira. ―Meus pais me ensinaram a 

trabalhar, a lidar com as coisas da natureza e a plantar‖ (MOREIRA). Desse modo, 

mesmo em uma posição de privilegio intelectual, tal como a de estudante universitário, 

esteve resistente para atribuir outros valores a sua prática agrícola. Supõe-se que o 

contato com uma proposta nova de vida comunitária e de relações sociais e econômicas 

possibilitou a conjugação da teoria com a prática.  

 Guzmán85 interpreta o conceito da agroecologia numa dimensão integral, 

colocando as variáveis sociais na mesma relevância da dimensão técnica, partindo da 

análise na propriedade agrária. É a partir daí que se pretende compreender as múltiplas 

                                                           
84 BRANDÃO (1995) refere-se ao ensino não formal como formas próprias de educação do povo 

(p.105), qualificada como educação dos subalternos.  O autor enfatiza a construção de rede de resistência 

por meio da educação dos subalternos de um saber que se encontra fora da classe, com grande teor 

político, do mesmo modo como a educação formal exerce a função política de manutenção das classes 

sócias ao impossibilitar a socialização do conhecimento por igual. 

85 Agroecologia: Princípios e Técnicas para uma Agricultura Orgânica Sustentável (Guzmán, 2000, 

p.104) 
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formas de dependência que o funcionamento atual da política e da economia provoca 

nos agricultores. Entre os níveis de análise da agroecologia, se procura visualizar as 

formas de dependência política e econômica das quais os agricultores estão submetidos, 

além de identificar a matriz comunitária, ou seja, a matriz sociocultural e a rede de 

relações sociais nas quais o agricultor está inserido. A agroecologia compreende que os 

processos de transição da prática da agricultura convencional para a agricultura 

ecológica dependem de um envolvimento integral; o que abrange as novas técnicas, o 

contexto sociocultural e político, visualizando novas relações coletivas de transições de 

troca.   

Para tanto, a agroecologia – que por sua natureza ecológica se propõe 

a evitar a deterioração dos recursos naturais – deve ir além do nível da 

produção, para introduzir-se nos processos de circulação, 

transformando os mecanismos de exploração social (evitando assim a 

deterioração causada à sociedade nas transações mediadas pelo valor 

de troca).(GUzMÁN, 2000, p.103) 

 

O educador descreve os desafios de trabalhar com uma terra fraca e deteriorada 

pelas práticas agrícolas convencionais da região, mas atribui um valor de força utópica 

pelo viés comunitário dado à terra.  ―O desafio era grande, mas como não me submetia à 

vida de empregado explorado, foi mais fácil tirar jiló em terra dura, a servir a mais valia 

de um patrão‖ (MOREIRA, Anexo 3, L. 667-671). Narra que logo a cidade toda ficou 

sabendo do projeto e a comunidade começou a ser observada e visitada pelos mais 

diversos curiosos. ―Encontrava mais resultados nestas observações do que nos olhares 

vagos dos alunos dentro de sala‖.  

 De 2009 à 2011, o educador cursou licenciatura em biologia pela universidade 

Metropolitana de Santos, na modalidade à distancia, o que diz ter complementado 

teoricamente sua formação prática no cultivo de plantas. 

 TRINDADE é outro educador que optou por um projeto de vida no meio rural: 

―Em 2009, regressei da Alemanha convicto num projeto de vida – ser educador no 

interior junto as pessoas da roça - já não estava interessado no ritmo cada vez mais 

veloz e lento no trânsito das grandes cidades (Anexo 4, L. 760-761)‖.  

 

Trabalhar com a educação no contexto rural é fazer a utopia renascer das 

cinzas, dar possibilidade de sonhar e voar com os sonhos na realização de 

seus objetivos. Neste sentido, o trabalho do educador é despertar, não importa 

a quantidade de conhecimento, mas deixar os alunos sedentes de saber. Aí 

encontramos na literatura a maior expressão de sentimentos e imaginação de 

um povo. Criticar não é somente derrubar os muros da ignorância, mas 
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capacitar sementes para germinar em solo fértil (TRINDADE, Anexo 4, 

L.777-781) . 

 

 

 TRINDADE diz ter optado, desde o período de sua formação religiosa, atuar nas 

pastorais mais afastadas, mantendo contato direto com o povo do campo. Por outro 

lado, tanto o educador Nogueira como a educadora Viana, mesmo ocupando uma 

posição de atuação determinante dentro da estrutura escolar, seja como diretor ou 

professor, não há elementos nas suas narrativas que evidenciem uma preocupação em 

objetivar a realidade do campo ao projeto político pedagógico da escola.  

 A consciência do território rural, como espaço de vida e trabalho, se mostra 

ausente ou mesmo reproduzindo valores urbanos.  

 

Lá expus que não imaginava meus alunos desempregados, sentados 

em portas de botecos ou exercendo pesados trabalhos braçais
86

, eu os 

imaginava passando em vestibulares e concursos e assumindo funções 

melhores como eles mereciam e tinham potencial, por isso meus 

métodos de ensino exigia tanta leitura e interpretação, o que acabava 

incomodando a grande maioria (VIANA, Anexo 1, L. 142-146). 

 

 Até este momento, ao analisar a narrativa de Viana na particularidade da 

Educação do Campo, verifica-se na sua prática uma das lutas preconizada pelo 

movimento: a preocupação no direito à educação de qualidade a população do campo. 

Todavia, constata-se a ausência de uma prática pedagógica ―vinculada à história, à 

cultura e às causas sociais e humanas dos sujeitos do campo, e não um mero apêndice 

da escola pensada na cidade‖ (CALDART, 2002, p. 13).  

 Quando Viana diz ensinar para que seus alunos possam assumir funções 

melhores como eles mereciam e tinham potencial, a educadora contrapõe a premissa da 

educação do campo, que concebe a terra como espaço digno de vida e trabalho, fazendo 

prevalecer a concepção urbana, que superestima o trabalho intelectual em detrimento do 

trabalho manual. Assim, ao explorar os sentidos não intencionais da narrativa de Viana, 

encontra-se na sua fala o reforço do antagonismo da divisão de trabalho campo/cidade 

em correspondência à manual/mental. A hierarquização da divisão do trabalho contradiz 

a concepção do pensamento crítico. Nele, o trabalho é a base do ser social, é a 

transformação da sociedade de classe, parte da essência da relação de trabalho. Tal 

                                                           
86 Saliento que a educadora se refere à atividade agrícola quando mencionam os ―pesados trabalhos 

braçais‖, atividade exercida pela maior parte dos jovens da região.  

 



127 
 

 
 

tendência faz parte das contradições que o educador enfrenta; mesmo com uma visão 

progressista, não fica ausente do processo cultural em que está imerso. 

 

4.4. Práticas pedagógicas no trabalho educativo 

 

Segundo Josso, as histórias de vida evidenciam que a formação do docente 

acontece quando ocorre a experiência, assim, a partir do que foi vivido na dimensão 

afetiva, surte a reflexão. Deste modo, a formação do professor continua no 

desenvolvimento da teoria aplicada à prática pedagógica. Neste contexto, torna-se 

primordial, enquanto professores e formadores, trabalhar pedagogias que também 

possibilite aos alunos vivenciar novas experiências.  

 

Para mim, isso é a transformação mais radical que poderíamos 

oferecer no campo da educação em termos de pedagogia. Não temos 

controle, não podemos obrigá-los a fazer experimentar, mas podemos 

oferecer contextos que lhes permitem viver experiências. Isso é 

fundamental (JOSSO, 2002). 

 

 Essa premissa constitui a incessante procura do educador Nogueira em 

enriquecer sua prática pedagógica. Em toda extensão de sua narrativa, é notória sua 

preocupação em buscar algo a mais, que o auxiliasse nas aulas, que as tornasse mais 

conectadas com a realidade, que levassem seus alunos a uma real aprendizagem e de 

forma prazerosa. ―Tenho muitas inquietudes em relação ao ensino de Matemática e sinto 

que é necessário se pesquisar sobre ele‖ (NOGUEIRA). Entretanto, 

 

(...) em minha prática profissional pude perceber que, mesmo com 

minha dedicação, ainda assim meus estudos não me trouxeram aquela 

bagagem extremamente suficiente para lidar com os problemas do dia 

a dia na sala de aula e que algo novo teria de ser buscado para suprir 

essas necessidades. Foi um momento bastante infrutífero, pois na 

minha constante procura, pouco ou quase nada eu conseguia para 

enriquecer minhas aulas (NOGUEIRA, Anexo 5, L. 887-891).  

 

A capacidade de autocriticismo e a constante procura em aproximar o ensino 

da Matemática à realidade do aluno lança o educador à pesquisa acadêmica, o que o fez 

ampliar suas inquietudes:  

   

Descobri que o ensino da Matemática nas escolas e universidades tem 

relegado a natureza problematizadora e aplicada da Matemática a um 

patamar quase que exclusivamente composto por pesquisas 

acadêmicas, as quais acabam restritas a cursos específicos de pós-
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graduação e, com isso, não chegam a nossas salas de aula e não 

afetam nossos alunos (NOGUEIRA, Anexo 5, L. 892-895). 
 

 Hoje, com o Mestrado concluído, Nogueira retorna a sala de aula mais confiante 

em realizar os seus propósitos pedagógicos e conseguir a unidade teórica e aplicada da 

Matemática na sala de aula. O fato é que são raros os professores com Mestrado que 

tem como principio retornar ao ensino básico para trabalhar com uma prática 

pedagógica diferenciada. 

 A prática pedagógica da educadora Viana também perpassou por modificações 

significativas em toda sua trajetória. A educadora conta que não foi muito bem recebida 

por parte de alguns colegas quando entrou na escola para lecionar, principalmente pelo 

fato de não apreciarem o seu estilo de aula, pautado na incessante leitura interpretativa. 

Assim, conseguiram incentivar alguns alunos a fazerem abaixo assinado para tirá-la da 

escola. Mas, inserida no processo de reflexão e crítica de sua experiência pedagógica, 

aproveitou para rever certas atitudes, principalmente no que concerne a excessiva 

preocupação em repassar o conteúdo.  Então, procurou tirar um tempinho das aulas para 

conversar e ouvir os alunos, e assim, entender suas especificidades. Nota-se no seu 

próximo relato, a mudança qualitativa na sua prática pedagógica depois do processo de 

reflexão. Assim, Viana, teve a preocupação de 

 

(...) quebrar a monotonia da sala de aula, inovando e estimulando as 

inteligências múltiplas de meus alunos e principalmente levá-los a se 

sentir sujeitos, agentes de mudança, capazes de interferir e mudar o 

rumo da própria história e do meio onde vivem. Com base nessa linha 

de pensamento, propus trabalhos, cujas respostas de meus alunos 

foram fantásticas e inesquecíveis, das quais guardo registros escritos e 

fotográficos (VIANA, Anexo 1, L. 149-153). 

 

 Neste momento, observa-se um salto exponencial na dimensão qualitativa de sua 

prática pedagógica, aproximando o pensamento crítico teórico ao prático, da formação 

do sujeito crítico que possa intervir na construção do processo histórico. Acredito que 

estes trabalhos vêm contribuindo para meus alunos ficarem mais politizados, mais 

críticos e participativos (VIANA, Anexo 1, L. 205-206). 

 A educadora relata diversas atividades que demonstram sua inquietude na 

decodificação dos métodos formais de ensino, como adaptações e apresentações de 

teatro, pesquisas em grupo sobre a comunidade e espaços públicos, temas referentes a 

preconceitos locais, afro-sarais, cartas para alunos que abandonaram os estudos, visitas 

à câmara em noite de reunião. Sem dúvida, a educadora ultrapassou as fronteiras do 
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prédio escolar e inseriu seus alunos na vida social e política da realidade local, o que 

não se apresenta uma tarefa fácil, principalmente para o professor que pretende 

caminhar na linha do pensamento crítico, pois depende de uma capacidade de 

autocriticismo e uma constante desconstrução de determinadas ―consciências‖. Para 

Kincheloe (1997) ―Se o texto é produzido por um autor ou pela tradição, ‗áreas de 

cegueiras‘ estão embutidas nele, áreas que, quando expostas, revelam insight sobre a 

natureza de como a nossa consciência é construída‖(p.170). 

 Quando VIANA narra uma atividade das mais polêmicas inserida na celebração 

de Domingos de Ramos a cargo da escola, cujo o tema era ―Sem trabalho por que?‖, 

verificam-se avanços em determinados pontos, tanto nas ‗áreas de cegueiras‘ como em 

outros. 

 

(...) meus alunos chegaram ao local do teatro cantando ―Esmola‖ de 

Skank e encenaram uma peça em que uma fila enorme pedia dinheiro 

ao prefeito, cada um com seu objetivo bem particular, até que o 

dinheiro se acaba e o prefeito recorre a Jesus, um aluno, que vinha à 

frente da procissão num jumentinho e Ele  aconselha  o prefeito a não 

dar o peixe e sim ensinar a pescar, a não dar dinheiro e sim trabalho. 

(VIANA, Anexo 1, L. 200-204). 

 

 Se por um lado, a tradição do paternalismo é questionada, por outro a relação de 

trabalho é posta de forma superficial. O debate principal, a socialização da lagoa, ou 

seja, os meios de produção, não são questionados, o que retrata a constituição da 

consciência local, anteriormente vista na entrevista com o secretário da Agricultura e 

presidente da associação dos pequenos produtores rurais de Catas Altas da Noruega. 

Algumas poucas famílias detêm a maior parte das terras da cidade, e a maior parte dos 

camponeses trabalham como meeiros, parceiros ou em pequenas propriedades, 

apartados dos movimentos do campo.  

 O educador verdadeiramente crítico deve voltar sua consciência para a 

transformação da realidade. Para Vasconcelos, ser professor é um complexo orgânico 

amplo e geral, cuja consciência deve abranger todos os âmbitos; social, político, 

econômico e cultural. Os educadores não podem carregar a ambiguidade de serem 

intelectuais formados à luz da classe dominante. ―O dirigente e educador como tal 

função integra de forma inseparável sua atividade pedagógica de especialista 

inseparável de seu papel político‖ (VASCONCELLOS, p.65). Entre os educadores 

entrevistados, dois enfatizaram a posição política e a participação em partidos.  ―Sempre 

participo politicamente nas cidades em que vivi. Penso ser um ato de responsabilidade 
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atuar na comunidade de forma política. O partido político é uma destas esferas e ajudo a 

organizar os partidos de base marxista, muito raros na região‖- ressalta o educador 

Moreira. Trindade também se posiciona como um político partidário. ―Fundei o PV em 

Cipotânea e me candidatei a vereador nas eleições de 2012‖. 

 Nas outras narrativas, a ação política dos educadores se apresenta em atuações 

nas associações, sindicatos ou na prática pedagógica. Em certos momentos, encontra-se 

na narrativa de Viana a sua inserção política com as lutas da classe trabalhadora. 

 

Em 2003 estava grávida de minha primeira filha, quando incentivei 

meus colegas a participarem de um movimento de greve na escola, 

mas não concordava em ficar em casa esperando outros colegas 

manifestarem e arregaçarem as mangas, então eu e uma colega de 

trabalho fomos participar de uma enorme passeata em BH e 

trouxemos várias orientações sobre o movimento, que tinha um 

cronograma a ser seguido, chegamos a fazer uma passeata com faixas 

e cartazes em nossa cidade e mais duas colegas se candidataram a 

participar da outra passeata que teve em BH (VIANA, Anexo 1, L. 

207-210). 

 

 

  A partir da narrativa e da análise de documentos verificou-se algumas 

características que singularizam a forma de pensar e, sobretudo, de agir entre os 

professores do ensino fundamental e médio nas escolas nucleadas da região do Alto 

Vale Piranga. Há um pequeno número de professores ativos, conscientes e politizados, 

que são sindicalizados ao seu órgão de classe (SIND-UT). Esses professores idealistas e 

comprometidos, contudo, atuam de forma isolada e desarticulada, pouco participam das 

reuniões do seu sindicato ou representam os professores na diretoria dos sindicatos. 

Levantamos a hipótese que essa falta de participação seja decorrente da distância da 

cidade polo do SIND-UTE.  

  Apesar do inconformismo crítico por parte de alguns, a maioria dos professores 

é acomodada e indiferente aos problemas que afligem a classe. Como a média salarial 

da região é restrita a um salário mínimo, o professor que atua na escola estadual se julga 

privilegiado e desligado do processo de proletarização da profissão docente.  

 Os educadores selecionados para esta pesquisa fazem parte desse pequeno 

número que procura assumir uma postura crítica e de participação política, porém, este 

fato não os salva das contradições (não notadas) dos seus discursos.  

 Após ouvir várias críticas e insatisfações por parte de seus colegas, com relação 

à administração da escola, Viana considerou antiético participar daquele lamento sem 
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uma atuação real. Deste modo, colheu todas as reclamações e escreveu uma carta 

endereçada à direção. Como todos os professores concordavam, mas tinham medo de 

assumir a autoria, assinou a carta sozinha.  

 

A diretora ficou muito indignada, me disse que era muito sonhadora e 

que devia trabalhar em escola particular para encontrar a realidade dos 

meus sonhos, eu disse que me orgulhava de ser sonhadora e que o dia 

que não tivesse mais sonhos e deixasse de acreditar e ter fé na 

mudança e melhoria, deixaria de trabalhar na escola‖ (VIANA, 

Anexo1, L. 219-222). 

 

 

 Viana conta que diante da revolta da diretora, uma professora teve coragem e 

disse que ali estavam reunidas opiniões de vários colegas. Então, a diretora pediu que 

circulassem a carta para aqueles que estivessem de acordo assinarem. Vários colegas 

assinaram, já outros, mesmo vendo suas opiniões bem claras na carta, se omitiram e não 

assinaram. Observa-se a postura repressora da direção ao colocar os colegas e a 

educadora Viana a uma situação de constrangimento, frente a uma disputa de poder. 

Depois desse episódio, a educadora, de forma coerente, se propôs a planejar assumir a 

direção da escola. Entretanto, 

 

(...) ao chegar o período de inscrição de chapas, não consegui colegas 

dispostos a serem meus vices-diretores e era imprescindível ter vices, 

então escrevi uma carta enorme para a secretaria de estado da 

educação lamentando e dizendo que este fator impossibilitava a 

existência de uma segunda chapa e empobrecia o processo 

democrático de escolha do diretor, mas bem posteriormente ao 

processo de escolha é que fui receber uma resposta com uma breve 

negativa ao meu pedido( VIANA, Anexo 1, L. 226-231). 

 

 

 Mais uma vez, a narrativa traz a tona um sintoma predominante entre os 

professores da região: o medo de se comprometer. Contudo, a convicção da necessidade 

de mudar esta realidade de subalternização dos docentes frente a direção, fez com que 

Viana mais uma vez participasse do processo de escolha de diretor87 no ano de 2007. 

“Então escrevi cuidadosamente meu projeto de gestão, com tudo que planejava para 

aquela escola que tanto amo e com a ajuda de meu marido e meu irmão Carlinhos 

                                                           
87 Nesta ocasião, os candidatos tiveram  que fazer uma prova de certificação e só poderiam participar 

quem fosse aprovado nesta prova, além disso, os candidatos com ou sem vice-diretor poderiam inscrever 

suas chapas e participar do processo (relato da educadora Márcia). 
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visitei a residência88 de todos meus alunos e funcionários e deixei minha proposta de 

trabalho‖(VIANA, Anexo 1, L.255-257) . 

 

Conforme já previa, não consegui nenhum colega para ser meu vice-

diretor, e de vez em quando ouvia umas críticas e alguém dizendo que 

eu ia enfrentar uma situação muito difícil, pois não tinha nenhum 

apoio político, gostava de responder brincando que a situação era 

difícil, mas que eu também não era fácil. Na escola preparei com 

carinho minha fala endereçada aos alunos, pais e funcionários. Eram 

duas chapas:  Chapa 1 ( diretora e vices da escola pleiteando 

reeleição) e chapa 2 ( Eu e minha coragem ).  Recebi a todos com 

muita alegria e confiança no dia da escolha do diretor e obtive 76 

votos a mais do que  a chapa 1 (VIANA, Anexo 1, L.257-264). 

 

 O fato de não ter apoio político representa uma série de consequências futuras 

para a direção. Os próprios pais camponeses evitam votar em uma chapa sem o respaldo 

da prefeitura, por sofrerem perseguições múltiplas dos representantes políticos da 

situação, entre elas, a negligência do transporte escolar às comunidades rurais da qual 

pertencem. Observa-se que a dependência política invade o espaço escolar. Viana 

representou uma exceção ao ganhar as eleições, o que pode ser explicado como 

resultante de uma prática pedagógica embasada na busca da emancipação humana.  Nos 

excertos de sua narrativa, quando gestora escolar, são registradas diversas iniciativas de 

inclusão e de luta constante contra qualquer tipo de exclusão. No fim do seu relato, 

verifica-se como a educadora reverteu a situação inicial da ausência de apoio político e 

agregou diversos setores sociais de representação política da comunidade, 

 
que contribuíram muito para o crescimento de nossa  instituição de 

ensino, aliados aos  nossos dedicados profissionais, ao competente 

colegiado,  apoio de pais e alunos, prefeitura Municipal, Conselho 

Tutelar, Polícia Militar, Paróquia e outros que  me ajudaram a superar 

problemas (...) fui adquirindo mais experiência, credibilidade e 

respeito diante de minha equipe (VIANA, Anexo1, L. 368-375).  
 

 

                                                           
88 O processo de admissão para o cargo de diretor das escolas da rede estadual de Minas Gerais, consiste 

em três regras fundamentais: ser professor da escola pública, ser certificado pela prova de direção e passar 

pelo processo de eleição, na qual professores, funcionários e pais de alunos votam. No caso da região do 

Alto Vale Piranga, a cultura de pedir voto de casa em casa, característica do processo eleitoral do 

município, se estende à eleição de diretor que, como espaço de poder, repercute na eleição municipal.  O 

diretor de uma escola estadual da região representa uma significativa instância de poder, detendo 

informações valiosas sobre o eleitorado, bem como o transporte escolar para buscar alunos no meio rural 

(responsabilidade do município). Enfim, representa uma tradicional troca de favores que ultrapassa o 

direito ao transporte para promover a formação de currais eleitorais. 
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 Por outro lado, Viana apresenta uma profunda decepção com a estrutura 

burocrática do sistema de ensino. A educadora narra dois casos: empecilhos demasiados 

criados pela superintendência de ensino à sua direção e à realização de projetos 

educacionais. 

A inspetora de minha escola não tinha o menor respeito por mim e 

praticamente todo mês tinha uma denúncia ou crítica a minha gestão, 

algumas por inexperiência minha, outras por pura picuinha (...) A 

situação ficou tão insuportável, que a escola chegou a perder 

benefícios por falta de orientação no tempo certo. 

Também já tive trabalhos barrados de serem realizados na escola pela 

direção da escola e também pela SRE a qual recorri e recebi uma 

dupla de inspetores que analisaram meu projeto de trabalho, que 

incentivava os alunos a escreverem carta coletiva aos candidatos a 

prefeitos da cidade, fazendo questionamentos e reivindicações, com 

intuito de serem lidas no jornal da Rádio Noruega e entregue a cada 

candidato às vésperas da eleição. Segundo as inspetoras, o projeto foi 

bem elaborado, porém acharam mais conveniente evitar a polêmica. 

Antes de abrir mão de meu projeto,  argumentei  lembrando a todos da 

nossa liberdade de expressão e recitando uma célebre frase do filósofo 

Voltaire ―Posso não concordar com nenhum palavra do que dizes, mas 

defenderei até a morte seu direito de dizê-las (VIANA, Anexo 1, 

L.189-196). 

 

Nota-se como o caráter questionador e reivindicativo do projeto de Viana criou 

um mal estar nas instâncias de poder; como a estrutura escolar, de modo geral, não 

consegue lidar com situações em que a educação se movimenta para além da escola e 

intervém no processo histórico da comunidade. 

 O processo formativo pressupõe os embates encontrados na existência, o que 

inevitavelmente, modifica nossa prática pedagógica. De acordo com Souza (2006, p.38) 

o espaço da prática está atrelado ao processo de formação e autoformação.  

 Como no caso do educador Trindade, quando resolveu deixar a capital com o 

propósito de lecionar filosofia e sociologia na sua região de origem e se deparou com 

uma situação inusitada. No início do segundo semestre, a direção da E. E. Monsenhor F. 

Miguel Fernandes de Rio Espera, exonerou o educador por má conduta, o 

impossibilitando de trabalhar em qualquer escola estadual durante um ano. O motivo de 

sua exoneração, segundo o educador, foi: 

  

(...)por ter um posicionamento mais crítico ao sistema vigente como 

reprodutor da desigualdade.  Desvelando o seu funcionamento nas 

cidades do interior através do paternalismo. O diretor da escola o Sr. 

Marcos Pereira, o Marquinhos, me perseguiu forjando provas contra 

mim e me desmoralizando frente pessoas públicas e autoridades. Este 

foi o fim da picada para acreditar em alguma possibilidade de 

transformação. Estava a lecionar as disciplinas que possibilitam a 
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expansão da consciência da realidade e de si e não podia fazê-lo. 

Assim encontrei a porteira fechada Neste período dediquei-me a 

reflexão, a agricultura e a política (...). No ano de 2013 e 2014 

comecei a trabalhar em Lamim e  Cipotânea. Tenho aprendido 

bastante lidar com o social (TRINDADE, Anexo 4, L.766-776). 

 

 Nesse período de reclusão da profissão docente, outros caminhos e experiências 

constituíram a formação de Trindade, o permitindo entender as culturas com as quais 

estabeleceu contato, as regras implícitas na relação com cada instituição, a cultura 

escolar e sua relação com a comunidade. Todas essas reflexões levam também à 

reflexão da prática pedagógica, dos métodos adequados a serem utilizados em cada 

ambiente escolar.  O educador narra os primeiros choques em contato com a prática da 

sua profissão no território urbano em 1999, logo após sair do seminário: 

 

Foi aí que comecei lecionar pela primeira vez num subúrbio de 

Contagem. Então levei 2 choques: o 1° foi tudo que aprendi na 

didática dos teóricos da educação não valesse nada, parecia mesmo a 

cena do mar vermelho se abrindo e fechando para o povo hebreu 

atravessarem o deserto.  O meu 2º choque foi à necessidade de 

adequação da minha linguagem o que me exigiu uma abordagem mais 

interpretativa do sistema em confronto com a realidade urbana 

(TRINDADE, Anexo 4. L.749-754). 

 

 O educador carrega na sua trajetória tanto o impacto pedagógico de lecionar na 

realidade urbana como na realidade rural. As estratégias de enfrentamento à situação 

dos excluídos se difere em cada espaço escolar, principalmente para o professor de 

filosofia e sociologia que deseja se pautar por um pensamento crítico. As contradições 

são inevitáveis e torná-las perceptivas é essencial neste processo formativo. 

  A interferências negativas e contraditórias da estrutura escolar fez com que os 

educadores Soares e Moreira optassem pela educação não-formal que, tendo dinamismo 

maior à realidade concreta, não se subordina às estruturas burocráticas comuns da 

educação formal. Na perspectiva do ser crítico, a produção da escola formal representa 

uma estratégia contra-hegemônica na recriação de outras relações de produção. 

 

No ensino regular atuei como professor de Ciências no fundamental e 

de Biologia, Química, Filosofia e Sociologia no ensino médio. 

Todavia, diversos fatores foram me desestimulado em trabalhar no 

ensino regular, principalmente quando se refere à estrutura escolar 

com seus espaços e horários rígidos, a submissão em adotar livros 

didáticos poucos significativos para os alunos da roça, acompanhado 

por uma lógica arcaica de avaliação numérica (MOREIRA, Anexo 3, 

L.653-657). 
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Em outros momentos do percurso formativo de Moreira, evidencia-se as 

influências que o aliaram as formas diferenciadas de conceber a prática pedagógica e o 

método avaliativo. Na sua trajetória universitária, recorda de um professor que o marcou  

profundamente, em 1992, na UFMG; lecionava Lógica do Pensamento 

Cientifico.(...)Dava nota máxima para todos. Não se exaltava nunca, diziam que ele era 

um monge de uma ordem religiosa e que havia sido perseguido pela ditadura militar 

(MOREIRA, Anexo 3 L.639-640 ). Muitos outros professores marcaram o seu método de 

ensino-aprendizagem, mas reconhece a influência particular deste professor no fato de 

descartar o método positivista de mensuração numérica do conhecimento. Como 

professor, avalio os alunos com provas, trabalhos, debates, seminários e aulas práticas, 

corrigindo e refletindo os resultados conquistados, contudo, assim como meu professor 

Pedro da UFMG, dou nota máxima para todos (MOREIRA, Anexo 3, L. 643-645).  

 

O fato é que desanimei com o ensino formal e comecei a investir mais 

em um projeto autônomo, através da ACPP, Associação Cultural 

Pequeno Príncipe, expandindo o trabalho realizado em uma escola de 

Teatro em Rio Espera para outras cidades ao redor, principalmente nas 

comunidades rurais da região do Alto Vale Piranga. Cipotânea, 

Senhora de Oliveira, Lamim, Catas Altas da Noruega e Rio Espera. As 

vezes o acesso as comunidades rurais se torna difícil pela lama ou 

poeira, o que me faz ir a pé ou de moto, mas sempre mantive este 

projeto com responsabilidade e até hoje me satisfaço mais com este 

trabalho educativo e cultural, pois vejo surtir os efeitos nos alunos 

camponeses (MOREIRA, Anexo 3, L. 685-691).  

 

Segundo GOHN (2010), a educação não-formal, como possui um caráter 

humanista e prioriza, antes de qualquer coisa, a formação integral dos indivíduos, 

encontra dificuldades em cumprir regulamentos e leis desconectados da realidade, mas 

não se pode dizer que não há método ou intencionalidade nas práticas da educação não-

formal. O método nasce das situações problematizadas. Há percursos, objetivos 

estratégicos e ―fazem chamamentos‖. ―Há metodologias, em suma, que precisam ser 

desenvolvidas, codificadas, ainda que com alto grau de provisoriedade, pois o 

dinamismo, a mudança, o movimento da realidade, segundo o desenrolar dos 

acontecimentos são as marcas que singularizam a educação não-formal‖(GOHN, 2010, 

p.47). De acordo com Moreira, a ACPP completou 12 anos de existência.  Hoje, 

Moreira trabalha em conjunto com a prefeitura de Rio Espera, na qual é professor de 

teatro contratado. Neste relato, verifica-se a intencionalidade nas práticas do educador:  
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Os textos e montagens teatrais são escritos de forma coletiva pela 

minha direção e atores que formam os grupos teatrais da ACPP. Os 

temas abordados se posicionam em uma perspectiva crítica dos 

conflitos enfrentados nas comunidades rurais. O primeiro processo 

perpassa pela observação do modo de se viver das comunidades, 

situações reais se misturam com metáforas de um contexto maior. 

Cenas e fatos são construídos através das narrações de moradores, de 

situações hilárias e diversos momentos da história local. Esta didática 

me realiza enquanto educador, pois vejo o entusiasmo dos alunos para 

a pesquisa(MOREIRA, Anexo3, L. 700-706).  

 

O seu entusiasmo na prática da educação não-formal faz parte da mobilidade das 

atividades cênicas, que parecem agregar a sociologia e a filosofia em consonância com a 

realidade concreta, especificamente, a rural. Mesmo que a formação especifica do 

educador não seja em Artes Cênicas, a educação não-formal possibilita a 

interdisciplinaridade e o desenvolvimento do pensamento crítico. O que se aproxima 

com o ensino não-formal descrito por Brandão(1995), como a construção de uma rede 

de resistência por meio da educação dos subalternos e de um saber que se encontra fora 

da sala, com grande teor político. Convém ressaltar, entretanto, que a educação não-

formal na região atende uma média pequena de estudantes, diferente da educação 

formal obrigatória, que exerce a função política de manutenção das classes sociais ao 

impossibilitar a socialização do conhecimento por igual (Brandão,1995, p.105). 

A educação não-formal está cada vez mais tendo que se sujeitar à regras 

impostas de cima para baixo. Na narrativa de Soares, educadora da APAE, fica evidente 

o conflito entre sua prática pedagógica e os trâmites burocráticos: 

 

O que mais decepciona é tentar fazer algo baseado na realidade e ser 

tolhido pelo sistema e pela burocracia. 

Quando digo que o sistema e a burocracia atrapalham, me refiro ao 

preconceito, ao descaso do governo a tudo que não traduz em grandes 

números. A gente se prepara, faz diversos cursos a fim de adquirir 

mais capacidade e quando vai aplicar o conhecimento, tudo se torna 

proibido ou limitado quando foge aos padrões do sistema. É triste 

pensar e sentir na pele, que maquiar a educação, mostrar números 

falsos é mais importante que educar em si.  

Também quando me refiro ao sistema, quero dizer que tudo vem de 

cima para baixo sem escutar, sem experimentar a realidade. A teoria é 

sempre perfeita, mas a realidade é cheia de falhas e vive pedindo 

socorro. Por isso ensinar tendo aptidão, carinho e dedicação se 

constrói com solidez um futuro melhor e a burocracia só dificulta essa 

realização ( SOARES, Anexo 2, L. 503-510). 

 

 O desabafo da educadora Soares comprova a ausência de uma relação dialética 

entre o sistema de ensino, a estrutura escolar, os cursos de formação de professores às 
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experiências e possibilidades reais vividas no espaço escolar. Nesse ínterim, a realidade 

se converge, segundo PARO (2011), para a permanência histórica desse estado de 

coisas, uma dúvida à concepção de educação que se pretende democrática.  

 A educadora Soares relata uma experiência paradoxal ao elaborar o projeto 

político pedagógico (PPP) da escola de ensino fundamental nas séries iniciais. De forma 

coletiva, o projeto foi construído embasado na realidade e nas possibilidades de 

trabalho, entretanto, não foi aprovado por ter sido considerado raso e inexpressivo para 

aumentar a nota do IDEB. Assim, a educadora copilou três PPP de outras grandes 

escolas urbanas e montou um projeto falso, maquiado com ―palavras do momento‖.  Foi 

aprovado. Indignada com a contraditória proposta de escola democrática, a educadora 

Soares recusou o projeto e revelou a farsa. 

 Segundo GOMES e SILVA, as secretarias de educação e centros de formação 

deveriam tratar com mais seriedade as experiências, atividades pedagógicas e projetos 

desenvolvidos no cotidiano das escolas e dos educadores.  

 

Quem sabe, em vez desses últimos proporem currículos multiculturais 

de cima para baixo, eles poderiam antes mapear, conhecer e dialogar 

com as escolas e /ou coletivos de professores/ as que já aceitaram o 

desafio de construir e implementar propostas voltadas para uma 

pedagogia da diversidade e assim construir uma proposta mais 

coletiva‖(GOMES e SILVA, p.23) (coleção trajetória- o desafio da 

diversidade). 

 

 As autoras afirmam que o não-reconhecimento das experiências e projetos 

pedagógicos das escolas também afeta a elaboração de programas de formação dos 

professores que, muitas vezes, não estão sintonizados com as lutas sociais, políticas e 

culturais que se desenrolam na realidade brasileira. 

 A diversidade da realidade brasileira é a composição das realidades locais, e o 

professor é um agente catalisador, com capacidade tanto para a reprodução ou 

desconstrução destas realidades.  

 

Eu penso que antes de trabalhar com o saber que já trazemos é necessário 

entrar em contato com a realidade local, desmontar todo o nosso projeto de 

conhecimento para reconstruí-lo a vista das emergências, não se esquecer da 

tabuada, mas ouvir a voz da escuridão, do que ainda não foi visto. Educar 

para encontrar, onde nos falta para exercer a plena cidadania. O saber não se 

encontra preso na história, mas de sujeitos que pensam e fazem a própria 

história enquanto ser consciente do coletivo (TRINDADE, Anexo 4, L.782-

786).  
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 Cabe identificar, cada vez mais, quais os programas de formação que colaboram 

na construção do pensamento crítico do professor. O que distingui um programa do 

outro, o que possibilita educador em formação desvelar as áreas de cegueiras que o 

impede de romper a reprodução histórica desse estado de coisas?    

 Sob a influência da lógica neoliberal, discurso enraizado na sociedade e, 

consequentemente, no campo educacional, referente à ideologia meritocrática, as 

narrativas dos professores que se pretendem críticos não passam incólumes a essa 

lógica: ―Mas, a minha força de vontade e as orações de minha mãe fizeram com que eu 

participasse integralmente do estágio e no final ser aprovado para cursar o então 

Científico‖.(NOGUEIRA) ―(...) é que fazem na experiência o profissional qualificado 

que tanto o mercado procura e os alunos esperam encontrar em sala de aula para 

incentivo e qualidade de ensino‖. ―Desistir nunca; vencer os obstáculos é como receber 

prêmios a todo instante‖ (SOARES, Anexo 2, L. 556-557). 

 O próprio fato da trajetória destes educadores ser marcada pela força de vontade, 

dificuldades várias, o que os distingui de seus colegas e conterrâneos, faz com que esta 

formação, mais do que qualquer outra, seja uma celebração do mérito. Alguns 

educadores apresentados na pesquisa reproduzem valores do esforço pessoal, e o acesso 

permitido à educação como uma retribuição a este esforço. Muitas vezes, o fato do 

professor ser um funcionário público, concursado, simboliza, para ele mesmo, um 

sucesso conquistado de forma meritocrática. 

  A consequência deste discurso está em acentuar o acesso à educação aos que 

demonstrarem dedicação o suficiente para tal, uma contraposição à democratização da 

educação e do conhecimento.  

 

Deste modo, esta dependência de esforço pessoal, própria das 

sociedades de classes, distante de ser considerada um problema, na 

medida em que favorece a exclusão social, tem se configurado numa 

situação considerada normal nas modernas sociedades capitalistas. 

Estes critérios diferenciais de concessão e formas distintas de 

absorção do bem comum educação, estimulam a competição, mola 

mestra na regulação de qualquer mercado.(BRANCO, 2012, p.56). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Depois de uma longa trajetória de mais de dois anos, os debates de diversos 

matizes teóricos que enfrentamos no curso de mestrado, das incansáveis idas vindas ao 

campo, das animadas conversas e interações com os sujeitos da pesquisa, dos 

auspiciosos debates sobre cultura, educação rural artes etc, nas trocas de ideias com o 

grupo de pesquisa Formação e Profissão Docente (FOPROFI/UFOP), na ―pasantía‖ 

(estágio) internacional na Universidade Pedagógica y Tecnológica da Colômbia, cidade 

Tunja, me é chegada a hora de tecer as considerações finais. Dito de outra forma, deixar 

mais claro os achados da pesquisa, indicar as respostas dadas às questões elencadas no 

projeto sobre ―a formação de professores na região do Alto Vale Piranga‖, realizada 

com base nos pressupostos do pensamento crítico. Faz-se, então, necessário, mesmo que 

de modo sucinto, refletir brevemente sobre os fundamentos teóricos e ideológicos que 

determinaram os rumos da formação docente no ensino superior no Brasil, para depois 

apresentar alguns achados nessa aventura acadêmica. 

 Tendo como pano de fundo o surgimento tardio das primeiras universidades 

brasileiras, estruturadas somente durante a primeira metade do século XX, com o 

propósito primordial de atender os interesses das classes dominantes ao priorizar a 

criação de cursos de direito e medicina. Em 1931, entretanto, é decretado o primeiro 

Estatuto das Universidades Brasileiras, que determinava às universidades o 

desenvolvimento de atividades de pesquisa que transcendesse o interesse profissional, 

que contasse com uma unidade na qual a função seria a formação do professor para o 

ensino secundário.  

 Surge, então, a ―Seção Especial de Didática‖; um curso complementar de um 

ano para habilitar o bacharel como professor do ensino secundário. Consistia no modelo 

de formação de professores denominado 3 +1: três anos de conteúdos da ciência de 

referência para o Bacharelado e um ano de conteúdo específico pedagógico para 

adquirir a Licenciatura e formar-se professor/a. Apesar das inúmeras objeções a esse 

modelo de formação, pautado na racionalidade técnica89, apesar dos avances no campo,  

este prevalece até hoje em muitos processos formativos em IES públicas e privadas.

                                                           
89 Segundo Schön (2000), a racionalidade técnica advém de uma epistemologia da prática derivada da 

filosofia positivista e se constitui sobre os princípios da investigação científica acadêmica. Sua principal 

atribuição está na ideia de que os profissionais resolvam problemas instrumentais mediante a seleção dos 

meios técnicos.   
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 Outro fator relevante para compreender a gênese da formação de professores no 

Brasil é que a consolidação deste modelo de ensino, assim como a nossa base teórica, se 

encontram predominantemente enraizados na concepção européia. No decorrer da 

história, tivemos diversas influências de ordens políticas e filosóficas que determinaram 

nossa educação; principiadas pelos jesuítas, iluministas italianos, positivistas e o 

modelo intuitivo90, entre outros. Assim, na retomada do debate sobre a formação 

docente, nosso país sofreu intervenções em forma de pareceres, diretrizes e proposições 

advindas dos ideários do Banco Mundial, da UNESCO e de outros organismos 

internacionais que colaboram com seu financiamento.  

 Dessa forma, os países do norte, historicamente determinaram os rumos da 

formação docente e dos fundamentos teórico-metodologicos da formação de professores 

em nosso país. Houve certamente projetos e propostas para a formação com base na 

autonomia e numa perspectiva reflexiva desde muito cedo no século XX. Podermos 

aqui citar o processo revolucionário de educação na pedagogia de Paulo Freire na 

metade do século passado, entre outras propostas de formação de professores no Brasil. 

Todavia, dada a conjuntura política com o golpe militar de 1964, até o final da década 

de 1970 não houve, de forma explícita, espaço para uma teoria pedagógica 

fundamentada numa propostas de formação omninateral no marxismo. O 

desenvolvimento do pensamento crítico foi violentamente suspenso nos centros de 

pesquisa universitários e nas salas de aula. Paulo Freire, e o seu legado teórico, foi o que 

mais se aproximou de um pensamento pedagógico de esquerda, conforme citamos 

acima.  

 Segundo Libâneo (2008), com o abrandamento do regime militar nos anos 80, 

ocorre a I Conferencia Brasileira de Educação, possibilitando a formulação de uma 

pedagogia crítica no Brasil. Nesse período, surgiram duras críticas ao sistema 

educacional vigente e os intelectuais mais uma vez recorrem às teorias européias, agora 

com ênfase na teoria marxista91. 

 Desse modo, essa pesquisa se alinha as contribuições teóricas de inspiração 

crítica. Coligadas com a produção teórica que constituí o pensamento crítico atualizado 

                                                           
90 O modelo intuitivo é um instrumento pedagógico desenvolvido por Pestalozzi e Froebel, inspirado em  

Bacon e Locke. O referencial teórico destes manuais didáticos é mais uma vez massivamente composto 

por autores europeus.    
91 As teorias reprodutivas de Bourdieu e Passeron, a teoria da escola como aparelho ideológico do Estado  

de Althousser, as teorias crítico-emancipatórias da Escola de Frankfurt (LIBANEO, 2008).  
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e o novo paradigma da Educação do Campo, se fizeram essenciais para a compreensão 

dos objetivos da pesquisa.  

  Assim, esse contexto começa fazendo algumas reflexões a respeito da 

importância e a atualidade do materialismo dialético na investigação da formação de 

professores que, de forma bem distinta do pensamento cartesiano, em que a 

universalidade poderia ser encontrada por apenas um único indivíduo (visto como um 

representante da razão), o método escolhido, utilizado para analisar as narrativas de 

vida/formação, nos apresentou realidades distintas e múltiplas conjecturas para 

compreender o problema levantado na pesquisa. 

 No Capítulo I, ao explorar as questões da formação de professores da região do 

Alto Vale Piranga no viés do materialismo dialético, recorremos ao intercruzamento de 

saberes, atravessando fronteiras epistemológicas, propiciando maior unicidade do 

conhecimento. Por meio desse método de análise, se pode perceber a abrangência de 

conhecimentos e saberes que permeiam a formação crítica dos professores do campo. 

Desse modo, conjugou-se na investigação a concepção universal, ultrapassando a  

concepção imediatista, o conhecimento da particularidade, no caso do paradigma da 

educação do Campo no Brasil,  e a busca singular por compreender a realidade concreta 

do Alto Vale Piranga e como se dá o processo de formação de professores.        

 As histórias de vida/ formação facilitaram a exploração das dimensões pessoais e 

coletivas que direcionaram parte dos educadores pesquisados a um pensamento crítico, 

o que também nos colocou diante de desafios sobre a formação dos professores na 

região; um complexo formado por múltiplos complexos. Deste modo, nenhuma verdade 

pode ser concluída na pesquisa. O método, entretanto, desvelou aparências, clareando 

questões vistas por diferentes ângulos, ora reconhecidas, ora desapercebidas, e outras 

que ainda precisam ser descobertas pelo próprio leitor, que, sensível às transformações, 

seja capaz de atualizá-la à sua realidade concreta.   

Para que pudéssemos situar os educadores entrevistados da pesquisa se fizeram 

necessário, no Capítulo II, compreender o contexto no qual estava inseridos, o que nos 

levou a debruçar-nos na análise de uma região singular, mantenedora de valores 

culturais, religiosos, políticos e sociais, expressivamente enraizadas no seu modo de 

vida. Entre os valores, encontramos alguns favoráveis à emancipação humana e aos 

princípios éticos, outros que favorecem a manutenção dos privilegiados, tendo como 

consequência a subalternização do trabalhador rural.  
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Em contrapartida, há de se considerar as mudanças significativas na região nos 

últimos anos; em menos de dez anos, a população rural obteve acesso a variados 

veículos de comunicação, tais como o celular, a internet, e a televisão (visto que muitas 

propriedades ainda não tinham luz elétrica). Estradas foram asfaltadas, ligando uma 

cidade à outra, as motos se popularizaram no meio rural, o ônibus escolar foi expandido 

para regiões de difícil acesso, o que levou os moradores rurais à expansão de sua 

formação escolar, seja no ensino básico, científico ou superior. Ainda assim, notamos 

que os movimentos sociais continuam inexpressíveis na região. 

 A pesquisa revelou singulares iniciativas de associações que tem em sua pauta 

ações emancipatórias, predispostas a discussão e compreensão sobre a luta de classe, 

mas, em sua maior parte, as organizações sociais da região reproduzem os valores 

predeterminados pelo Estado, pelos empresários e reforçados pela mídia. O MST é 

visto, em sua maioria, de forma simplista e pejorativa, como movimento de agitadores e 

oportunistas, assim como qualquer movimento social do campo. Esse posicionamento é 

reforçado ao constatarmos por exemplo a inexistência da Comissão Pastoral da Terra 

(CPT) em uma região de hegemonia católica.     

Observamos que a exploração das grandes empresas de leite assume papel 

primordial nas relações de produção da região. Em conjunto com o Communtig, forma 

de trabalho complementar ao da produção rural, desvincula cada vez mais o trabalhador 

rural da agricultura de subsistência.  

A pesquisa trouxe outros tantos condicionantes ao aumento da procura de formas 

alternativas à atividade agrária, associados à degeneração ambiental crescente, tal como 

o plantio excessivo de capim, a queima ilegal de madeira, e o corte de matas ciliares, 

tendo como consequência a erosão da terra, a seca de nascentes, o empobrecimento da 

terra e a dependência de insumos químicos e de sementes patenteadas, inviabilizando 

cada vez mais o espaço rural como espaço de trabalho e morada, provocando o seu 

esvaziamento.    

 No capitulo II, ao apresentarmos o funcionamento da política, economia e 

cultura da região, possibilitou-nos compreender as múltiplas formas de dependência às 

quais os agricultores estão submetidos, além de identificar a matriz sociocultural em que 

o estudante agricultor está inserido, mediado por um conjunto de outros determinantes, 

apresenta como base a prática pedagógica do educador que tem em vista a formação 

emancipatória.  
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Por isso, tentamos encontrar no percurso formativo dos educadores elementos de 

um princípio epistemológico fundamental em nosso tempo histórico: a teoria crítica, 

mais especificamente, o pensamento crítico atualizado.  

 Assim, no Capitulo III, abordamos alguns descritores que sustentaram a parte 

analítica da pesquisa: o processo de consciência, a emancipação humana e o direito 

universal, o estranhamento e o trabalho alienado, a centralidade do trabalho, a 

onmilateralidade do homem e a educação. A investigação teórica culminou na proposta 

de formação humana omnilateral de caráter crítico, que nega o ensino unilateral e rompe 

com a dicotomia presente na escola tradicional entre o trabalho manual e intelectual ou 

ensino humanista e o trabalho instrumental.      

  Entretanto, ao voltarmos aos conceitos universais que estão na base da Teoria 

Critica, constatamos a importância do pensamento crítico no século XXI, em especial o 

desenvolvido na América Latina, repensando o legado teórico emancipatório dentro da 

particularidade da nossa formação histórica.   

 Partimos, então para compreender um conceito novo de educação na procura de 

uma nova ordem social: a Educação do Campo.  

 Para isso, apontamos as contradições, historicamente constituídas, que 

atravessaram as relações da educação rural e a atual articulação entre os Movimentos 

Camponeses, Estado e pesquisadores na construção da educação do Campo e sua 

importância para a formação de professores. 

 As análises neste capitulo versam também sobre os antagonismos existentes no 

campo, partindo para a análise de projetos políticos, econômicos e sociais contraditórios 

presentes no território agrário, dentre eles o agronegócio que organiza o espaço rural 

para a produção de mercadoria e se caracteriza pela homogeneidade e a agricultura 

camponesa como espaço de vida heterogêneo e de potencial contra-hegemônico. 

 Por fim, procuramos compreender os impasses pelos quais caminha a proposta 

de Educação do Campo, principalmente no que se refere à participação do Estado 

através de programas paliativos e compensatórios, como uma forma de apaziguar os 

representantes das lutas sociais do campo, sem contemplar a construção de políticas que 

garantam o caráter contra-hegemônico e emancipatório da Educação do Campo. Como 

resposta a esses impasses apontamos um certo protagonismo dos movimentos sociais 

(hoje bastante arrefecido), que contribuíram de forma mais radical na construção de 

princípios-matrizes da educação do campo, na consolidação dos currículos de formação 

de professores do Campo.  
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 No capítulo IV apresentamos os cinco educadores e suas reflexões a partir das 

narrativas por eles elaboradas. Os educadores foram selecionados por seu envolvimento 

social na comunidade, sendo referenciais na educação formal ou não-formal . A partir 

da análise das narrativas, pudemos ter uma visão mais profícua das suas realidades, 

principalmente no que diz respeito à sua formação, à construção de suas identidades 

como educadores críticos e seu envolvimento com o território rural. Assim, nos 

permitiu uma maior conscientização da importância de uma formação de professores 

que atenda a complexidade do Campo.  

 Todavia, constatamos na pesquisa que a formação de professores para educação 

do Campo ainda não é uma realidade vivenciada pelos moradores da região do Alto 

Vale Piranga. Nas entrevistas e narrativas, observamos a quase inexistência de formação 

específica, seja na modalidade de licenciatura do campo, ou na formação continuada. 

Até o momento, nos deparamos com ações isoladas, pouco específicas à formação plena 

de professores de Campo. O próprio conceito de educação do campo não era 

compreendido pelos educadores entrevistados, e em algumas narrativas há concepções 

pejorativas ao trabalho no Campo.  

 Na análise das narrativas, porém, verificamos um olhar diferenciado da realidade 

do campo por parte dos educadores que optaram fazer do território rural seu espaço de 

vida e trabalho.  Soares, Moreira e Trindade, além de moradores do meio rural, plantam 

e comem o que colhem, participando junto com os outros camponeses dos desafios 

enfrentados na agricultura de subsistência. Em virtude disso, notamos, em suas práticas 

pedagógicas, uma preocupação maior com o trabalhador rural e as problemáticas da 

terra.    

 No primeiro momento, os educadores não demonstraram grande atenção ou 

perspectivas de enfrentamento à situação de luta pela terra como participantes de um 

movimento social, mas, os educadores citados acima se posicionam de forma 

comprometida com as questões do camponês, tais como: a participação em partidos 

políticos de esquerda, criação de associações, e a escolha do campo como espaço de 

vida. 

 Assim, é inegável a contribuição das narrativas para compreender o movimento 

dialético necessário na formação de professores que irão trabalhar com alunos do 

campo. Ao ler, escrever ou analisar o percurso formativo dos educadores entrevistados, 

suas superações, limitações e obstáculos, por vezes intransponíveis pela realidade 

concreta de determinado tempo e espaço, adotamos uma nova compreensão de sentidos 
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na formação de professores. A singularidade da trajetória de cada sujeito não elimina o 

caráter universal, prevalecendo a difícil condição de dar continuidade ao estudo. A 

realidade concreta de cada narrativa se esbarra na impossibilidade de cursar o ensino 

médio em sua cidade de origem. Este obstáculo comum, encontrado nas  narrativas, foi 

superado de forma especifica por cada sujeito que, como construtor de sua história, não 

cristalizou-se diante da condição social dada. As narrativas reforçaram a dinâmica 

dialética, pois a subjetividade do sujeito está inserida em uma movimentação social que 

se enquadra na produção histórica objetiva. Assim, a investigação revelou que cada 

educador entrevistado transformou a realidade através de sua práxis, embora esse 

processo não efetive por meio de um engajamento político e uma consciência de classe 

tão claramente exposta. 

 Ao investigar as narrativas de forma dialética, deparamos com o movimento real 

(contraditório) de formação da consciência dos educadores entrevistados, revelados por 

alguns questionamentos provenientes do senso comum, o que não anula sua aparente 

―verdade‖, mas como toda experiência imediata, apreende o fenômeno de forma 

fragmentada e deixando de apresentar a realidade da questão.  

 Por isso, detectamos contraditoriedades nos discursos das narrativas; Soares, por 

exemplo, defende uma educação das minorias embasada em valores da emancipação 

humana, porém apresentada na forma do discurso meritocrático, bem como 

encontramos elementos da meritocracia na forma de Nogueira narrar seu percurso 

formativo. Viana contribui à formação crítica dos seus alunos, majoritariamente do 

meio rural, em contraposição, descreve o trabalho rural de forma pejorativa, concebendo 

uma hierarquização entre trabalhos dignos.  

 Não estamos isentos do senso comum. De acordo com a concepção marxista, a 

realidade não se apresenta de imediato e sim como concreto aparente, se constitui de 

relações sociais e econômicas que não se revelam de forma transparente. A questão 

original perpassa pela mediação teórica e abrangente de uma realidade singular e tem 

como ponto de chegada o concreto pensado.  

 A questão é que a consciência é um movimento que está inserido na história de 

sua formação caracterizada pela ausência de linearidade. O educador precisa estar atento 

para desvelar em si mesmo as formas pelas quais sua consciência é construída para 

libertar-se das interpretações oficializadas pela classe dominante.  Assim, é primordial a 

formação permanente e a autocrítica da prática pedagógica no educador que se pauta 

por uma formação emancipatória. 
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 Embora, não tivéssemos como hipótese – o educador crítico como tipo ideal  da 

pesquisa, mas sim investigar na sua historia de formação os caminhos que os 

aproximaram de uma consciência crítica de caráter universal e localizado.  Em outra 

medida, em diversos momentos nas narrativas analisadas, por meio das dificuldades nas 

histórias dos entrevistados eles veiculam alguns conceitos essenciais na formação de 

uma consciência critica e emancipatória elencados no Capitulo III. Um dado relevante 

da pesquisa é que podemos afirma que os educadores tiveram uma formação presencial 

e continuada, apresentaram compreender com mais clareza tais conceitos. 

 Ao levantar essas reflexões, observamos a importância desse professor com 

formação crítica se ater às questões pertinentes ao território rural, às contradições locais 

em consonância com as de âmbito globais, e que este formador recupere o conjunto de 

mediações que constituem a realidade para assim detectar os entraves que perpetua a 

condição histórica da relação opressor e oprimido estabelecida na região do Alto Vale 

Piranga. 

 A pesquisa acabou por trazer outros tantos desafios para a reflexão de futuras  

investigações sobre a formação de professores.  Uma questão levantada na pesquisa que 

precisa de um maior aprofundamento se refere a construção de um pensamento crítico 

latino-americano92.  

 Hoje, há uma organização na perspectiva de consolidar a unidade latino-

americana de uma formação pautada no pensamento crítico e reflexivo. Prova disso em 

nosso país é a criação de entidades como a UNILA (Universidade de Integração Latino-

Americana), ENLACES (Espaço Latino-Americano e Caribenho de Educação 

Superior), a OCLAE (Organização Continental Latino-Americana e Caribenda de 

Estudantes) além de diversas outras Universidades de graduação e programas de pós-

graduação que priorizam o ingresso de estudantes de outros países latino-americanos. 

Essas ações têm como perspectiva é recuperar e organizar o pensamento critico latino-

americano nas universidades, voltado para compreender as particularidades dos diversos 

países que compõem a comunidade latino-americana, preservando nossa tradição 

intelectual e cultural e os rumos da formação de educadores.  

 Durante séculos de colonização, desenvolveram-se quadros sociais similares, o 

que constituiu uma vasta gama de teóricos e um paradigma de práxis peculiar na 

                                                           
92

 Conceito criado em 1836 na França, no intuito de reforçar e reafirmar o imperialismo Francês sobre os 

países de língua espanhola, assim como fazer frente ao avanço imperialista dos Estados Unidos sob os 

mesmos países (RIBEIRO, 2013) 
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América Latina, que pensam e estruturam suas teses de acordo com as antíteses 

vivenciadas como países explorados, submetidos as normativas do comando externo, e 

órgãos internacionais, refletindo sobre as contradições da ordem do capital. O 

pensamento crítico latino-americano, acompanhado de uma contextualização histórico e 

espacial, é capaz de gerir reflexões na compreensão da conjuntura mundial, as estruturas 

a serem transformadas para evitar a subalternização nos tipos de relações estabelecidas 

com determinados países. 

 Outra questão pertinente é a necessidade de passarmos por um processo dialético 

de auto-crítica das bases teóricas que fundamentam a formação de professores no Brasil, 

que em sua maior parte ainda está submetida a produção teórica externa, visto que as 

matrizes dos cursos de Licenciatura que compartilham um currículo constituído de 

conceitos e teóricos de vertente crítica, se restringem, ainda, aos autores da teoria crítica 

da Escola de Frankfurt, e pouco sabíamos da produção teórica realizada pelos nossos 

país vizinhos da America Latina.  

 Entretanto, neste início de século XXI, o tema da formação de professores93 vem 

alcançando papel de grande destaque entre pesquisadores e educadores, enfatizando a 

necessidade da formação de um pensamento teórico-crítico latino americano, além deste 

referencial nos servir de apoio à busca por dignidade e ampliação dos direitos de grupos 

específicos, como no caso de uma educação para a emancipação e autonomia do 

camponês. Assim, procuramos compreender a formação de educadores do Campo a 

partir de um pensamento crítico, abarcando perspectivas conceituais da nossa tradição 

intelectual que se pautam no sentido de elevação da consciência de classe, no direito de 

autodeterminação dos povos e preservação das riquezas naturais do nosso continente. 

 Em razão desse e de outros desafios, esperamos que a pesquisa tenha contribuído 

para a formação do docente numa perspectiva crítica, como  condição sine qua non de 

colocar o sujeito em uma dimensão politizada e transformadora, voltado para as 

necessidades reais do Campo. Entretanto, para que haja uma efetiva formação que 

possibilite aos educadores do Campo promoverem uma intervenção num sistema 

pedagógico humano e crítico, é de suma importância que sejam formados ―ao longo da 

                                                           
93

 Nessa direção há projetos aqui na região muito interessantes. A UFMG desenvolve um projeto de 

doutorado em rede com vários países da América Latina. De igual modo o PPGE da UFOP mantém um 

acordo de cooperação acadêmica com a RUDECOLOLMBIA, uma rede de universidades colombianas 

que têm um programa de pesquisa e doutorado em Ciências da Educação. Essas experiências vêm 

permitindo um bom trânsito de professores e alunos e contribuído muito para as relações de pesquisa no 

eixo sul-sul. A autora dessa dissertação foi estagiária no projeto na Universidade Pedagógica y 

Tecnológica da Colômbia.  
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vida‖ a partir dos conceitos de emancipação humana, direito universal e formação 

omnilateral, educação do campo e a questão agrária além da compreensão da realidade 

local. 
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ANEXOS 1 1 
Narrativa da Educadora Viana 2 

 3 
       Eu me chamo Márcia Regina de Freitas Viana, sou filha de Pedro Petronilho de Freitas e 4 

Maria da Conceição Neiva de Freitas, tenho 6 irmãos (Lourdinha, Carlinhos, Luís Antônio, Margarete, 5 
Míriam e Sérgio), sou casada com Ademar Alves Viana e tenho 2 filhos (Iasmim e Gabriel). Nasci em 6 
28 de junho de 1969,minha família é de origem muito digna e humilde, por isso chegamos a morar ora 7 
de aluguel, ora de favores em diversos endereços aqui em Catas Altas da Noruega, pois meu pai 8 
apesar de ser muito valente tinha pouca saúde e faleceu com apenas 52 anos, mas como costumava 9 
dizer que se conseguisse nos colocar dentro de nossa própria casa morreria feliz, com certeza deve ter 10 
partido satisfeito, pois conseguiu realizar esta façanha, que para todos nós teria mais significado se ele 11 
também tivesse usufruído conosco. 12 

      Meus pais me matricularam na E.E.‖Gustavo Augusto da Silva‖em 1977, aos 7 anos de idade, 13 
a escola  funcionava  em outro endereço, um prédio velho e bem desconfortável. Tive uma professora  14 
alfabetizadora, D. Efigênia Lúcia que era uma fada para mim, com aquelas letras coloridas e falantes  15 
ela enchia minha imaginação de histórias e encanto. Infelizmente era  muito tímida, insegura, tinha 16 
vários apelidos humilhantes, ―retardada‖ era o mais usado e mais doído e era constantemente 17 
ameaçada e agredida na escola, quando não estava na companhia de meu irmão mais velho,após a 18 
aula, subia o morro, rumo à minha casa correndo para não ser atingida por pedradas e nem sempre 19 
conseguia evitar. Quando meu irmão começou estudar em turno diferente do meu e saí dos cuidados 20 
dele e de  minha professora alfabetizadora,  quis abandonar a escola ou morrer, para não voltar, 21 
bloqueei , passei a ter dificuldade extrema para entender tudo que era explicado e comecei a pensar 22 
que tinha problemas de audição. Em resposta ao meu baixo desempenho, minha outra professora 23 
passou a me deixar de castigo, praticamente todos os dias, atrás da porta e eu e minha inocência ali 24 
ficava até que a faxineira vinha limpar a sala e me liberava. Não tinha coragem de contar em casa, 25 
pois me sentia a mais burra, a mais feia, incapaz e culpada, achava que realmente merecia aquele 26 
tratamento, pois não sabia nada. Tinha horror da noite e passei a tomar remédios bem fortes para 27 
insônia.Um dia minha mãe que era faxineira, lavadeira, carregadeira de lenha , ―pau para toda obra‖, 28 
conseguiu uma vaga para trabalhar em minha escola, substituindo uma faxineira que estava prestes a 29 
ter um filho e ao entrar para limpar a sala em que estudava , me encontrou atrás da porta e acabou 30 
descobrindo porque, praticamente todos os dias, eu era a última a chegar em casa. No outro dia minha 31 
mãe pediu uma entrevista com a diretora , a professora e eu no gabinete da escola. Era o segundo dia 32 
de trabalho dela, a professora chorava dizendo que nunca havia sido chamada ao gabinete por nenhum 33 
pai, mas não conseguia explicar porque agia assim comigo,  eu chorava de dó da professora, de  medo 34 
, vergonha e de culpa por imaginar que minha mãe poderia perder aquele emprego que era tão 35 
importante para ela e para nós, pois a coragem, o amor e sabedoria  daquela mulher semi- analfabeta, 36 
que teve a oportunidade de fazer apenas o 1º ano de escolaridade mudou o rumo de minha vida, a 37 
professora passou a me tratar com mais afeto, me esperando para apagar o quadro, indo à minha 38 
carteira para me orientar, me chamando pelo nome, passei  a esbarrar com um anjo da guarda pelo 39 
pátio, na fila da merenda, faxinando o banheiro e algumas vezes esperava por ela para subirmos juntas 40 
para casa. Quando infelizmente acabou a licença e a outra funcionária retornou, eu já estava mais 41 
fortalecida, mais segura e continuei contando com a ajuda de minha mãe e de todos lá em casa,  pois 42 
ela mobilizou a todos para me ajudar, ela me ensinava produzir redações , cartas e qualquer texto, 43 
cozinhando ou lavando roupa, ela ia dando idéia ou ditando alguns trechos para mim. Ao faxinar as 44 
casas dos outros, costumava chegar com uns cartões ou postais  velhos com frases que ela achava 45 
bonitas e me falava para colocar no final do texto. Meu pai que tinha mais facilidade com contas era 46 
intimado a me ensinar matemática, ainda que muito esgotado do trabalho e meus irmãos intimados a 47 
não deixar ninguém me agredir na escola. Ao saber que os remédios que usava eram muito fortes e 48 
perigosos, minha mãe foi substituindo-os aos poucos por chás adoçados, descartou-os e me livrou 49 
deles.  e efetivou como ASB (Auxiliar de Serviços Básicos), vindo se aposentar A minha mãe tinha a 50 
meta de dar aos filhos o estudo que ela tanto sonhou e não teve oportunidade de ter e mesmo apenas 51 
com o 1º ano de escolaridade e seu extremo esforço, foi capaz de passar num concurso 52 
proporcionalmente aos 70 anos de idade na mesma escola em que trabalho. Até 1984, estudei na 53 
mesma escola, apesar de tímida, interagia muito bem com minha turma e meus professores, que são 54 
inesquecíveis para mim. Como neste período ainda não tínhamos o Ensino Médio em nossa escola, fui 55 
obrigada a sair de casa e de cidade para estudar, fui para Conselheiro Lafaiete, morar e  trabalhar em 56 
casa de família. Devido a  timidez e minha lei do silêncio, de nada reclamar à minha mãe, por temer  57 
retornar e ficar sem estudar, sofri muito, principalmente com excesso de trabalho, o que me impedia 58 
de chegar à escola nos primeiros horários, devido a isto acabei sendo reprovada em Matemática. 59 
Quase desidratei de tanto chorar. Minha mãe indignada me trouxe de volta para casa e neste mesmo 60 
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ano pude fazer o primeiro ano do Ensino Médio aqui em Catas Altas, mas o curso parou e mais uma 61 
vez tive que sair para concluir. Fui então para BH. Morar e trabalhar em casa de família para estudar. 62 
Não foi fácil, fiz o 2º ano no colégio Sindicato dos Bancários e devido a dificuldade extrema para 63 
pagar,depois de muita persistência consegui vaga para cursar o 3º ano no Estadual  Governador 64 
Milton Campos. Assim concluí o Ensino Médio, sem nenhuma foto para marcar esta conquista, fui 65 
sozinha para o local do evento, pois a família com a qual morava não sabia da importância deste fato 66 
para minha vida. Quando cheguei em casa, minha mãe me esperava no portão da casa onde morava, 67 
com os olhos cheios de lágrimas e uma sandália na mão, pois sabia da minha precariedade de roupas e 68 
sapatos e fez de tudo para chegar a tempo de me acompanhar no evento de formatura, mas não 69 
conseguiu. Com um nó na garganta, abracei minha mãe e lhe prometi que não ia parar de estudar e 70 
que na próxima formatura íamos tirar muitas fotos agarradinhas, como realmente tiramos. Prestei 71 
vestibular na UFMG (Biblioteconomia) e na UFOP (Farmácia), mas consegui passar apenas na 72 
primeira etapa. Também passei num concurso Tribunal de Alçada, mas somente fiquei sabendo da 2ª 73 
etapa exatamente no dia, fiz a prova de datilografia, mas estava despreparada e fui reprovada. Voltei 74 
para Catas Altas em 1990 e consegui meu primeiro emprego na AMACAN (Associação dos 75 
Moradores e Amigos de Catas Altas da Noruega), fiz um curso de tecelagem  de tapetes arraiolos em 76 
Ibirité  e juntamente com outra colega que estudou comigo, passamos a ensinar a fazer tapetes a todas 77 
catasaltenses interessadas, num projeto muito bacana  da AMACAN em parceria com o Banco do 78 
Brasil. Após finalização deste projeto, a AMACAN passou a se responsabilizar pela Casa de Saúde 79 
―Nossa Senhora das Graças‖ , então fizemos um curso de Auxiliar de Enfermagem e eu juntamente 80 
com outras colegas passamos a atuar como auxiliares de Enfermagem, mas fazendo funções muito 81 
além de nossa competência, como suturas e até drenagem de pequenos abscessos. Amava tanto a 82 
função que exercia, que levantava bandeira reivindicando melhorias para o ambulatório como se 83 
tivesse reivindicando melhorias para minha casa, o oxigênio que tanto eu e meus colegas  84 
reivindicaram somente chegou após a morte de uma paciente e nosso protesto em torno disso. Em 85 
1994 comecei trabalhar na escola como professora de Geografia e percebi que para me manter nesta 86 
função, precisava fazer um curso e o mais próximo que tinha era em Lavras, então me matriculei em 87 
Filosofia. E no ano seguinte passei a lecionar História. Era  uma maratona pesada, pois trabalhava no 88 
ambulatório durante o dia, a noite lecionava e no final de semana ia para Lavras estudar. Era muito 89 
comum ser chamada em casa no domingo ou a qualquer hora da noite para socorrer um ferido, fazer 90 
suturas, injeções ou nebulizações. Fiquei muito decepcionada com o curso de Filosofia e o abandonei 91 
após um ano  e comecei a fazer Letras, me identifiquei muito,mas após um ano de curso recebi a 92 
notícia de que não seria possível ser designada para lecionar Geografia ou História, cursando Letras. 93 
Como corria o risco de perder meu cargo na escola, retornei para Filosofia e fiquei sabendo que as 94 
aulas da turma que cursava durante a semana eram ótimas, que os professores eram muito 95 
empenhados e não faltavam, fiquei tão indignada que propus aos meus colegas escreverem uma carta 96 
aos nossos professores, solicitando este mesmo empenho à turma de final de semana, que recebia 97 
apostilas mal elaboradas, algumas vezes ilegíveis e em geral  professores substitutos. Metade da turma 98 
aprovou, e assinou a carta que escrevi. Em resposta obtive alguns desafetos de colegas que já estavam 99 
acostumados com a situação e fomos parabenizados por nossos professores que resolveram acatar o 100 
que solicitamos, o curso ficou mais puxado, porém mais interessante. Após concluir o curso de 101 
Filosofia em 1997 meu sonho era fazer uma pós graduação na UFMG, pois fiquei com aquele 102 
complexo de que meu curso era muito raso, mas devido a pesada maratona acabei fazendo minha pós 103 
graduação em História do Brasil,  na Faculdade Simonsen, no Rio de Janeiro, aos finais de semana. 104 
Após concluir este curso, surgiram boatos de que os alunos graduados em Filosofia não poderiam 105 
prestar concurso e nem tomar posse em História, então rapidamente me matriculei num curso de 106 
História, na mesma Faculdade Simonsen e o concluí em setembro de 2000. Logo em seguida me 107 
inscrevi pro concurso de História, tão esperado e havia uma vaga em minha escola, fui muito bem na 108 
prova e até consegui superar aquele complexo de que meu curso era raso, ao verificar  que os 109 
primeiros lugares de História eram praticamente todos dos dedicados alunos da “FELAINCA”, 110 
atualmente UNILAVRAS onde me formei. Estava me sentindo muito realizada, até surgir rumores de 111 
que os alunos graduados em Filosofia  não poderiam tomar posse em História, o boato tornou-se fato, 112 
eu e vários professores que estavam na mesma situação recorremos à Superintendência Regional de 113 
Ensino de Conselheiro Lafaiete, onde fomos orientados a recorrer a secretaria de Estado da Educação 114 
em Belo Horizonte. Juntei todos meus certificados, e a declaração de conclusão de  História e parti 115 
para a secretaria de Educação juntamente com uma colega, que estava mais amedrontada ainda, pois 116 
só tinha o curso de Filosofia. Na secretaria de Educação, após longa espera, fomos recebidas por uma 117 
funcionária mal humorada, mal educada, que para desfazer de nosso curso e nos assombrar ainda 118 
mais, deu um tapa em nosso diploma que foi arremessado longe e descartou quase que por completo a 119 
possibilidade dos graduados em Filosofia tomar posse e após desfazer muito da faculdade na qual fiz  120 
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História, me deixou uma leve e irônica esperança. Saímos aterrorizadas daquela secretaria onde o 121 
visual é lindo, mas a educação e ética passaram longe. Minha colega quase desidratou de tanto chorar 122 
e eu tive que me fazer de forte para confortá-la, prometendo para mim mesma que ia denunciar aquela 123 
funcionária. Daí em diante escrevi inúmeras cartas para que  o reitor da UNILAVRAS intercedesse 124 
por nós, baseada em um artigo do curso, que dizia que o graduado em Filosofia podia lecionar 125 
Filosofia, História e Sociologia.Escrevi para o Ministério da Educação, Secretaria de Estado da 126 
Educação e para vários outros órgãos, até que nos chegou a feliz notícia de que havia sido criada uma 127 
resolução amparando os alunos que haviam concluído o curso até 1998 e graças a Deus a nossa novela 128 
teve um final feliz, tomei posse e fiquei mais aliviada, era efetivada neste primeiro cargo e designada 129 
no 2º cargo. Como também exercia a função de Auxiliar de Enfermagem, além do cansaço fiquei com 130 
a consciência pesada por ver vários alunos meus desempregados, numa cidade onde a oportunidade de 131 
emprego é muito reduzida e resolvi me demitir de minha função de Auxiliar de Enfermagem, fiquei 132 
uma semana de cama e dores de cabeça, pois amava minha função de Auxiliar de Enfermagem. Logo 133 
após, houve mudança de gestão, a AMACAN , que nos contratou acabou demitindo a todos e ninguém 134 
recebeu nenhum direito. Entrei com uma ação na justiça do trabalho, intitulada Márcia Regina de 135 
Freitas e outros, para receber até nosso FGTS e metade do acerto,  que tivemos que dividir com o 136 
advogado, quanto ao restantes  até hoje não tivemos resposta favorável, após anos de trabalho 137 
arriscado e inúmeras horas extras. Em 2004 fiz concurso para o 2º cargo de História e me efetivei. 138 
Desde que entrei na escola para lecionar não fui muito bem recebida por parte de alguns colegas que 139 
não apreciavam muito meu estilo de lecionar e conseguiram incentivar alguns alunos a fazer abaixo 140 
assinado para me tirar, esta campanha ficou tão forte que resolvi pedir uma reunião com o colegiado, 141 
juntamente com a aluna que estava liderando o processo, para me defender melhor. Lá expus que não 142 
imaginava meus alunos desempregados, sentados em portas de botecos ou exercendo pesados 143 
trabalhos braçais, eu os imaginava passando em vestibulares e concursos e assumindo funções 144 
melhores como eles mereciam e tinham potencial, por isso meus métodos de ensino exigia tanta 145 
leitura e interpretação, o que acabava incomodando a grande maioria. Depois disso passei a ser mais 146 
respeitada e também aproveitei para rever certas atitudes que tinha de me preocupar em  repassar o 147 
máximo de conteúdo e procurei tirar um tempinho das aulas para conversar e ouvir meus alunos e 148 
assim me aproximar mais deles. Outra preocupação que sempre tive era de quebrar a monotonia da 149 
sala de aula, inovando e estimulando as inteligências múltiplas de meus alunos e principalmente levá-150 
los a se sentir sujeitos, agentes de mudança, capazes de interferir e mudar o rumo da própria história e 151 
do meio onde vivem.Com base nessa linha de pensamento, propus trabalhos, cujas respostas de meus 152 
alunos foram fantásticas e inesquecíveis,das quais guardo registros escritos e fotográficos, como por 153 
exemplo: Seminário para adaptação da obra ―ÉDIPO REI‖, para melhor ensinar História da Grécia 154 
Antiga e ―SÃO FRANCISCO DE ASSIS‖, Idade Média, onde, baseado num resumo dessas obras,  155 
propus várias questões desde o nascimento dos personagens principais, a trajetória da vida e o 156 
desfecho da obra, onde cada dupla de aluno optava por uma alternativa e desenvolvia aquela cena, que 157 
depois cuidadosamente fui amarrando às outras até concluir a peça teatral que meus alunos haviam 158 
adaptado. Em seguida ensaiávamos e encenávamos no pátio da escola para todas as turmas.No início 159 
do ano,  véspera do aniversário de nossa cidade (1º de março) sempre gostei de começar com uma 160 
proposta de trabalho que desperte no aluno o orgulho de ser catasaltense e ao mesmo tempo a 161 
indignação por tudo aquilo que poderia estar melhor e não está, ressaltando sempre que todos somos 162 
co-responsáveis pelas mudanças que sonhamos.Com base nisso proponho que façam pesquisas em 163 
grupo sobre a comunidade em que moram, pontos turísticos, como Igrejas, prefeitura, câmaras, praças, 164 
túneis, casarões, ruas, eventos etc. e depois transformem esta pesquisa em paródia ou poesia e vários 165 
destes trabalhos ilustrados com fotos, estão reunidos em um livro intitulado “poetas da Gustavo 166 
Augusto”, organizado por mim  e por Giovane Luís Lobo Neiva e  patrocinado por doações. Em 167 
novembro gosto de trabalhar sobre o preconceito, bullying, explorando filmes, músicas referentes ao 168 
tema, como também promovendo afro-sarau, onde os alunos após fazerem,entrevistas, pesquisa sobre 169 
o tema criam poesias, paródias ou escolhem poesias consagradas e recitam ao som de instrumentos 170 
afros no pátio da escola, enquanto cartões com frases célebres ou de autoria dos alunos, atadas a um 171 
pé de moleque são distribuídos aos presentes. Já fizemos desfiles de época no pátio da escola, 172 
visitamos a câmara  numa noite de reunião com os vereadores, com variadas perguntas polêmicas 173 
elaboradas por meus alunos, em que a visita agendada para meia hora durou 2 horas. Já selecionamos 174 
um texto sobre preconceito em nossa cidade,  por turma, que foi lido no Jornal da Rádio Noruega com 175 
bastante repercussão. Sempre escrevemos cartas para alunos que abandonam os estudos, assinada por 176 
todos colegas da sala pedindo o retorno, com índice positivo bem elevado. Escrevi um projeto  177 
denominado ―Ler é um espetáculo‖, em que cada grupo de aluno recebia um livro paradidático 178 
relacionado ao tema de estudo, lia e encenava o episódio que mais chamou atenção, cheguei escrever 179 
uma peça baseada no livro paradidático  ―Independência ― de Edgar Luís de Barros, que já foi 180 
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encenada diversas vezes na  semana da pátria.  Gosto de trabalhos em grupo onde os alunos são 181 
incentivados a expor o que pensam e aprenderam sobre o assunto, com intuito de fixar, de repassar aos 182 
colegas e ao mesmo tempo vencer a timidez e aperfeiçoar a falar em público. Já saímos pela cidade 183 
em horário de aula, com percurso definido por cada turma a fim de apreciar a cidade com olhos 184 
encantados, fotografar e falar ―O que queremos para Catas Altas da Noruega‖, que depois se 185 
transformaram em belíssimos painéis, que foram afixados na escola. Já surpreendi alunos 186 
emocionados por encontrar um texto seu explorado por mim  em avaliações, que circularam em todas 187 
as turmas, forma de valorizar e ressaltar os escritores e o gosto pela produção de texto, também já tive 188 
trabalhos barrados de serem realizados na escola pela direção da escola e também pela SRE a qual 189 
recorri  e recebi uma dupla de inspetores que analisaram meu projeto de trabalho, que incentivava os 190 
alunos a escreverem carta coletiva aos candidatos a prefeitos da cidade, fazendo questionamentos e 191 
reivindicações, com intuito de serem lidas no jornal da Rádio Noruega e entregue a cada candidato às 192 
vésperas da eleição. Segundo as inspetoras, o projeto foi bem elaborado, porém acharam mais 193 
conveniente evitar a  polêmica, antes de abrir mão de meu projeto,  argumentei  lembrando a todos da 194 
nossa liberdade de expressão e recitando uma célebre frase do filósofo Voltaire ―Posso não concordar 195 
com nenhum palavra do que dizes, mas defenderei até a morte seu direito de dizê-las‖. As celebrações 196 
de Domingos de Ramos sempre ficaram a cargo da escola, por uns três anos consecutivos, escrevi 197 
peças teatrais baseadas nos temas da Campanha da fraternidade e em nossa realidade local  e 198 
encenamos ao longo do percurso da procissão, geralmente na frente da prefeitura municipal, uma das 199 
mais polêmicas e interessantes foi  a do ano em que o tema era ―Sem trabalho por que?‖, em que meus 200 
alunos chegaram ao local do teatro cantando ―Esmola‖ de Skank e encenaram uma peça em que uma 201 
fila enorme pedia dinheiro ao prefeito, cada um com seu objetivo bem particular, até que o dinheiro se 202 
acaba e o prefeito recorre a  Jesus, um aluno, que vinha à frente da procissão  num jumentinho e Ele  203 
aconselha  o prefeito a não dar o peixe e sim ensinar a pescar, a não dar dinheiro e sim trabalho. 204 
Acredito que estes trabalhos vêm contribuindo para meus alunos ficarem mais politizados, mais 205 
críticos e participativos. 206 

Em 2003 estava grávida de minha primeira filha, quando incentivei meus colegas a  participarem 207 
de um movimento de greve na escola, mas não concordava em ficar em casa esperando outros colegas 208 
manifestarem e arregaçarem as mangas, então eu e uma colega de trabalho fomos participar de uma 209 
enorme passeata em BH. e trouxemos várias orientações sobre o movimento, que tinha um 210 
cronograma a ser seguido, chegamos a fazer uma passeata com faixas e cartazes em nossa cidade e 211 
mais duas colegas se candidataram a participar da outra passeata que teve em BH.mas como a greve 212 
estava se estendendo muito e a maioria dos  professores  resolveram retornar ao trabalho, assim 213 
fizemos. 214 

Após várias críticas e insatisfações por parte de meus colegas, em relação a administração da 215 
minha escola, achei anti-ético participar daquele lamento constante, sendo que podíamos argumentar 216 
abertamente durante uma reunião, então colhi todas as reclamações e escrevi uma carta endereçada à 217 
direção, levei ao conhecimento dos colegas e perguntei se alguém queria assinar, como ninguém se 218 
manifestou assinei-a sozinha, durante a reunião, pedi licença e li. A diretora ficou muito indignada, 219 
me disse que era muito sonhadora e que devia trabalhar em escola particular para encontrar a realidade 220 
dos meus sonhos, eu disse que me orgulhava de ser sonhadora e que o dia que não tivesse mais sonhos 221 
e deixasse de acreditar e ter fé na mudança e melhoria, deixaria de trabalhar na escola. Diante da 222 
revolta da diretora, uma colega teve coragem e disse que ali estavam reunidas opiniões de vários 223 
colegas, então ela pediu que eu circulasse a carta, para aqueles que tivessem de acordo assinarem, 224 
vários colegas assinaram, porém outros, mesmo vendo suas opiniões bem claras na carta, omitiram e 225 
não assinaram. Depois disso comecei  planejar assumir a direção da escola, ao chegar o período de 226 
inscrição de chapas, não consegui colegas dispostos a serem meus  vices-diretores e era 227 
imprescindível ter vices, então escrevi uma carta enorme para a secretaria de estado da educação 228 
lamentando e dizendo que este fator impossibilitava a existência de uma segunda chapa e empobrecia 229 
o processo democrático de escolha do diretor, mas bem posteriormente ao processo de escolha é que 230 
fui receber uma resposta com uma breve negativa ao meu pedido. 231 

Em 2006 nasceu meu segundo filho, Gabriel portador da síndrome de Down, tanto eu quanto meu 232 
marido ficamos muito chocados inicialmente, porque logo nos lembramos de meu primo Luís,  que 233 
também  era down, faleceu muito jovem e era muito comprometido, mas amparados um no outro 234 
prometemos para aquela criaturinha linda e especial de que íamos fazer de tudo para estimulá-lo e lhe 235 
oferecer uma boa qualidade de vida. Após minha licença maternidade ainda não me sentia pronta para 236 
deixar o Gabriel e minha filha Iasmim , que estava com 3 anos, pensei em deixar o trabalho, depois 237 
pensei em deixar  um cargo e não queria desgrudar dos meninos, então meu marido e grande 238 
companheiro me acompanhou ao médico, que achou conveniente me dar mais um mês de licença, 239 
nesse período fui reunindo forças, fizemos vários exames de nosso filho e constatamos que ele era 240 
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muito saudável, ele foi matriculado na APAE de Conselheiro Lafaiete, onde ficou dos 2 meses até 5 241 
anos de idade. Assim que a APAE daqui de Catas Altas começou a funcionar ele passou a freqüentá-la 242 
com bom resultado. Procurei amamentá-lo até 2 anos e meio, pois fiquei sabendo que isto fortalecia a 243 
mandíbula e os músculos faciais e evitava que sua língua ficasse projetada para fora e realmente isto 244 
ajudou. Até 7 anos ele sempre teve uma babá para estimulá-lo e ajudá-lo na minha ausência, 245 
atualmente ele está com quase 8 e fomos aconselhados a suspender a babá a fim de que ele adquira 246 
mais autonomia.  247 

Em 2007 novamente houve novo processo de escolha de diretor, porém com inovações: os 248 
candidatos teriam que fazer uma prova de certificação e só poderiam participar quem fosse aprovado 249 
nesta prova, além disso os candidatos com ou sem vice-diretor poderiam inscrever suas chapas e 250 
participar do processo. Fiz a prova  e fui aprovada, mas fiquei numa dúvida terrível se deveria 251 
participar ou não, visto que isto ia me exigir muito esforço e dedicação e eu precisava canalizar toda a 252 
atenção ao meu filho especial e minha filha, após rezar aos pés do santíssimo sacramento do qual sou 253 
muito devota e conversar muito com meu marido e minha família, principalmente minha mãe, decidi 254 
que devia participar, então escrevi cuidadosamente meu projeto de gestão, com tudo que planejava 255 
para aquela escola que tanto amo e com a ajuda de meu marido e meu irmão Carlinhos visitei a 256 
residência de todos meus alunos e funcionários e deixei minha proposta de trabalho. Conforme já 257 
previa, não consegui nenhum colega  para ser meu vice-diretor, e de vez em quando ouvia umas 258 
críticas e alguém dizendo que eu ia enfrentar uma situação muito difícil,pois não tinha nenhum apoio 259 
político,  gostava de responder brincando que a situação era difícil, mas que eu também não era fácil. 260 
Na escola preparei com carinho minha fala endereçada aos alunos, pais e funcionários.Eram duas 261 
chapas:  Chapa 1 ( diretora e vices da escola pleiteando reeleição) e chapa 2 ( Eu e minha coragem ).  262 
Recebi a todos com muita alegria e confiança no dia da escolha do diretor e obtive 76 votos a mais do 263 
que  a chapa 1. Coloquei uma faixa em minha casa agradecendo o apoio de todos que acreditaram em 264 
mim e comecei minha gestão em agosto de 2007. Minha cabeça estava cheia de projetos e estava 265 
super entusiasmada e preocupada, visto que era inexperiente e tudo tinha prazos bem curtos para 266 
serem cumpridos. Ainda em 2007 nossa escola participou de uma feira de ciências super organizada 267 
da FENACEB, após ter sido aprovada em um projeto muito bem elaborado por Giovane, grande 268 
amigo de nossa escola. Cada professor, juntamente com sua turma, escolheu uma temática e trabalhou 269 
com os alunos, ilustrando lindamente os stands, uniformizando os alunos com camisas de acordo com 270 
o tema, nestes stands os próprios alunos recebiam os visitantes e faziam explanações sobre o tema. 271 
Tinha uma enorme tenda onde escritores e visitantes ilustres foram convidados a fazer palestras, além 272 
de apresentações como danças, teatros, congado, folia de Reis, Banda de música e outros  que 273 
aconteceram  no palco da quadra poliesportiva, onde ocorreu o evento, que ficou inesquecível, foi 274 
nesta ocasião que o livro Poetas da Gustavo Augusto foi divulgado e vários alunos escritores tiveram 275 
sua noite de autógrafos.  276 

Devido as variadas necessidades de nossa escola, fui bombardeando a SRE com inúmeras 277 
solicitações e quando a resposta demorava escrevia para secretaria de Estado da Educação e inclusive 278 
para o governador do Estado, até que um dia chegou a feliz notícia de que nossa escola havia sido 279 
contemplada com uma verba para reforma do prédio e construção da nossa tão sonhada quadra 280 
poliesportiva. Receosa de contratar uma empresa irresponsável, drama que várias escolas estavam 281 
vivendo, reuni 5 membros do colegiado escolar, formamos uma comissão de obra  e  ficamos um 282 
sábado inteiro viajando e  visitando escolas recém reformadas e construídas, deparamos com boas e 283 
péssimas obras, fotografamos e gravamos o nome de duas empresas mal conceituadas, que estavam 284 
pleiteando a nossa obra, escrevemos uma enorme ata justificando porque não abriríamos o envelope 285 
de proposta destas duas empresas e amparados por um excelente funcionário da SRE de Conselheiro 286 
Lafaiete, Roberto,  que acompanhava nossa obra, venceu a licitação e fez nossa obra uma das 287 
empresas   mais bem conceituada na época. Nossa obra foi inaugurada em outubro de 2008 e apesar 288 
de nossa quadra ser descoberta não deixou de ser um ganho muito importante para nossa comunidade 289 
escolar. A reforma foi feita dentro da norma de  acessibilidade a portadores de necessidades especiais. 290 
Devido a variados problemas de desestrutura familiar, agressividade, baixo rendimento de alunos, 291 
procurei fazer parceria com todos os órgãos existentes na cidade como paróquia, polícia militar, 292 
CRAS, Conselho Tutelar, Prefeitura Municipal, com a qual assinei um convênio, onde foi cedido um 293 
funcionário para zelar da nossa grande horta escolar e a cada bimestre realizava reuniões com pais e 294 
filhos juntos, onde gostava de levar  mensagens tanto para os pais quanto para os filhos, falar da 295 
enorme influência que os pais têm na vida dos filhos, aconselhar a colocar junto aos presentes  dados 296 
aos  filhos, um livrinho com uma pequena dedicatória, a fim de estimular a leitura,  às vezes até citava 297 
exemplo de meus pais em minha vida escolar, passava a palavra para as especialistas que exibiam 298 
gráficos de desempenho das turmas, entregavam boletins com resultados e também os professores 299 
davam recado aos pais sobre os filhos que necessitavam estudar e se empenhar mais, como também 300 
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ressaltar aqueles que eram exemplares. Gostava de caprichar no evento do “Dia da família na 301 
escola”, nesta ocasião programava entrevistas com as conselheiras do Conselho Tutelar para 302 
esclarecer melhor sobre o estatuto da Criança e do adolescente, também chamava membros da polícia 303 
militar para fazer uma breve palestra sobre drogas, promovíamos brincadeiras envolvendo pais e 304 
filhos e premiávamos as mães e pais com brindes que eram oferecidos pelos funcionários. Sempre 305 
procurei incentivar a Gincana escolar que é um dos eventos mais esperados pelos alunos, procurei 306 
criar o evento em homenagem ao dia do estudante onde o primeiro fizemos uma paródia em 307 
homenagem aos alunos e eu e mais cinco professores nos vestimos de Mamonas Assassinas e fizemos 308 
um Show para todos os alunos, além de vários outros números em que os alunos puderam demonstrar 309 
seus talentos e criatividade, sendo premiados com bombons patrocinados pelos comerciantes locais. 310 
Também fizemos um evento sobre inclusão onde todos os portadores de necessidades especiais,  de 311 
nossa comunidade, juntamente com todos funcionários,  foram convidados a participar e convidamos 312 
a presidente da APAE de Conselheiro Lafaiete para fazer uma palestra, que ficou espetacular, também 313 
convidamos uma professora que hoje leciona em nossa escola, mãe de uma filha que teve Isquemia 314 
cerebral  e que com toda  luta, empenho e fé da mãe, superou, fez duas faculdades e atualmente foi 315 
aprovada e trabalha na PETROBRÁS do Rio de Janeiro. O depoimento da mãe, emocionou e 316 
encantou a todos, a proposta deste evento também era reforçar a necessidade de implantação da nossa 317 
APAE que já existia no papel  desde 2005. Para participar do Primeiro JEMG (Jogos Escolares de 318 
Minas Gerais), em 2008, empreitei junto com meus alunos, meu marido e a professora de Inglês , 319 
Thaís, a  limpeza da quadra que fica a uns 100 metros de nossa escola e era o único lugar disponível 320 
para prática de esportes de nossos alunos, mas havia virado canteiro de obras das empresas de 321 
telefonia Claro e Vivo. Com vassouras, pás, enxadas, carrinhos e muito suor, retiramos toda brita, 322 
areia e sujeira que lá estava e deixamos um cartaz com o seguinte recado: “Estivemos aqui e estamos 323 
descontentes, o canteiro de obras de vocês é a quadra de nossa gente- Direção, funcionários, pais 324 
e alunos da E.E.”Gustavo Augusto da Silva”. Ao participar do primeiro JEMG enchemos a quadra 325 
de jogos de  faixas, parabenizando os alunos pela coragem de participarem e elogiando o empenho da 326 
professora de Educação Física e também reivindicando nossa quadra com os seguintes dizeres: “A 327 
gente não quer só estudo, a gente quer estudo, diversão e arte, por isso necessitamos de quadra 328 
poliesportiva dentro de nossa escola- Direção, funcionários, pais e alunos da E.E.Gustavo 329 
Augusto da Silva”. Neste ano não trouxemos medalha, mas enchemos nossos alunos e professores de 330 
entusiasmo e nasceu a tradição de participar desta competição, que posteriormente nos trouxe 331 
medalhas em  2010, 2011, 2012 e 2013. Incentivei os professores a participarem do GDP(Grupo de 332 
Desenvolvimento Profissional)  e apesar do desestímulo até mesmo da vice-direção que achava que eu 333 
estava dificultando muito a vida dos professores, inventando muita moda, nosso  projeto (Ambiente, 334 
Sociedade e Educação) foi feito por uma equipe de professores comprometidos e aprovado, trazendo 335 
muitas melhorias e informação para professores e alunos. Nossa escola também foi convidada a 336 
participar do GDPEAS Projeto que tem como foco a afetividade e sexualidade, encantada pela 337 
proposta, ao mesmo tempo que queria participar, temia a reação da equipe que me criticava por 338 
abraçar tantos projetos, então resolvi escrevê-lo sozinha numa madrugada e o encaminhei, após ser 339 
aprovado, com muito jeito e diplomacia fui encontrando uma equipe de professores muito 340 
comprometidos  para implantá-lo  e este projeto já concluiu 6 anos em nossa escola , trazendo 341 
informação, autoestima  tanto para professores quanto para os alunos e verba para a escola.também 342 
realizamos um projeto muito interessante denominado  ―Valorizando nossa escola‖. Onde foi 343 
resgatada a história da escola, desde sua fundação até a atualidade, ex-alunos que hoje são pais 344 
responsáveis, professores, médicos fizeram valiosas palestras a nossa comunidade escolar, falando da 345 
importância da nossa escola e dos estudos  em suas vidas. Participamos de feira cultural  e desfile de 7 346 
de setembro, promovidos pela prefeitura municipal, onde os professores e alunos brilharam nas 347 
apresentações. Através do projeto  PROGESTÃO, implantamos o grêmio na escola ―Atitude 348 
Estudantil‖. Visando estimular o gosto pela leitura, criamos um cantinho de leitura na biblioteca, com 349 
tatami  e almofadas coloridas e um lindo painel criado pelo professor de artes da escola, Antônio 350 
Carlos e um poeminha escrito por mim, o cantinho ficou muito aconchegante e inspirador. 351 
Sonorizamos todas as salas,pátio e quadra, visando atender uma solicitação dos alunos que adoram 352 
ouvir músicas nos recreios.  353 

Desde que assumi a direção enfrentei dificuldades, como já previa não fui deixando me abater. A 354 
inspetora de minha escola não tinha o menor respeito por mim e praticamente todo mês tinha uma 355 
denúncia ou crítica a minha gestão, algumas por inexperiência minha, outras por pura picuínha, as 356 
informações chegavam a ela de forma tão rápida e distorcida, que passei a suspeitar que tinha um 357 
informante dentro da escola. A situação ficou tão insuportável, que a escola chegou a perder 358 
benefícios por falta de orientação no tempo certo, quando percebi esta torcida forte para o fracasso 359 
passei a procurar a SRE com  mais freqüência e obtive grande apoio de outros funcionários que muito 360 
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me ajudaram e jamais esquecerei. Esta inspetora  somente passou a me respeitar a partir do dia em que 361 
indignada resolvi escrever uma enorme carta desabafando e recapitulando todos os momentos em que 362 
ela poderia ter nos ajudado, mas  preferiu me criticar e me indispor com minha equipe. Li a carta para 363 
ela, tendo uma de minhas vice-diretora  presente e a pedagoga que a acompanhava, entreguei-lhe uma 364 
via e guardei a outra e terminei a carta dizendo que ia continuar fazendo todo esforço para nos 365 
entender, mas não ia suportar o menor desrespeito, pois se isso se repetisse ia levar tudo ao 366 
conhecimento do superintendente. Nos anos seguintes nossa escola foi contemplada com excelentes 367 
inspetoras profissionais e comprometidas, parceiras de verdade, que contribuíram muito para o 368 
crescimento de nossa  instituição de ensino, aliados aos  nossos dedicados profissionais, ao 369 
competente colegiado,  apoio de pais e alunos, prefeitura Municipal, Conselho Tutelar, Polícia Militar, 370 
Paróquia e outros que  me ajudaram a superar problemas como: violência na escola envolvendo 371 
alunos,  em que fui obrigada a registrar 6 boletins de ocorrência, 2 furtos em que nossos melhores 372 
equipamentos foram roubados, nossa escola deixou de ser estratégica e atingiu a meta no POALFA  e 373 
PROEB nos anos seguintes e vários outros problemas cotidianos foram superados, fui adquirindo mais 374 
experiência, credibilidade e respeito diante de minha equipe. Mas me doava excessivamente, consegui 375 
tirar apenas um período de férias, por excesso de preocupação,  muitas vezes saía de casa às 7 horas 376 
da manhã e retornava às 22 horas, apesar do enorme apoio de meu companheiro Ademar, me sentia 377 
muito em débito com minha família e muitas  vezes cheguei a ter insônia ao sair e retornar e ver meus 378 
filhos dormindo e nada ter contribuído para tornar o dia deles mais alegre e melhor com minha 379 
presença. Um dia ouvindo um depoimento emocionado de uma colega, que relatava os desencontros 380 
dela com os filhos, agora já crescidos, dizendo que antes eram os filhos que corriam atrás dela e ela 381 
atrás do trabalho e que agora era o inverso, decidi  então que não ia me recandidatar a direção da 382 
escola, pois precisava acompanhar mais de perto o crescimento e desenvolvimento de meus filhos, que 383 
são os maiores presentes que Deus deu a mim e a meu marido.Antes de sair da direção entrei com um 384 
projeto de ampliação da escola e cobertura de nossa quadra, feito pelos engenheiros da AMALPA e 385 
vários outros processos solicitando poço artesiano para escola, professor de apoio para 2 alunos em 386 
situação de deficiência, um deles meu filho Gabriel, que já estava com 6 aninhos e estava saindo da 387 
escolinha , além de  vários ofícios solicitando outras melhorias necessárias. Saí com a sensação de 388 
missão cumprida e com o propósito de continuar sendo parceira no crescimento desta escola que tanto 389 
amo. Em 2012 retornei à sala de aula e descobri que estava com muita saudade daquele universo, sinto 390 
que posso contribuir muito para fazer a diferença na vida de meus alunos, a cada dia sinto que estou 391 
melhorando minha prática, mas planejo fazer ainda melhor, principalmente no que diz respeito ao 392 
domínio das tecnologias em favor do aprendizado, pois não tenho muito domínio neste setor, mas 393 
quero aprender.Tenho um enorme pesar e me sinto fracassada, quando não consigo impedir a evasão 394 
de alunos que desestimulados  abandonam os estudos, sinto que brilhamos mais a medida que 395 
ajudamos outros brilharem e enxergo a escola, a educação com grande potencial de promover 396 
milagres em nossa sociedade, sou discípula de Piaget, Paulo Freire, Augusto Cury e  vários outros que 397 
acreditam no poder da educação. Acredito que ―não existe aprendizado sem afeto‖, que ―educação não 398 
transforma o mundo, educação muda pessoas, pessoas transformam o mundo‖ e acredito que não 399 
estou na área da educação por acaso, tenho uma grande missão para cumprir, por isso escrevi mais um 400 
projeto que quero desenvolver em 2014 e pretendo sonhar e inventar moda ao longo de minha vida, 401 
pois  não quero  desapontar nem trair a confiança do  mestre dos mestres, Jesus,grande educador  do 402 
qual sou filha, discípula e eterna aluna.  403 

                                                                                                                                                             404 
 Márcia Regina de Freitas Viana 405 
 Catas Altas da Noruega, 02 de janeiro de 2014.   406 

 407 
ANEXO 2 408 

Narrativa da Educadora Soares 409 
Não posso falar de formação profissional sem antes falar da minha formação familiar, moral, 410 

religiosa, civil e patriótica; que me transformaram numa pessoa que busca aplicar na vida um trabalho 411 
crítico  em favor dos menos favorecidos. 412 

Sou de uma família numerosa e pobre, que passou por várias necessidades e sofrendo preconceito 413 
racial e de classe social. 414 

Num período de minha vida para eu e meus irmãos estudarmos, meu pai fazia o caderno do papel e 415 
do barbante que vinham embrulhados no pão.  Ele cortava as folhas de papel, fazia as pautas e com o 416 
barbante costurava as folhas. O material escolar era difícil de obter e tinha que durar o ano todo. 417 
Mesmo assim estudávamos com prazer e aproveitávamos esses instantes na escola de todas as formas 418 
possíveis. 419 
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As pesquisas eram tão difíceis de fazer, que quando tínhamos o material, ele era totalmente 420 
aproveitado, compartilhado e principalmente absorvido por todos. Muito diferente das cópias da 421 
internet como é feito hoje. 422 

Quando vejo hoje em dia as escolas distribuindo livros, cadernos e outros materiais escolares 423 
(inclusive uniforme) e os alunos não sabendo o grande valor que estão adquirindo neste momento, e 424 
ainda vendo o quanto eles estragam e desperdiçam o material, fico pensando o quanto eu estaria 425 
aproveitando tudo aquilo. 426 

O pior ainda é ver e saber que muitos desses materiais são desperdiçados por profissionais da 427 
educação e pela própria administração escolar. 428 

Também não se pode esquecer a diferença da educação de antigamente para a atual. Várias 429 
mudanças vem acontecendo a cada ano, principalmente no que se diz ao tipo de profissional, que antes 430 
se formavam por aptidão e hoje é por ser um curso mais barato e também de maior facilidade de 431 
inserção no mercado de trabalho. 432 

A aptidão tem que ser o principal motivo para levar alguém a optar pela grandiosa profissão de 433 
―educador‖, ―professor‖. 434 

Não consigo falar tudo que penso ou ainda do que já vivi, sem ir e voltar no tempo. Nada faz 435 
sentido na vida sem esforço, sem observação e ainda sem uma análise crítica de tudo. Aproveitar a 436 
vida não significa não ter responsabilidade, muito antes pelo contrário, é saber aproveitar sempre o 437 
lado bom de tudo que passamos. 438 

Sei que não sou perfeita e ainda tenho muito que aprender, mas reconheço que soube aproveitar 439 
muito de minhas experiências de vida. Falando em aprender, estar em constante aprendizado, 440 
buscando atualizações, novas formas de transmitir o conteúdo e obsevando a realidade ao redor, é 441 
fundamental para obter uma dinâmica de ensino eficiente, o que não significa necessariamente fazer 442 
cursos, mas também pode ser ler muito, realizar pesquisas e analisar o ambiente. 443 

Outra coisa que eu gostaria de registrar é que estudar não é fácil, mas o tempo for bem 444 
aproveitado, todas as dificuldades passam e as lembranças trazem umas boas risadas na memória. 445 

Toda base é a família, mas um bom professor e o anseio de aprender é que formam o bom 446 
profissional (na teoria), uma boa vontade e observação crítica é que fazem na experiência o 447 
profissional qualificado que tanto o mercado procura e os alunos esperam encontrar em sala de aula 448 
para incentivo e qualidade de ensino. 449 

Na vida eu tive muitas oportunidades que me levaram a ser uma educadora diferenciada. Não 450 
quero dizer com isso que sou boa em tudo que faço, mas sei que procuro fazer a diferença. Cada 451 
momento é único e as experiências são para sempre. 452 

Voltando no tempo me lembro dos ensinamentos dos meus pais sobre ajudar os mais necessitados, 453 
por isso fiz a opção de viver no campo. Meu marido e eu sempre desejamos isso e tivemos essa 454 
oportunidade. Logo que chegamos na nossa casa no sítio, começamos a ver o quanto a vida é 455 
diferente, cheia de sacrifícios e poucos recursos. 456 

Meu marido então resolveu reunir os vizinhos e propôs formarem uma associação de pequenos 457 
produtores rurais (ASPRI – Associação de Pequenos Produtores Rurais de Itaverava). Decidimos fazer 458 
diversas coisas e uma delas era alfabetizar os adultos que não tiveram oportunidade de estudar ou que 459 
não concluíram os estudos. 460 

Fomos à secretaria Regional de Ensino de Conselheiro Lafaiete e conseguimos material e a 461 
oportunidade de preparar os que decidissem estudar e que depois eles fariam uma prova a escola pelo 462 
que receberiam o certificado de conclusão de curso. Infelizmente eles não aceitaram a proposta por 463 
medo e insegurança. Resolvemos então desenvolver novas atividades. 464 

Reuni as mulheres e fui ensiná-las a bordar. Fizemos vários trabalhos e depois uma feira onde 465 
vendemos quase tudo. Foi o início de vários progressos para nós e para eles. Tudo ocorreu de forma 466 
lenta e gradativa. Tudo que se faz deve ser analisado e os erros corrigidos, assim vamos fazendo. 467 

A vida no campo me levou a ver a necessidade de aprender mais e principalmente envolvê-los 468 
nesse aprendizado. A partir daí procuramos a EMATER e fomos trocando ideias. 469 

As coisas foram fluindo na ASPRI e as necessidades aparecendo e com tudo isso conseguimos 470 
trazer para o município vinte e cinco cursos do SENAR. Com os cursos aprendi muito. A diferença é 471 
que o SENAR ensina agronegócios e nem todos ou quase todos, pequenos produtores não tinham 472 
condições de levar os projetos adiante. Com isso muitos se mostraram desanimados em seguir adiante, 473 
então mostramos que podíamos usar esses ensinamentos para melhorar a qualidade de vida do homem 474 
do campo sem alterar o curso de suas vidas. 475 

Organizamos um grupo com as mulheres dos associados, depois alguns cursos do SENAR, para 476 
fazer compotas de doce de frutas da região. Inicialmente nos reuníamos em minha casa, pois eu tinha 477 
um cômodo a parte da minha casa que daria para cumprir  as exigências da vigilância sanitária, depois 478 
de algumas reformas. Senhoras andavam mais cerca de 10km para chegar no meu sítio carregando 479 
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bolsas pesadas de frutas que pegavam no seu quintal ou redondeza. Mexíamos o dia todo com tachos 480 
pesados de cobre, grande quantidade de frutas e açúcar. O interessante é que apesar do trabalho 481 
maçante, nós riamos muito e acabava sendo uma grande terapia. Muitas daquelas camponesas nunca 482 
tinham trabalhado coletivamente. Isoladas em suas roças, trabalhavam para servir a família e plantar 483 
para comer. Mas elas tinham que dar conta de seus deveres. Antes de sair de casa, de madrugada, 484 
preparavam o café e a marmita para o marido, ou filhos trabalharem na roça. Quando voltavam, 485 
tinham que dar conta da roupa, limpeza da casa e janta. Mas estavam felizes.   486 

O campo tem riquezas que são desprezadas ou desperdiçadas pelos próprios proprietários e pelo 487 
governo. 488 

Foram, digo, são momentos difíceis até hoje. Não obtivemos o resultado da forma como 489 
esperávamos, mas conseguimos algum progresso e um resultado satisfatório para eles e com aqueles 490 
que enfrentaram os obstáculos e as adversidades. Hoje alguns já querem mais, pois conseguiram 491 
assimilar e enxergar um horizonte mais amplo. 492 

O que é bacana nesta experiência, é ver que cada um tem a sua capacidade e vontade de aprender e 493 
junto do aprendizado também de ensinar. 494 

Ensinar é dividir conhecimento, é comunicar e ouvir, é multiplicar a vida junto com outros. Assim 495 
aprendi com pessoas simples e renegadas em seus conhecimentos, a ser uma educadora. 496 

Junto a essas atividades da ASPRI enfrentamos mais um desafio: fundar a APAE (Associação de 497 
Pais e Amigos dos Excepcionais) em Itaverava. Na APAE mais lutas, mais cursos, mais aprendizado. 498 

O que mais decepciona é tentar fazer algo baseado na realidade e ser tolhido pelo sistema e pela 499 
burocracia. 500 

A ASPRI e a APAE tem muito em comum, são duas instituições que olham pela minoria, pelos 501 
mais fracos. 502 

Quando digo que o sistema e a burocracia atrapalham, me refiro ao preconceito, ao descaso do 503 
governo a tudo que não traduz em grandes números. A gente se prepara, faz diversos cursos a fim de 504 
adquirir mais capacidade e quando vai aplicar o conhecimento, tudo se torna proibido ou limitado 505 
quando foge aos padrões do sistema. É triste pensar e sentir na pele, que maquiar a educação, mostrar 506 
números falsos é mais importante que educar em si. Por isso tantas vagas de emprego e tantos 507 
profissionais desqualificados. 508 

Outro fato interessante que eu vivi em relação ao que o sistema atrapalha, foi quando abri uma 509 
escola de ensino fundamental nas séries iniciais (1° ao 5° ano) onde fiz um projeto político 510 
pedagógico dentro da minha realidade e da forma real que seria trabalhado e não consegui aprovação e 511 
obtive como resposta que este projeto não tinha muito conteúdo, era simples demais e sendo assim 512 
não teria condições de aumentar a nota no IDEB. Então peguei três projetos de grandes escolas, 513 
troquei dados de acordo com a clientela e séries e montei um projeto falso, maquiado com palavras de 514 
momento no setor educacional e finalmente foi aprovado. Com esse resultado recusei o projeto 515 
argumentando que trabalho apenas com sinceridade veracidade do que me cerca, o município, do 516 
local, da clientela, das condições financeiras e de colaboradores. 517 

Também quando me refiro ao sistema, quero dizer que tudo vem de cima para baixo sem escutar, 518 
sem experimentar a realidade. A teoria é sempre perfeita, mas a realidade é cheia de falhas e vive 519 
pedindo socorro. Por isso ensinar tendo aptidão, carinho e dedicação se constrói com solidez um 520 
futuro melhor e a burocracia só dificulta essa realização. 521 

Não posso dizer que o sistema só atrapalha, ele também ajuda e valoriza o profissional. Vários 522 
projetos, várias escolas com seus professores receberam apoio e reconhecimento. Também passei por 523 
isso com um projeto pedagógico para trabalhar com um autista, recebi elogios e muito apoio dos 524 
órgãos competentes. 525 

É importante também, ressaltar que existem professores, diretores e voluntários fazendo história 526 
em projetos na educação, construindo cidadãos cultos, competentes, formadores de opinião e possíveis 527 
futuros educadores. 528 

Ser educador é observar a realidade e buscar parcerias, cursos e outros recursos para fazer o 529 
melhor sem ter medo de enfrentar obstáculos e renovar em favor da qualidade. O gostoso é inovar e 530 
surpreender os alunos dentro do seu cotidiano. 531 

O homem do campo precisa ser mais valorizado e ter condições de aprender com qualidade, se 532 
profissionalizar de forma a conseguir aplicar seus conhecimentos no próprio campo com mais 533 
dignidade. A força do homem do campo é tão grande que ele consegue viver sem o homem da cidade, 534 
mas o homem da cidade não consegue viver sem o homem do campo. Isto mostra que a educação nas 535 
escolas do interior já deveriam estar em pleno desenvolvimento e a todo vapor voltadas à sua clientela 536 
e suas necessidades com grande foco na qualidade de ensino. 537 

Educar é querer mudar e manter o que precisa, construir, compartilhar conhecimentos através da 538 
experiência. 539 
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Como vou e volto no tempo me lembrei de um fato interessante que vivenciei no meu período 540 
escolar.  Tive uma professora que eu e vários outros alunos a considerávamos exemplar. Há pouco 541 
tempo trabalhando na escola onde eu estudava, ela queria trazer e montar um laboratório próprio pois 542 
a escola não tinha e a diretora alegou que não poderia implantar pois as serviçais reclamaram que 543 
daria muito trabalho para limpar e organizar. Sendo assim foi vetada a aula prática que traria muito 544 
mais conteúdo e atrairia maior interesse do alunos melhorando assim a qualidade do ensino. Esta 545 
professora ficou apenas dois anos naquela escola e foi para outra que lhe ofereceu mais oportunidades 546 
e melhores condições de trabalho. 547 

A educação no campo me atrai por poder trabalhar com pessoas simples e com vasta experiência 548 
de vida, pois eles começam muito cedo a trabalhar junto aos pais e avós nas lavouras e demais 549 
atividades campestres e estes lhes passam os conhecimentos adquiridos no decorrer da vida. 550 

Sempre digo que educação é uma constante reticências, exemplificando diferentemente de acordo 551 
com cada situação, pois educar é uma renovação frequente. 552 

O professor deve sempre fazer para os alunos e com os alunos, conquistando um resultado positivo 553 
junto com eles. Ensinar e aprender é uma constante na vida de um professor. 554 

A educação no campo deve ser regada através da pedagogia crítica (Sistema x Realidade). 555 
Observar e se preparar deve ser a principal referência para a conquista. Desistir nunca; vencer os 556 
obstáculos é como receber prêmios a todo instante. E todo professor deve ser um vencedor. 557 

Não seja um ―professor‖, seja um ―PROFESSOR‖. 558 
 559 
Marina Martins Soares  560 
Itaverava, 04 de janeiro de 2014. 561 
 562 

ANEXO 3 563 
Narrativa do Educador Moreira 564 

 565 
Aos oito anos de idade tive acesso à escola pública de minha pequena terra natal. Morávamos a 566 

sete quilômetros da cidade e meu irmão foi meu companheiro de estrada e escola. Por vezes 567 
enfrentávamos tempestades por outras o sol quente, numa patente contradição com a Cartilha do 568 
primeiro ano, em 1980, chamada ―Caminho Suave‖. 569 

 Fui alfabetizado em uma escola pública de uma pequena cidade 5 mil habitantes, no final da 570 
ditadura militar.  Mas ninguém falava em ditadura militar em minha escola era como se nós 571 
estivéssemos fora do brasil. 572 

 Minha primeira professora  chamava-se dona Lucinha. Era uma linda professora tão conservada 573 
ainda em meu imaginário. Alias não havia professores homens para os primeiros 4 anos, o chamado 574 
ensino primário que muitos se orgulhavam de concluir. Naquela época ter concluído o 4 ano era sinal 575 
de cultura. Não se falava em universidade. Com exceção dos ex- seminaristas todos os outros 576 
professores eram formados em Lavras numa faculdade de fim de semana. Os Ex- seminaristas eram 577 
como que reis do pedaço. Eu caminhava todos os dias 7 km para a escola e depois 7km para a casa. 578 
Quando chovia era barro quando era sol. Só poeira  579 

O prédio era novo, grande, arejado, recentemente inaugurado. Por 5 anos  ali aprendi muitas coisas 580 
e fiz dali meu universo social. Tive professoras muito pacientes e bondosas como a dona Lucinha, 581 
uma jovem professora muito bonita. Até o 4º ano somente as mulheres lecionavam na minha escola. 582 

Eu era o primeiro alfabetizado da família e minha mãe me pedia para escrever cartas para seus 583 
irmãos que moravam em são Paulo, para o amante e para um velho que minha mãe atiçava as fantasias 584 
através das cartas escritas por mim como se fossem as cartas das mocinhas apaixonadas pelo velho. 585 
Nisso o pobre velho ficava generoso e dava ofertas prodigas, depois divididas pela minha mãe e sua 586 
cúmplice. 587 

Durante a minha formação primária dediquei meus esforços para  aprender a ler e escrever, e 588 
assim, me diferenciei notavelmente do contexto familiar em que estava inserido. Meus pais me 589 
ensinaram a trabalhar, a lidar com as coisas da natureza e a plantar, mas foi com minha falecida avó 590 
que tomei gosto pelo estudo. Talvez por influência dela e de sua grande devoção à religião católica, 591 
resolvi entrar para o seminário, em que passei cinco anos de minha vida. 592 

A paixão pelos estudos se deu de fato no seminário de Mariana. Logo quando cheguei recebi o 593 
apelido de Caquinho, por ser pequeno e tímido. 594 

 As professoras Edith e Clotilde, irmã da congregação de Nossa Senhora do Carmo, me 595 
incentivaram emprestando a coleção Holy Fran. Como professoras de Português valorizavam minhas 596 
escritas, motivando a escrever minhas primeiras poesias o que foi o adubo para que pudesse despertar 597 
a veia poética. A disciplina do seminário era rígida. Não existia cola. Uma única vez que isso ocorreu,  598 

167 



 
 

 
 

o aluno foi expulso da escola. O argumento era o da sinceridade, da autenticidade. A cola era 599 
considerada imoral. 600 

Numa formação rigorosa e disciplinadora, característica do seminário de Mariana, adquiri 601 
qualidades na organização e na vivência comunitária. Os estudos  reforçados, a qualidade dos 602 
professores, e a diversidade do currículo enriqueceram meu histórico escolar, me tornado um 603 
trânsfuga da minha realidade cultural. Tive acesso a outras línguas como latim, grego e francês, além 604 
de me oportunizar um capital cultural característico de outras classes sociais da qual não pertencia. No 605 
entanto, junto com minha adolescência emergiram algumas dúvidas referentes à minha vocação 606 
religiosa, mas não a minha paixão pela filosofia.   607 

 Bem logo experimentei  o choque entre a educação pública e a privada. Quando deixei o 608 
seminário no ensino médio pude verificar a diferença brutal de qualidade em relação à educação 609 
particular. No seminário se estudava como uma missão. Todos viam sentido nisso. Na escola pública 610 
se estudava por obrigação e era um desinteresse total. 611 

Em 1991, conheci a UFMG que me encantou profundamente desde o primeiro contato: suas 612 
paredes altas e seus jardins suspensos e, principalmente, uma vastíssima biblioteca. A partir daquele 613 
momento resolvi que iria estudar filosofia naquela grandiosa universidade. Contudo, todos diziam que 614 
somente jovens ricos que estudaram em escolas particulares ou fizeram cursinho poderiam passar pelo 615 
difícil vestibular. Queria provar o contrário e, sem incentivo de ninguém, inclusive dos meus pais, 616 
(que são analfabetos e nunca compreenderam a importância dos estudos), prestei o vestibular e passei 617 
em primeiro lugar. O que me fez quebrar o estigma de que quem é pobre e da roça não pode cursar 618 
uma Universidade Federal.   Com relação aos meus pais, gostaria de frisar que, apesar de não terem 619 
estudos nem renda, eles nunca interferiram em minhas decisões, o que foi muito importante para meu 620 
histórico escolar. 621 

Aos vinte anos ingressei no ensino superior na Universidade Federal de Minas Gerais.  Permaneci 622 
por dois anos. Abandonei os estudos, recomeçando dois anos depois na Universidade Federal de Juiz 623 
de Fora (UFJF), em 1996, onde permaneci por mais dois anos, vindo a abandonar novamente.  O 624 
bacharelado em filosofia só foi concluído em 2002, na Universidade Federal de Ouro Preto, dez anos 625 
após ter sido começado. Esses sucessivos abandonos estavam relacionados a questões de ordem 626 
financeiras e ideológicas, muitas vezes desacreditava na vida urbana e retornava a minha cidade de 627 
origem e as atividades rurais.  Vinte anos após, em 2012 encontro-me matriculado na licenciatura em 628 
filosofia na UFOP. 629 

 Neste período fiz, em 2006, uma especialização em docência do ensino superior pela 630 
Universidade do Vale Piranga- FAVAPI, em que realizei uma pesquisa na área de educação e filosofia 631 
que resultou na monografia: ―Educar para a comunidade- A filosofia da educação de Martin‖.  632 

Entre 2009 até 2011 cursei licenciatura em biologia pela universidade Metropolitana de Santos, na 633 
modalidade à distancia, complementando teoricamente minha formação prática no cultivo de plantas. 634 
Publiquei três livros de poesias, um dos quais permaneceu por sete anos na biblioteca do Ifac/UFOP 635 
sem ser lido por ninguém. 636 

Muitos professores me marcaram profundamente. Um deles, Pedro, em 1992 lecionava Lógica do 637 
Pensamento Cientifico. Fumava vorazmente pelos corredores no intervalo a ponto deter a calça toda 638 
furada de brasa de cigarros. Dava nota máxima para todos. Não se exaltava nunca, diziam que ele era 639 
um monge de uma ordem religiosa e que havia sido perseguido pela ditadura militar. Muitos outros 640 
professores marcaram os meus estudos e meu método de ensino-aprendizagem que utilizo como aluno 641 
e professor. Cada vez mais descarto o método positivista de mensuração numérica do conhecimento. 642 
Como professor, avalio os alunos com provas, trabalhos, debates, seminários e aulas práticas, 643 
corrigindo e refletindo os resultados conquistados, contudo, assim como meu professor Pedro da 644 
UFMG, dou nota máxima para todos. 645 

Nessas minhas trajetórias de formação pude presenciar dois modos de vivenciar o conhecimento: 646 
estudar como dever moral pois o estudo se constitui o caminho para o desenvolvimento de si, de suas 647 
plenas possibilidades, de outro uma visão pragmática: estudar para ganhar dinheiro, para galgar a 648 
escada das hierarquias sociais da sociedade contemporânea. Também pude verificar  a dicotomia no 649 
ensino superior. O bacharelado na universidade federal e a licenciatura em biologia nas particulares à 650 
distância. É verdade que o aluno faz a diferença e existem excelentes autodidatas. Permanece a 651 
duplicidade de tudo: algumas excelências nas piores escolas e muita mediocridade nas boas.  652 

No ensino regular atuei como professor de Ciências no fundamental e de Biologia, Química, 653 
Filosofia e Sociologia no ensino médio. Todavia, diversos fatores foram me desestimulado em 654 
trabalhar no ensino regular, principalmente quando se refere à estrutura escolar com seus espaços e 655 
horários rígidos, a submissão em adotar livros didáticos poucos significativos para os alunos da roça, 656 
acompanhado por uma lógica arcaica de avaliação numérica. Além de algumas ―estratégias 657 
pedagógicas‖ adotada pela direção de forma discriminatória, como separar os alunos da roça por salas, 658 
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assim, alunos que moravam na área central ficavam sempre na sala A, ficavam com os livros mais 659 
novos e eram mais cobrados. Enquanto os da roça eram relegados em segundo plano. Esta cisão me 660 
incomodava por ter sido aluno da roça. 661 

A questão é que por ser nascido e criado na roça, minhas práticas com a terra estavam atreladas a 662 
minha cultura local. Por muitos anos, mesmo depois de estudar na universidade, ainda praticava 663 
métodos agressivos com a terra. Queimava a terra para limpar as capoeiras, fazia carvão, usava 664 
adultos químicos, entre outras práticas degenerativas. Somente, anos depois, na comunidade operária 665 
da Nova Era, minhas práticas foram se transformando. A comunidade foi um verdadeiro laboratório 666 
que me comprovou a eficácia das práticas do agroecologia. A terra era beira de um brejo, amarela e 667 
argilosa, castigada de sucessivas queimadas e plantio de arroz, estava empobrecida e tomada por 668 
capim, mas foi adquirida de forma comunitária, e a utopia nos deu força para a luta. O desafio era 669 
grande, mas como não me submetia à vida de empregado explorado, foi mais fácil tirar jiló em terra 670 
dura, a servir a mais valia de um patrão. Logo a cidade toda ficou sabendo do nosso projeto e a 671 
comunidade começou a ser observada e visitada pelos mais diversos curiosos. Encontrava mais 672 
resultados nestas observações do que nos olhares vagos dos alunos dentro de sala. Práticas diversas de 673 
manejo foram testadas, mas decidimos não ter nenhum tipo de criação, enfim, eliminando o uso da 674 
carne na nossa alimentação. Aparentemente, o nosso inimigo inicial, o capim, reverteu-se em nosso 675 
principal aliado. Ele, depois de capinado, transformava se em grandes composteiras e cobertura 676 
vegetal. O húmus era produzido em parceria com os produtores de leite, que nos fornecia o esterco. 677 
Mais árvores nativas foram plantadas na beira do córrego reconstituindo a mata ciliar, o que fez 678 
aumentar o volume de água e aparecer outras nascentes. Cada membro da comunidade se 679 
especializava em determinada área do plantio, olericultura, podas de árvores, silvicultura, apicultura, 680 
minhocultura, floricultura, e todas eram postas em prática na comunidade. Por fim, vivenciei uma 681 
incrível experiência: a conversão de uma área degradada em um espaço de vida, repleto de pássaros, 682 
frutos e árvores das mais diversas espécies. Simultaneamente, de forma muito livre, dava algumas 683 
aulas na região.  684 

O fato é que desanimei com o ensino formal e comecei a investir mais em um projeto autônomo, 685 
através da ACPP, Associação Cultural Pequeno Príncipe, expandido o trabalho realizado em uma 686 
escola de Teatro em Rio Espera para outras cidades ao redor, principalmente nas comunidades rurais 687 
da região do Alto Vale Piranga. Cipotânea, Senhora de Oliveira, Lamim, Catas Altas da Noruega e 688 
Rio Espera. As vezes o acesso as comunidades rurais se torna difícil pela lama ou poeira, o que me faz 689 
ir a pé ou de moto, mas sempre mantive este projeto com responsabilidade e até hoje me satisfaço 690 
mais com este trabalho educativo e cultural, pois vejo surtir os efeitos nos alunos camponeses. Até 691 
hoje escuto da comunidade indagações por que trabalho com teatro na região, já que tenho diplomas e 692 
poderia trabalhar na cidade grande. 693 

A ACPP começou em 2002 e completou doze anos este ano. Foram anos de intenso trabalho de 694 
promoção cultural em que se formaram diretores e grupos de teatro, promoveram-se festivais de 695 
teatro, publicações de informativos culturais, livros de poesias, noites dos contadores de história, 696 
música, recital de poesia, capoeira, congado, folia de reis, em tudo a ACPP esteve presente, 697 
contribuindo e catalisando os esforços individuais para um fim único: resgatar a arte e a poesia na vida 698 
dos moradores das cidades rurais do Alto Vale Piranga.  699 

Os textos e montagens teatrais são escritos de forma coletiva pela minha direção e pelos jovens e 700 
adultos camponeses que formam os grupos teatrais da ACPP. Os temas abordados se posicionam em 701 
uma perspectiva crítica dos conflitos enfrentados nas comunidades rurais. O primeiro processo 702 
perpassa pela observação do modo de se viver das comunidades, situações reais se misturam com 703 
metáforas de um contexto maior. Cenas e fatos são construídos através das narrações de moradores, 704 
situações hilárias e diversos momentos da história local. Esta didática me realiza enquanto educador, 705 
vejo o entusiasmo dos alunos para a pesquisa da realidade. Atualmente, a ACPP trabalha em conjunto 706 
com a prefeitura de Rio Espera no qual sou professor contratado. Além de professor sou poeta, escrevi 707 
quatro livros de poesia: Calmaria Noturna (2000), A Hora da Lida (2009), De Ponta à Cabeça (2011) e 708 
Madrugada Comunista (2014). 709 

Sempre participo politicamente nas cidades em que vivi. Penso ser um ato de responsabilidade 710 
atuar na comunidade de forma política. O partido político é uma destas esferas e ajudo a organizar os 711 
partidos de base marxista, muito raros na região. Além de colocar o meu nome para concorrer às 712 
eleições como forma de cumprir minha tarefa no partido e poder oferecer uma opção de um projeto 713 
socialista para as comunidades.  Fui candidato a vereador em Cipotânea e em Itaverava (2004), 714 
concorri à prefeitura de Rio Espera em 2008 e vou ser candidato a deputado estadual este ano. Mas 715 
também atuo como representante da sociedade civil em conselhos municipais. 716 

Atualmente moro na zona rural de Itaverava, como membro missionário da Comunidade Operária 717 
da Nova Era.   718 
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      719 
Adailton Moreira 720 
Rio Espera, 20 de janeiro de 2014  721 

 722 
ANEXO IV 723 

Narrativa do Educador Trindade 724 
 725 

Eu tenho 37 anos. Nasci no meio rural onde vivi até aos 15 anos. Sou de uma família grande de 12 726 
pessoas. No meu ambiente familiar recebi uma formação cristã pautada em valores morais e de 727 
respeito aos mais velhos. Esta estrutura hierarquizante já me instigava sobre o que era definido como 728 
correto e justo ou abuso de poder. De qualquer modo, aprendi viver com o fundamental para a 729 
sobrevivência, pois éramos muitos. Minha família dispunha de terra para a subsistência, mas o 730 
dinheiro era raro.  731 

Eu sempre fui uma pessoa rebelde que desejava descobri muitas coisas num projeto comum, 732 
mesmo não sabendo das teorias comunistas já existentes. Então querendo saber mais e não sabendo 733 
como estudar mais, porque as condições socio-economica não favoreciam, pois tinha que ajudar no 734 
serviço do campo, tive que recorrer a igreja católica e resolvi ir para o seminário seguir a carreiro de 735 
sacerdote religioso pela congregação do verbo Divino. Então, em 1992 deixei Cipotânea e fiquei 2 736 
anos em Barbacena no Pré-Juvenato São Geraldo, 1 ano de propedêutico em Juiz de Fora e mais 3 em 737 
Belo Horizonte, local onde cursei filosofia na PUC. 738 

Durante este período de formação atuei naquelas pastorais mais afastadas em contato direto com o 739 
povo do campo ou periferias urbanas. Já naquela época fiz a opção em trabalhar junto aos pobres. 740 
Acreditava que assim conseguia carregar a teoria para a prática. Nas comunidades, abordava através 741 
do teatro de semana santa, interpretação dos textos, questões referentes à situação de opressão que 742 
estavam submersos. Assim estava transformando a vida. Muitos de meus contemporâneos criticavam 743 
esta minha forma de ser atuante, porque eles diziam que me faltava ―espiritualidade‖, oração, 744 
eucaristia e esta pieguice toda de sacristia e puxa sacos. Mas com o passar do tempo comecei a me 745 
questionar que tipo de consciência cristã era está que estava a pregar, e este modo de ―ser consciente‖ 746 
já não mais me satisfazia, pois não concordava  com tantas regalias e privilégios que a vida sacerdotal 747 
proporcionava. Almejava o confronto com a realidade, a luta de classes e poder desmascarar os 748 
beneficiados pelo poder.  E nesta tomada de consciência e autenticidade resolvi não seguir o caminho 749 
de religioso, mas de educador. Uma vida por tomadas de decisões autônomas, ora tensa, ora racional.  750 

No ano de 1999 retirando da vida religiosa regulada, tive que no mundo ―cá fora‖ me organizar e 751 
acreditar que nem sempre as ovelhas são ovelhas e os lobos são lobos. Foi aí que comecei lecionar 752 
pela primeira vez num subúrbio de Contagem. Então levei 2 choques: o 1° foi tudo que aprendi na 753 
didática dos teóricos da educação não valesse nada, parecia mesmo a cena do mar vermelho se 754 
abrindo e fechando para o povo hebreu atravessarem o deserto.  O meu 2º choque foi a necessidade de 755 
adequação da minha linguagem o que me exigiu uma abordagem mais interpretativa do sistema em 756 
confronto com a realidade urbana.   757 

Em 2013 resolvi fazer uma experiência além fronteiras. Fui para a Alemanha estudar aquela língua 758 
e cultura. A cidade por onde morei 6 anos chama Siegen na Renânia, uma típica cidade do interior 759 
com características conservadoras.  Este foi para mim o choque cultural da estrutura universitária 760 
totalmente diferente da nossa, pois lá o aluno pode fazer opção como e qual modelo que deseja 761 
padronizar, ou formar. Também sem falar da autonomia coisa que o Brasil ainda não alcançou.  762 

Em 2009,  regresso da Alemanha convicto num projeto de vida – ser educador no interior,  já não 763 
estava interessado no ritmo cada vez mais veloz e lento no transito das grandes cidade. O que 764 
provocou um estranhamento da minha família e colegas ao querer sair da Alemanha para viver na 765 
roça. Também atuei na ACPP e jornal caverna mineira.  Em 2010 comecei a lecionar em duas escolas 766 
da região metropolitana de BH, mas em 2011 optei em retornar para o meio rural e lecionar Filosofia e 767 
Sociologia em Rio Espera na E. E. Monsenhor F. Miguel Fernandes. O que fiz até 12 de agosto 768 
daquele ano, pois tive problemas com a direção, sendo exonerado por ter um posicionamento mais 769 
crítico ao sistema vigente como reprodutor da desigualdade.  Desvelando o seu funcionamento nas 770 
cidades do interior através do paternalismo. O diretor da escola o Sr. Marcos Pereira, o Marquinhos, 771 
me perseguiu forjando provas contra mim e me desmoralizando frente pessoas públicas e autoridades. 772 
Este foi o fim da picada para acreditar em alguma possibilidade de transformação. Estava a lecionar as 773 
disciplinas que possibilitam a expansão da consciência da realidade e de si e não podia fazê-lo. Assim 774 
encontrei a porteira fechada. Então devido a estes incidentes fiquei afastado do trabalho por 1 ano. 775 
Neste período dediquei-me a reflexão, a agricultura e a política. Fundei o PV em Cipotânea e me 776 
candidatei a vereador nas eleições de 2012.  777 
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No ano de 2013 e 2014 comecei a trabalhar  em Lamim e Cipotânea. Tenho aprendido bastante 778 
lidar com o social. 779 

Trabalhar com a educação no contexto rural é fazer a utopia renascer das cinzas, dar possibilidade 780 
de sonhar e voar com os sonhos na realização de seus objetivos. Neste sentido, o trabalho do educador 781 
é despertar, não importa a quantidade de conhecimento, mas deixar os alunos sedentes de saber. Aí 782 
encontramos na literatura a maior expressão de sentimentos e imaginação de um povo. Criticar não é 783 
somente derrubar os muros da ignorância, mas capacitar sementes para germinar em solo fértil. 784 

Eu penso que antes de trabalhar com o saber que já trazemos é necessário entrar em contato com a 785 
realidade local, desmontar todo o nosso projeto de conhecimento para reconstruí-lo a vista das 786 
emergências, não se esquecer da tabuada, mas ouvir a voz da escuridão, do que ainda não foi visto. 787 
Educar para encontrar, onde nos falta para exercer a plena cidadania. O saber não se encontra preso na 788 
história, mas de sujeitos que pensam e fazem a própria historia enquanto ser consciente do coletivo.  789 

 790 
Caetano Trindade 791 
Cipotânea, 24 de janeiro de 2014 792 
 793 

ANEXO 5 794 
Narrativa do Educador Nogueira 795 

 796 
Faço parte de uma família numerosa que sempre residiu na cidade de Lamim, uma pequena cidade 797 

interior de Minas Gerais. Meu pai era negociante e minha mãe cuidava das tarefas do lar e 798 
enfrentaram muitas dificuldades para criar-nos. Sempre alegres e demonstrando muita garra e 799 
disposição não mediram esforços para que tivéssemos uma vida humilde, mas digna, sempre nos 800 
deixando bons exemplos e repletos de uma imensa vontade para que estudássemos e, como eles 801 
mesmos diziam, para que a gente fosse alguém na vida.   802 

Desde criança gostei muito de estudar. Cursei o ensino fundamental, de 1971 a 1978, na Escola 803 
Estadual ―Napoleão Reis‖, localizada na minha cidade natal. Ao terminar o início fundamental fui 804 
tomado de uma tristeza muito grande, pois na minha cidade, ainda não tinha nenhum curso de segundo 805 
grau (atual ensino médio) e, infelizmente eu não poderia dar continuidade àquilo que eu mais gostava 806 
que era prosseguir com os meus estudos.  807 

Mas, eis que, quando minhas esperanças de estudar mais já estavam minando, surge a 808 
oportunidade, no início de 1979, de fazer um estágio num colégio interno de Belo Horizonte e ter a 809 
possibilidade de prosseguir com meu sonho de continuar estudando.  810 

Lembro-me, como se fosse hoje, o dia em que meu pai me levou até esse colégio. Eu com apenas 811 
14 anos, nunca tinha saído de casa e foi essa a oportunidade que tive de conhecer a capital mineira. A 812 
empolgação tomou conta de minha pessoa e lá fomos nós (eu e meu pai). O Colégio ficava próximo 813 
de muitos lugares que eu sempre sonhava conhecer: o Mineirão, a Igreja e a Lagoa da Pampulha, o 814 
Zoológico, a Toca da Raposa, o Aeroporto da Pampulha e muito mais atrações. 815 

Dá-me um nó na garganta quando lembro o momento em que meu pai me entregou no Colégio e 816 
me disse ―filho fique com Deus, proceda direito para você ser aprovado no estágio e realizar o seu 817 
sonho de estudar‖. Deu-me a benção, se afastou e foi-se embora.  818 

Neste momento tive uma imensa vontade de pegar a mala e sair correndo atrás dele e voltar para a 819 
minha casa, mas o desejo que eu tinha em estudar falou mais alto e, mesmo chorando, eu permaneci 820 
no Colégio para participar do estágio vocacional. 821 

Foi um momento bastante difícil na minha vida, pois como já disse, nunca tinha saído de casa e fui 822 
para um ambiente que não conhecia ninguém. A comunicação com a minha família era muito difícil, 823 
pois na época, na minha cidade não tinha telefone, não tinha internet e a única maneira que eu tinha 824 
para comunicar com eles era através de carta. Escrevia uma carta e para eu receber a resposta gastava 825 
entre 20 a 30 dias. Enquanto isso eu ficava contando os dias que faltava para eu voltar para casa. Mas, 826 
a minha força de vontade e as orações de minha mãe fizeram com que eu participasse integralmente 827 
do estágio e no final ser aprovado para cursar o então Científico. 828 

A princípio, a minha adaptação nesse Colégio não foi fácil, pois sendo uma pessoa humilde e do 829 
interior sofri muitos trotes e até mesmo o que hoje chamam de bulling. Mas, sempre perseverante 830 
resisti a tudo isso. Realizei meus estudos, sendo sempre um aluno estudioso e dedicado. Sempre fui 831 
um aluno de destaque entre meus colegas. Conclui o Científico com um bom aproveitamento e boas 832 
notas.  833 

A saudade era muito grande e, então, decidi retornar à minha cidade natal e, mesmo sem uma 834 
habilitação específica e devida a falta de professores habilitados na região comecei a trabalhar como 835 
professor na mesma escola que eu estudara o ensino fundamental. A princípio comecei a lecionar a 836 
disciplina Literatura Infanto Juvenil.  837 
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Com isso comecei a apanhar gosto pela profissão e, a partir de então, decidi ser professor. 838 
Lecionei, também, as disciplinas de Ciências e Geografia e, a cada dia que passava me tornava cada 839 
vez mais fascinado por essa magnífica profissão. Mesmo sabedor que essa profissão é árdua e na 840 
maioria das vezes não recebe a devida importância por parte dos governantes foi a profissão que eu 841 
escolhi e passei a dedicá-la de corpo e alma. 842 

Mas, desde o início de minha vida de estudante, sempre tive muita aptidão para a Matemática e me 843 
destacava pelo interesse e pela facilidade com que resolvia as atividades propostas. Fui estimulado 844 
pelos meus professores do ensino fundamental e médio e depois pelos meus colegas professores a 845 
prosseguir meus estudos, cursando alguma área que tivesse ênfase na Matemática. Passei a perceber 846 
que isso realmente me realizava, mas por fazer parte de uma família numerosa e sem boas condições 847 
financeiras, a princípio, mesmo com muita disposição, não tive a oportunidade de realizar esse sonho.  848 

Eis que, no final de 1991, ainda sem habilitação específica, ministrava aulas de Matemática numa 849 
escola estadual, na cidade de Itaverava, interior de Minas Gerais e tive a oportunidade de participar de 850 
um processo seletivo para professores ainda sem licenciatura, que atuavam no ensino público. O curso 851 
oferecido foi o de Ciências e realizado, a título emergencial, em nove módulos, nos meses de janeiro, 852 
julho e dezembro de cada ano. Era patrocinado pela Secretaria de Estado da Educação de Minas 853 
Gerais em convênio com a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Felizmente fui aprovado 854 
e pude realizar este Curso de Ciências, o qual me deu a habilitação para ministrar aulas de Matemática 855 
e Ciências no Ensino Fundamental, passando a lecionar a disciplina de Matemática na escola de minha 856 
cidade.  857 

Esse curso foi um excelente fomento para minha carreira profissional, mas eu ainda queria 858 
conhecimentos melhores e mais profundos para que pudessem ser utilizados na minha prática diária de 859 
professor, tentando tornar minhas aulas mais prazerosas e, consequentemente, levando meus alunos à 860 
construção de conhecimentos e , consequentemente, a uma efetiva aprendizagem dos conteúdos 861 
estudados. 862 

Paralelamente às minhas atividades de professor de uma escola pública, onde ministrava aulas de 863 
Ciências e de Matemática no Ensino Fundamental e Médio, cursei também a Licenciatura Plena e a 864 
Especialização, ambas em Matemática. E, mais tarde, tive a oportunidade de também cursar a 865 
especialização em Psicopedagogia. Esses cursos ampliaram de forma significativa os meus horizontes 866 
e me trouxeram algo importante e de grande utilidade para o meu cotidiano de professor, melhorando 867 
consideravelmente a minha vida profissional. 868 

Com eles, novas portas se abriram e com elas surgiram novas oportunidades de emprego. Passei a 869 
exercer minha profissão de professor em faculdades particulares. Primeiramente trabalhei ministrando 870 
aulas de Matemática e Metodologia da Matemática para alunos do curso de Normal Superior. E 871 
depois, tive a oportunidade de trabalhar numa Universidade Virtual, onde fui tutor presencial em 872 
diversos cursos superiores, sempre orientando aulas de matemática e/ou matérias afins. 873 

Na rede estadual, especialmente na escola de minha cidade, atuei também como bibliotecário, 874 
auxiliar de secretaria e secretário. Foram oportunidades que tive de trabalhar fora da sala de aula, e 875 
que foram muito gratificantes contribuindo para minha maturação como profissional na área 876 
educacional. Tive oportunidade de trabalhar com o serviço burocrático de uma escola, serviço esse 877 
que muitas vezes não aparece e nem é reconhecido pela maioria dos servidores, mas que é 878 
imprescindível para o bom funcionamento de uma escola. 879 

Trabalhei, também, por 3 anos e meio como vice diretor e, logo em seguida, por três anos como 880 
diretor de escola. Foi uma experiência muito enriquecedora, onde pude me dedicar a tarefas e projetos 881 
que envolviam todos os professores e todos os funcionários no processo de ensino e aprendizagem. 882 
Foi uma oportunidade que eu tive de estar coordenando muitos projetos que auxiliavam e 883 
incentivavam a todos a trabalhar em prol do sucesso escolar de nossos alunos. Mas, foi uma 884 
oportunidade de eu concluir que o local que eu mais gostava era estar dentro de uma sala de aula, 885 
mediando o processo de ensino para a aprendizagem da Matemática e fazendo aquilo que eu mais 886 
gosto de fazer na minha vida: dar aula e aula de Matemática. 887 

 Atualmente, sou professor de uma escola estadual da cidade de Lamim – MG, na qual ministro 888 
aulas em 2 (dois) cargos de Professor de Matemática dos Ensinos Fundamental e Médio. Entretanto, 889 
em minha prática profissional pude perceber que, mesmo com minha dedicação, ainda assim meus 890 
estudos não me trouxeram aquela bagagem extremamente suficiente para lidar com os problemas do 891 
dia a dia na sala de aula e que algo novo teria de ser buscado para suprir essas necessidades. Foi um 892 
momento bastante infrutífero, pois na minha constante procura, pouco ou quase nada eu conseguia 893 
para enriquecer minhas aulas.  894 

Descobri que o ensino da Matemática nas escolas e universidades tem relegado a natureza 895 
problematizadora e aplicada da Matemática a um patamar quase que exclusivamente composto por 896 
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pesquisas acadêmicas, as quais acabam restritas a cursos específicos de pós-graduação e, com isso, 897 
não chegam a nossas salas de aula e não afetam nossos alunos. 898 

Mas, não desanimei de realizar os meus propósitos. Assim, eu passei a buscar alguma coisa que 899 
me auxiliasse e que tornasse minhas aulas mais prazerosas e que levassem meus alunos a uma 900 
aprendizagem mais eficiente dos conteúdos estudados. Baseado no pensamento do filósofo Sócrates 901 
―só sei que nada sei‖, sinto-me que, mesmo já tendo alguns cursos e vários anos de experiências, 902 
como professor de Matemática, ainda tenho muito a aprender sobre Educação Matemática. Tenho 903 
muitas inquietudes em relação ao ensino de Matemática e sinto que é necessário se pesquisar sobre 904 
ele.  905 

Por isso, reiniciei uma fase de busca desse algo que eu almejava e, tive a oportunidade de me 906 
matricular na disciplina eletiva ―A História da Matemática e seu potencial no ensino-aprendizagem‖, 907 
oferecida no 1º semestre de 2011, pelo Mestrado Profissional em Educação Matemática da 908 
Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP. Foi uma experiência importante e enriquecedora para 909 
meu desenvolvimento profissional.  910 

Aprendi muito, mas mesmo assim, continuava almejando alguma coisa que pudesse satisfazer 911 
meus anseios e minhas expectativas. E nesta expectativa, pude conhecer novos temas e novas pessoas 912 
e, ao presenciar a defesa de duas dissertações, deparei-me com assuntos relacionados à... ―Modelagem 913 
Matemática‖... O que é? Para que serve?  914 

Essas questões me motivaram muito a ler e estudar sobre o assunto. A cada nova leitura, pude 915 
perceber que essa temática poderia ser um caminho, um ótimo caminho para me auxiliar a tornar 916 
minhas aulas diferenciadas e que os meus alunos fossem mais motivados a participar e, com isso, 917 
alcançarem uma aprendizagem mais efetiva. Percebi que era um assunto que já tinha muitas pesquisas 918 
concretizadas e outras tantas em andamento. 919 

Para me inteirar um pouco mais sobre esse assunto, matriculei-me e cursei a disciplina eletiva 920 
―Modelos e Modelagem Matemática‖, oferecida no 2º semestre de 2011 no Mestrado Profissional em 921 
Educação Matemática da Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP. Foi um momento bastante 922 
gratificante, no qual pude participar de algumas atividades relacionadas com a Modelagem 923 
Matemática. Percebi que, realmente, a Modelagem Matemática era aquele ―algo‖ que eu realmente 924 
buscava.  925 

 Isso me deixou extremamente motivado para concretizar o meu maior sonho: cursar um Mestrado 926 
em Educação Matemática, pois só assim alcançaria uma melhor bagagem para repensar minha prática 927 
pedagógica e assim despertar nos meus alunos um maior interesse pela disciplina.  Era a oportunidade 928 
que teria de adquirir novos conhecimentos que facilitariam a minha missão de educador.  929 

Levado por esses anseios, em outubro de 2011 participei, então, do processo seletivo do Mestrado 930 
Profissional em Educação Matemática da Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP. Obtive êxito, 931 
pois fui aprovado e selecionado para frequentar a Linha de Pesquisa 1 - Educação Matemática 932 
Superior, Informática Educacional e Modelagem Matemática.  Era o sonho começando a ser 933 
concretizado com o início do Mestrado em março de 2012 e as renovadas expectativas para concluí-lo 934 
com sucesso. 935 

Faço parte do Grupo de Estudos e Pesquisa em Modelagem Matemática no âmbito educacional – 936 
GEPMMAE / UFOP, que é um grupo de estudos e pesquisas dentro do Programa de Pós Graduação 937 
em Educação Matemática da Universidade Federal de Ouro Preto. Este grupo foi criado em abril de 938 
2011, por professores-pesquisadores da UFOP e por estudantes do curso de Mestrado interessados em 939 
pesquisar a Modelagem Matemática. 940 

Já cumpri todos os créditos relacionados à disciplinas eletivas e à disciplinas obrigatórias. Realizei 941 
minha qualificação em dezembro de 2013, com a Banca formada pelos professores Dr. Frederico da 942 
Silva Reis (Orientador), Prof. Dr. Dale William Bean (membro interno) e Prof. Dr. Dionísio Burak 943 
(membro externo). Atualmente estou recebendo orientação para concluir a minha dissertação e o 944 
produto educacional, atividades essas exigidas pelo programa do Mestrado e, provavelmente estarei 945 
realizando a defesa de minha dissertação no final de março/2014 ou início de abril/2014. 946 

Sonhos foram feitos para serem realizados. Então, se pretendemos realizá-los é necessário que não 947 
meçamos esforços, que lutemos com todas as forças e que nunca desanimemos no meu caminho. Só 948 
assim poderemos colher os louros da vitória. 949 

E, ser professor é uma benção que Deus me deu na minha vida. 950 
 951 
 Laércio Conceição Pedrosa Nogueira. 952 
 Lamim 20, de feverreiro de 2014.  953 
 954 
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