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CARGA HORARIA: 80 HORAS
 
DESTINADO: Primeira Fase as direções. Segunda fase a Juventude das ÁREAS 
DE REFORMA AGRÁRIA. 

OBJETIVO:  Formação política com base na referência  marxista  para tratar  da 
questão agrária e da reforma agrária na perspectiva do Programa de Transição do 
capitalismo ao socialismo rumo ao comunismo.

CONTEUDOS:
O que é a questão agrária?
O que é Reforma Agrária?
O que é trabalho?
O que é o capital?
O que é o estado
O que é a classe trabalhadora?
O que é a burguesia?
O que é a luta de classes?:
O que é um programa de transição?
O que é um programa da revolução?

PROCEDIMENTOS:  
Primeira Fase com as direções: DOIS DIAS DE TRABALHO EM TRÊS TURNOS NOS 
MESES DE DEZEMBRO, JANEIRO E FEVEREIRO.
Segunda Fase com a juventude: Planos a serem detalhados pelos próprios dirigentes.



DIA 19.12.09 – 
MOBILIZAÇÃO DOS ASSENTADOS E ACAMPADOS

ORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS
APRESENTAÇÃO DO PLANO DE ENSINO – EXPOSIÇÃO DA INTENÇÃO 

PEDAGOGICA E DOS OBJETIVOS DO TRABALHO
DIA 20.12.09

Primeiro Tempo Pedagógico na Escola De Formação – 20 horas.
 
Dinâmica  de  Grupo  para  explicitação  dos  pré-conceitos  –  constatação  de  dados  da 
realidade  elaborados  a  partir  do  cotidiano  a  respeito  das  10  perguntas  básicas  que 
sistematizam os conteúdos a serem tratados no curso. Em uma folha em branco, após o 
nome, os participantes deverão escrever, ou desenhar, o que lhes suscita as perguntas 
básicas expostas na organização do conteúdo do curso. Após isto, em grupo, trocarão 
informações a respeito de como, cada qual respondeu a questão formulada e como os 
demais componentes do grupo responderam a questão. Uma nova elaboração individual 
a partir da discussão em grupo deverá acontecer. Terceiro Momento a problematização: 
sob orientação dos estudantes do ACC e da professora coordenadora serão formuladas 
as perguntas básicas que permitem abstrair o vital de cada questão. O vital tem relação 
com o necessário para manutenção da vida humana. A partir da reflexão sobre os limites 
explicativos dos estudantes do curso, de seus erros e acertos, o coletivo coordenador do 
curso vai expor subsídios para correções a ampliações dos primeiros escritos. O Quarto 
momento é o da instrumentalização que significa exposição, transmissão dos conteúdo 
cientificamente  elaborados  e  sistematizados  a  partir  da  literatura  básica,  para  a 
assimilação, interiorização, de um novo conhecimento cientifico. Esta exposição estará a 
cargo da coordenação e dos estudantes do ACC que prepararam material para tal. Serão, 
portanto,  utilizados  cartazes,  exposições  por  meios  eletrônicos.  Em  seguida  será 
orientada a leitura do livro para que, com esta base, a ser desenvolvida nos meses de 
janeiro e fevereiro em Círculos de estudos, com a realização de mutirões de leituras, seja 
possível assimilar o conteúdo do livro indicado. O quinto passo é o retorno as questões e 
as novas respostas agora em um outro patamar qualitativo.  

Primeiro Tempo Pedagógico na Comunidade – 10 horas.

 Círculos e Mutirões de estudos e leituras. Nas áreas de reforma agrária. Nas ocupações, 
acampamentos  e  assentamentos.   Será  orientada  a  leitura  do  livro  “O  Programa  da 
revolução” que deverá ser realizada no circulo de estudos através de mutirões de leituras 
orientadas.

Segundo Tempo Pedagógico na Escola de Formação Política 
Provavelmente Janeiro. Última semana. 20 horas.

Dinâmica de grupo para elaboração de conceitos científicos sobre a ontogênese do ser 
social e as formações econômicas pré-capitalista e o que é o capital e o que é a classe 
trabalhadora,  em especial,  a classe trabalhadora  do campo, com exposições,  leituras, 
utilização  de  recursos,  com  leituras  dos  textos  do  livro  “O  Programa  da  revolução. 
Elaboração de análises e sínteses a partir dos dados concretos sobre o modo do capital 
organizar a produção dos bens na cidade e no campo e a partir das leituras orientadas. 



Segundo Tempo Pedagógico na Comunidade. 10 horas.

Continuidade dos estudos e leituras nos círculos, em mutirões, em torno do livro indicado 
“O Programa da Revolução”.

Terceiro Tempo Pedagógico na escola de Formação Política 
Provavelmente em fevereiro. Meados. 20 horas. 

1º DIA - PRIMEIRO TURNO
Dinâmica de Grupo para elaboração de conceitos sobre o que é a luta de classes na 
cidade e no campo, a partir de uma mística, com utilização dos textos lidos e de uma 
síntese em powe point que trate de conceitos que permitem ampliar a referência sobre a 
luta econômica, a luta política e a luta ideológica, a disputa de projetos, a correlação de 
forças e a hegemonia do modo de produção capitalista e a necessidade de sua superação 
para o modo de produção socialista.

1º DIA -  SEGUNDO TURNO
Dinâmica  de  Grupo  para  elaboração  de  conceitos  sobre  o  que  é  um  programa  de 
transição  e  o  que  é  um  programa  de  revolução.  Exposição  sobre  a  construção  do 
Manifesto  Comunista  (Marx  e  Engels)  na  primeira  fase da consolidação  da  formação 
econômica  capitalista.  Leitura  e  dinâmica  de  grupo  para  elaboração  de  análises  e 
construção de síntese sobre o processo revolucionário no leste europeu a partir da teses 
de abril de Lênin.

1º DIA - TERCEIRO TURNO
Dinâmica  de  Grupo  para  elaboração  de  conceitos  sobre  o  que  é  um  programa  de 
transição do capitalismo para o socialismo. Exposição sobre a construção do Programa 
de Transição do Trotsky e análises e sínteses considerando dados da situação atual de 
crise  estrutural  e  conjuntural  do  capitalismo.  A  resposta  da  classe  trabalhadora  a 
decomposição do capitalismo. A resposta da classe trabalhadora no campo. O papel da 
juventude na luta de classes, na transição.

2º DIA 

Síntese  em  plenária  final  com  mística  e  atividade  cultural  musical  e  poética  com 
elementos da discussão realizada nos dois dias a respeito da questão agrária, da reforma 
agrária, do capital, da luta de classes, do programa da revolução.

LEITURA BÁSICA PARA OS CURSISTAS
MARX, k;  ENGELS, F. – LENIN, V. TROTSKY, L.  O programa da revolução.  Brasília. 
Nova Palavra. 2008

Literatura Básica para o Grupo do ACC

BOGO, Ademar.  Teoria da organização política: escritos de Engels, Marx, Lênin, Rosa,  
Mao. SP: Expressão Popular, 2005.

FERNANDO, B.M. A formação do MST no Brasil. Petrópolis, RJ: Vozes, 2000.

MARX, k;  ENGELS, F. – LENIN, V. TROTSKY, L.  O programa da revolução.  Brasília. 
Nova Palavra. 2008



STÉDILE, J.P; FERNANDO, B.M. Brava gente – A trajetória do MST e a luta pela terra. 
SP:Editora Fundação Perseu Ábramo,2001.

STÉDILE, J.P. A questão agrária no Brasil. SP: Atual Editora, 1997.
STÉDILE, J.P. A questão agrária no Brasil, v. 1 e 2, SP: Expressão Popular, 2005

REVISTAS DOS SEM TERRA

LINKS PARA CONSULTA DIARIA:
www.brasildefato.com.br 
http://www.mst.org.br/mst/home.php 

http://www.mst.org.br/mst/home.php
http://www.brasildefato.com.br/

