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A finalidade científica e política que perseguimos nos proíbem de 
dar uma definição acabada de um processo inacabado. Ela nos impõe 
observar todas as fases do fenômeno, de fazer aparecer às tendências 
progressistas e reacionárias, de revelar sua interação,  de prever as 
diversas variantes do desenvolvimento ulterior e de encontrar nesta 
precisão  um  ponto  de  apoio  para  a  ação.  (TROTSKY.  In  O 
Programa da revolução. 2009).

Este  texto  é  um  registro  sistemático  de  atividades  desenvolvidas  pelo  Grupo 

LEPEL/FACED/UFBA, nos  mês de junho de 2009, em especial o trabalho no curso de Pedagogia 

da  Terra  no  período  de  08  a  24  de  junho  de  2009.  Todos  os  trabalhos  aqui  expostos  estão 

relacionados à Educação do Campo.

Está  organizado  de  forma  a  permitir  imediatamente  a  reflexão  sobre  as  possibilidades 

inerentes às ações desenvolvidas e suas contribuições  para a construção de uma teoria educacional 

e pedagógica critica superadora, com uma abordagem histórico-critica, cujo ponto de partida é o 

concreto,  real,  mesmo  que  em  suas  mediações  abstrata,  e  a  capacidade  reflexiva,  a 

intencionalidade e a atividade consciente para alterar, pela atividade prática, o real. No nosso caso 

o trabalho pedagógico na formação de professores para a educação do campo. 

No  Primeiro  Ponto  do  ACC  –  Atividade  Curricular  em  Comunidade  –  Ações 

Interdisciplinares em Áreas de Reforma Agrária. Em seguida tratamos do PRONERA, no terceiro 



ponto tratamos da Pedagogia da Terra e no Quarto ponto a Licenciatura em Educação do Campo. 

Após isto nos valemos de aporte teórico baseado em Meszaros, Caldart e Vendramini para discutir 

a educação para além do capital,  e o conceito de Educação do Campo e a intencionalidade na 

formação de professores para a Educação do Campo.

O foco central das atividades é a Educação e dentro dela a formação de professores para a 

Educação do Campo.

As ferramentas de registro foram os textos produzidos, os cadernos de campo, os registros 

fotográficos escritos e produzidos durante o desenvolvimento das ações e a consulta a documentos 

e referências bibliográficas. 

Três  são  as  dimensões  do  trabalho:  Uma  que  sistematiza  o  ocorrido,  outra  que  busca 

explicações e a terceira que faz proposições. 

A  Pergunta  Chave  é:  a  partir  da  sistematização  da  experiência,  da  caracterização  de 

atividades desenvolvidas, das analises e sínteses realizadas, para elaborar generalizações, quais as 

lições superadoras que podemos tirar para avançar na implementação do Curso de Formação de 

Professores na Licenciatura em Educação do Campo?

A intenção do processo de formação de professores nestes quatro programas esta ligada a 

uma concepção de Educação do Campo que pode ser resumida no seguinte: A base material da 

existência determina a consciência e, portanto, no campo, existem projetos em disputa a partir dos 

quais,  em correlações  de  forças  que favorecem os  que detêm os  meios  de produção,  o  poder 

político e ideológico, a educação assume rumos intencionais, imprimidos pelos que estão no centro 

deste confronto e conflito. Estamos falando, portanto, a partir da possibilidade concreta de alterar 

correlações de forças e rumos da educação do campo. Isto é, portanto, uma hipótese de trabalho. A 

tática  para  tanto  são  os  curso  que  forma  professores  tendo  no  horizonte  histórico  uma  outra 

sociedade que é possível  anunciar  sim,  visto  a experiência  histórica da humanidade  que neste 

momento  encontra-se  colapsada  frente  a  eminência  da  destruição  do  planeta.  Demarcamos, 

portanto como possibilidade ontológica, o vir a ser, humano, humanizado e humanizante, mesmo 

em relações contraditórias, como o são as relações capitalistas, imperialistas no campo. Mas para 

tanto nos seres humanos temos que nos valer do mais avançado acumulado pela humanidade e isto 

significa, ser capaz de propor ações superadoras de contradições.

Ao demonstrar concretamente o que foi realizado, com que intencionalidade e com que 

base teórica, apresentamos dados empíricos para enfrentar a hipótese formulada pelo coletivo do 

LEPEL/FACED/UFBA: é possível sim construir uma organização do trabalho pedagógico, que 

incida na internalização e na construção da subjetividade humana, em outras relações de produção 
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possíveis a humanidade, com intencionalidade na perspectiva da construção do projeto histórico 

comunista.
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O TRABALHO COM O ACC – ATIVIDADE CURRICULAR EM 

COMUNIDADES.

AÇÕES INTERDISCIPLINARES EM ÁREAS DE REFORMA AGRÁRIA ACC-456

O trabalho aqui relatado refere-se ao semestre letivo de 2009.1 O ACC 456 contou com a 

participação  dos  Professores  Cláudio  Lira  Santos  Júnior  e  Celi  Taffarel  na  coordenação.  Os 

professores Paulo Riella Transillo e Érika Suruagy na tutoria. O acadêmico Herbert Viana Moura 

na monitoria e, a acadêmica Sandra Morena Guez como participante especial bolsista PIBIc  do 

CNPq.

O Grupo de Pesquisa LEPEL – Linha de Estudo e Pesquisa em Educação Física e Esporte e 

Lazer  -  vem desenvolvendo,  há  mais  de  seis  anos,  atividades  de  extensão  junto  a  Áreas  de 

Reforma Agrária, em especial  áreas de assentamento do MST. Com o intuito de aproximar os 

estudantes  da Universidade à luta  do povo e suas problemáticas  significativas,  desenvolvemos 

durante o semestre uma série de ações pedagógicas, sempre dialogando e abertos às experiências 

da  comunidade,  a  fim de trazer  influências  recíprocas  e  um amadurecimento  mútuo às  partes 

envolvidas no processo de aprendizagem – Universidade e Movimentos de Luta Social da Classe 

Trabalhadora.  Desta maneira,  participamos de encontros, ministramos oficinas, participamos de 

marchas,  estágios  de  vivência,  projetos  especiais  –  PRONERA,  Pedagogia  da  Terra, 

LICENCIATURA DO CAMPO  e  aprendemos  com os  trabalhadores  do  campo  aquilo  que  a 

“universidade  necessária”  deve  nos  ensinar:  consistente  base  teórica,  formação  política, 

consciência de classe e organização revolucionária. As atividades didáticas organizadas vão desde 

aulas relacionando as problemáticas delimitadas com as contribuições das ciências que compõem a 

equipe  multidisciplinar  desta  ACC  até  trabalhos  com  a  enxada,  arando  a  terra,  semeando, 

plantando,  limpando,  colhendo  e  preservando  o  meio  ambiente.  Mantemos  como  objetivo  o 

constante diálogo com a comunidade, feita de forma aberta e participativa, trabalho este presente 

nos materiais didáticos e relatórios elaborados pelo coletivo. O tempo pedagógico está organizado 

em tempo presencial  na UFBA e tempo de interação no trabalho de campo em eventos e nas 

comunidades. 

A  ACC  é  um  componente  curricular,  que  pode  ser  cursado  por  qualquer  estudante 

matriculado na UFBA, que se propõe a desenvolver atividades de extensão junto às comunidades. 

A ACC EDC 456 desenvolve trabalhos junto ao MST. Ela é composta por estudantes dos mais 

variados  cursos  de  graduação  da  nossa  Universidade,  proporcionando  assim  um  contato 

permanente com os diversos pontos de vista de cada área do conhecimento. 
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No semestre  letivo 2009.1 participamos  de vários eventos entre  os quais  destacamos o 

Encontro de Mulheres, Descida a Campo, Ocupação do INCRA, Estudos específicos relacionados 

a problemática agrária. 

Nosso roteiro de trabalhos e estudos foi:

Dias 08/03 a 12/03 – 9º Acampamento de Mulheres da Cidade e Do Campo. 

Nos dias 09/3 e 16/3 Seminário:  A Transição. Para além do capital. SEMINÁRIO 1. Obras 

-  ENGELS;  F.  Do  socialismo  utópico  ao  Socialismo  Científico.   São  Paulo,  Moares,  S/D. 

(Coordenadores);  -    MARX,  k;  ENGELS,  F.  –  LENIN,  V.  TROTSKY,  L.  O  programa  da 

revolução. Brasília. Nova Palavra. 2008. (Estudantes) ; MST,  Caderno de Educação, nº 8, 1999.; 

MST, Brigadas; Dossiê Escolas do MST; Vídeo - Sobre Conflitos no Campo; 

Dias 21/03 e 22/03 – 1º decida campo. 

Dias  23/3 e 30/3 –  Estudos  sobre o Método em Marx para compreender  a ciência,  o 

capitalismo no campo  e  a  questão  agrária   SEMINÁRIO 2.  Autores  estudados:  LESSA,  S.  e 

TONET, I.  Introdução a filosofia de Marx. São Paulo.  Expressão Popular,  2008. - ANDERY, 

Maria Amália. et al. Para compreender a ciência: uma perspectiva histórica. 10ª ed. Rio de Janeiro: 

Espaço e Tempo; São Paulo: EDUC, 2001. Vídeo sobre conflitos no campo. 

Dias 6/4 e 13/4 – O capitalismo no campo – a questão agrária. SEMINÁRIO 3.  Autores: 

SILVA, José Graziano da, O que é questão agrária?, São Paulo: Brasiliense/Coleção Primeiros 

Passos, 2001. (Monitor); GUIMARÃES, A.P., Quatro séculos de latifúndio – 1963, IN: STÉDILE, 

J.P. A questão agrária no Brasil, vol.1, São Paulo: Expressão Popular, 2005. Este livro foi o livro 

de leitura obrigatória no semestre. 

Dias 20/04 e 27/04, 04/05 e 11/05 18/05.   A questão agrária –  SEMINÁRIO 4. Duas 

apresentações por noite. 

Participação  do  ENCONTRO  DA  JUVENTUDE  DO  MST  –  BRIGADA  CARLOS 

MARIGUELA – RECONCAVO BAHIA. 

No Seminário sobre a questão agrária estudamos fundamentalmente a obra de STEDILE. 

J.P.  A questão agrária  no Brasil,  v.  1,  SP: Expressão Popular,  2005 e Stedile,  J.P.  A questão 

agrária no Brasil, v. 2, SP: Expressão Popular, 2005. 

Os textos destacados foram: 

a)     Caio Prado Junior, A questão agrária e a revolução brasileira – 1960; 

b)     Ignácio Rangel, A questão agrária brasileira – 1957-1986; 

c)      Paulo R. Schilling, Do “caminho brasileiro” de reforma agrária – 1962; 

d)     Fragmon Carlos Borges, Origens históricas da propriedade da terra – 1958; 

e)     Guimarães, A.P. As três frentes da Luta de Classes no campo Brasileiro – 1960; 

Nos dias 02/05 e 03/05 – 2º decida a campo.
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Nos dias 25/05,  01/06, 08/06  –  A organização dos Movimentos Sociais e o MST . A luta 

pela terra na década de 80 . SEMINÁRIO. Textos abordados: 

f)      Marini, Ruy Mauro. Crítica à revolução brasileira, de Caio Prado jr – 1967.; 

g)     Wright. Paulo, Contribuição ao aprofundamento da análise das relações de produção 

na agricultura brasileira – 1971; 

h)     Ianni, O. A Formação do proletariado rural no Brasil – 1971. 

Nos dias 15/06, 22/06, 29/06 nos dedicamos a prestações de contas, novos planejamentos e 

implementação de ações nos assentamentos. 

No dia 29/06 nos dedicamos as sínteses finais dos estudos sobre a questão agrária com a 

perspectiva de entrega de relatórios finais no dia 06 de julho.

O que nos fica como lição é que esta atividade, em outro marco de organização pedagógica 

em  sala  de  aula  e  para  além  dela,  contribui  para  consolidar,  no  conjunto  das  ações,  uma 

perspectiva de educação sintonizada com o processo de luta pela emancipação humana, contra a 

alienação que prevalece no interior da academia.

Da luta dos estudantes nos ACC, sintonizada com a luta mais geral dos movimentos sociais 

do campo, pelas suas reivindicações no campo da produção, educação, saúde e lazer, decorrem o 

que hoje reconhecemos como sendo o acesso a políticas  públicas  no campo da educação,  por 

exemplo, o curso de licenciatura em educação do campo.
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O TRABALHO COM LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO

TEMPO COMUNIDADE

Relatoria Videoconferência 05/06/09

EDUCAÇÃO DO CAMPO: REALIDADE, POSSIBILIDADES E FUNDAMENTOS

EQUIPE EXECUTORA: Carolina  Nozella  Gama;  Joelson Conceição  Souza;  Marize de Souza 
Oliveira, Myna Lizzie Oliveira Silveira, Terezinha de Fátima Perin, Nalva Araújo, Érika, Viniane 
Sena dos Santos; Érika Suruagy Assis de Figueiredo. 

O  Curso  de  Licenciatura  em  Educação  do  Campo  da  FACED/UFBA  está  sendo 

implementado desde 2008 e prevê a formação de 50 professores para atuarem nas séries finais (5º 

a  9º  série  do  ensino  fundamental  e  no  ensino  médio.  Seu  Projeto  Político  Pedagógico  está 

disponível na página da FACED/UFBA DACED.

http://www2.faced.ufba.br/educacampo/educacampo/licenciatura_educacao_campo/projeto

_politico_pedagogico. 

O curso prevê o Tempo Escola e o Tempo Comunidade. O que se segue é o relato de uma 

das atividades do Tempo Comunidade descrita pela professora Carolina Nozella Gama. 

 No dia  05 de junho de 2009,  às  14 horas,  foi  realizada  a  videoconferência  titulada  - 

Educação do campo: realidade, possibilidades e fundamentos. A videoconferência foi ministrada 

pela professora Celi  Nelza Zulke Taffarel  (diretora e professora da Faculdade de Educação da 

UFBA) e pela professora Nalva Araújo (professor da UNEB e dirigente  nacional  do MST), e 

contou com a participação do coordenador estadual de Educação do Campo Lindomar Araújo. 

Numa parceria firmada entre o curso de Licenciatura em Educação do Campo e a Secretaria de 

Educação do estado da Bahia, a videoconferência foi transmitida pelo Instituto Anísio Teixeira 

(IAT)  para  todas  as  DIRECs  dos  municípios  baianos,  e  aberta  ao  público  que  desejasse 

acompanhá-la.  Os  estudantes  do  curso  acompanharam  a  videoconferência  alguns  em  seus 

municípios e outros na DIREC mais próxima. 

Professora Celi Taffarel iniciou o evento colocando as três seguintes questões para serem 

discutidas:  1)  Qual  a  realidade  da  Educação  do  Campo  hoje?  2)  Quais  as  possibilidades 

superadoras para enfrentarmos a questão da Educação do Campo? 3) Quais são os fundamentos da 

Educação do Campo? 

Partindo da primeira questão Qual a realidade da Educação do Campo hoje? Celi trouxe 4 

fontes de dados da realidade: a Pesquisa Nacional da Educação na reforma Agrária (PNERA), o 

Dossiê: Educação do MST, as dissertações e teses e o relato dos professores que cursam o curso de 
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licenciatura em Educação do Campo. Através dos dados do PNERA, chama-nos atenção para os 

anos de escolarização no campo, que não passa de 3 anos e 6 meses, ou seja, é muito baixo. Mostra 

por outro lado, através do Dossiê: Educação do MST, que há pessoas que lutam pela Educação do 

Campo. Lembra que as teses e dissertações fazem uma avaliação crítica que nos permitem refletir 

sobre o que fazer diante da situação colocada. Sendo assim, o desafio que está colocado para nós é 

lutarmos: pela Educação do Campo; pelas escolas do campo; pela formação inicial e continuada 

dos professores do campo; pelo financiamento da Educação do Campo; pela infra-estrutura das 

escolas do campo e por uma política nacional para a Educação do Campo. 

Com a fala, a professora Nalva Araújo  diz que é preciso demarcar o projeto de Educação 

do Campo de que falamos e defendemos. Em um país que agrupa a segunda maior concentração de 

terra do mundo, defendemos a educação para o agronegócio, das grandes propriedades de terra, da 

monocultura,  da exploração e degradação ambiental  descontrolada? Ou, a Educação do Campo 

voltada  para  os  pequenos  proprietários  de  terra,  que  cultivam a  policultura  tendo  em vista  a 

conservação da natureza? Feita esta ressalva, Nalva questiona sobre de quem é a culpa da tragédia 

educacional  que  se  vive  no  campo  hoje.  Lembra  que  esta  tragédia  educacional   tem  raízes 

históricas, que está relacionada com a forma com que se deu a distribuição da riqueza no país. E 

que,  portanto,  é  de  responsabilidade  das  elites  e  do  projeto  de  sociedade  defendido  por  elas. 

Adverte que a primeira campanha de educação no Brasil foi acontecer apenas em 1947, antes 

disto, não se pensou na educação da classe trabalhadora. 

Nalva lembra que a Educação do Campo não deve se contrapor à educação da cidade, que o 

que defendem é o campo com escola, com cultura, com cultivo, com saber. Conclui dizendo que a 

Educação do Campo precisa ser discutida  juntamente com um projeto de desenvolvimento do 

campo, e que o papel dos movimentos sociais está sendo o de pressionar o estado para que ele 

cumpra com suas obrigações. Há um déficit de 24 mil professores no campo no interior da Bahia, 

portanto, a Educação do campo é uma tarefa que está posta.

Abre-se o debate para as colocações e perguntas. Alguns dos professores/estudantes  do 

curso e demais ouvintes realizam intervenções e perguntas para as professoras, que num segundo 

momento,  respondem  e  comentam  as  intervenções  feitas.  Dentre  as  intervenções,  Adilson 

(estudante  da  Licenciatura)  comenta  sobre  a  Escola  Família  Agrícola  que  ele  trabalha.  Outra 

ouvinte, a Jucilene, pergunta sobre como construir um Projeto Político Pedagógico (PPP) para a 

Educação do Campo.  Nalva Araújo comenta que não há uma receita para a elaboração do PPP, 

que  este  deve  sempre  partir  da  realidade  local.  Celi  Taffarel  responde  retomando  a  seguinte 

questão: O que é mesmo o Projeto Político Pedagógico? Segue afirmando que o PPP é político, 

porque dá rumos à educação; e que é pedagógico porque incide na formação dos sujeitos. Ressalta 

que o mesmo é uma construção coletiva dos rumos políticos e pedagógicos da formação humana. 
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Uma vez que, nós seres humanos precisamos nos humanizar, pois não nascemos seres humanos, 

nos tornamos seres humanos. A professora Celi exemplifica que os outros animais não precisam da 

educação para serem o que são, que a baleia não precisa da educação para se “baleizar”, assim 

como o elefante não precisa da educação para se “elefantizar”. Mas os seres humanos necessitam 

sim serem educados para serem seres  humanos.  Menciona a  contribuição  de Mészàros  para a 

educação  para  além  do  capital,  na  perspectiva  da  construção  de  outras  relações  sociais  que 

internalizem outros valores e construa outra subjetividade humana para além da lógica do capital.

Fecham o debate dizendo que a elite e sua política neoliberal que condenou e condena a 

classe  trabalhadora  à  ignorância,  não  reconhece  as  experiências  da  classe  trabalhadora,  pelo 

contrário,  as  destrói.  Por  isso,  temos  que  arrancar  o  reconhecimento  pela  nossa  luta.  Que  a 

América Latina tem 500 anos de luta, e então, vamos continuar lutando em defesa do direito da 

classe trabalhadora do campo pela educação de qualidade no campo. 
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EM RELAÇÃO AO PRONERA: DEZ ANOS DE LUTA EM DEFESA DA 

EDUCAÇÃO DO CAMPO. AS LIÇÕES DA OCUPAÇÃO DO INCRA

08 a 10 de junho de 2009.

A FACED/UFBA vem desenvolvendo projetos  financiados  pelo Programa Nacional  de 

Educação na Reforma Agrária (PRONERA) que podem ser localizados na página da Faculdade no 

endereço http://www2.faced.ufba.br/educacampo/pronera.

Estão representando a UFBA no Colegiado estadual do PRONERA Bahia, os professores 

Cláudio  Lira  Santos  Júnior  e  Celi  Taffarel.  Está  na  coordenação  dos  trabalhos  aguardando 

liberação de recursos para implementar projetos já aprovados, a professora Myna Lizzie Oliveira 

Silveira.

O PRONERA tem como objetivo geral fortalecer a educação nas áreas de Reforma Agrária 

estimulando, propondo, criando, desenvolvendo e coordenando projetos educacionais, utilizando 

metodologias voltadas para a especificidade do campo, tendo em vista contribuir para a promoção 

do  desenvolvimento  sustentável.  Nos  seus  objetivos  específicos,  se  propõe  a  garantir  a 

alfabetização e educação fundamental de jovens e adultos acampados (as) e/ou assentados (as) nas 

áreas de reforma Agrária; garantir a escolaridade e a formação de educadores (as) para atuar na 

promoção da educação nas áreas de reforma Agrária; garantir formação continuada e escolaridade 

média e superior aos educadores (as) de jovens e adultos – EJA e do ensino fundamental e médio 

nas  áreas  de reforma  Agrária;  garantir  aos  assentados  (as)  escolaridade/formação  profissional, 

técnico-profissional  de  nível  médio  e  superior  em diversas  áreas  do conhecimento;  organizar, 

produzir e editar materiais didático-pedagógicos necessários à execução do programa e promover e 

realizar encontros, seminários, estudos e pesquisas em âmbito regional, nacional e internacional 

que fortaleçam a Educação do Campo.

O Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária - PRONERA foi instituído em 16 

de abril de 1998, por meio da Portaria n. º 10/98, do então Ministério Extraordinário da Política 

Fundiária.   De  1998  a  2002,  foi  responsável  pela  escolarização  e  formação  de  122.915 

trabalhadores  (as)  rurais  assentados (as).  De 2003 a 2006, promoveu acesso à escolarização  e 

formação para 247.249  jovens e adultos assentados e capacitou 1.016 profissionais egressos dos 

cursos  de  ciências  agrárias  para  atuarem na  assistência  técnica,  social  e  ambiental  junto  aos 

assentamentos de Reforma Agrária e Agricultura Familiar.  Atualmente, mais de 60 mil jovens e 

adultos das áreas de Reforma Agrária participam dos Cursos do PRONERA nos diversos níveis, 

sendo: Educação de Jovens e Adultos: 28.574 trabalhadores/as em 23 Projetos/convênios; Nível 

Médio Técnico são 2.874 trabalhadores/as em 65 projetos/convênios e no Nível Superior são 5.194 
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trabalhadores/as em 36 projetos/convênios,  envolvendo parceria  com mais de 30 universidades 

públicas,  além  de  CEFET´s,  Escolas  Família-Agrícola,  Institutos  de  Educação  e  Secretarias 

Estaduais e Municipais de Educação.  É inegável, portanto, que o PRONERA contribuiu e deve 

continuar contribuindo com a construção de políticas públicas de expansão e acesso à educação no 

campo.

No entanto, as pressões para eliminar o PRONERA são evidentes, o que nos leva a tomar 

uma  posição,  ou  seja,  objetivar  intencionalmente  uma  ação  em  defesa  do  PRONERA. 

Posicionamo-nos,  portanto,  em  defesa  do  PRONERA,  contra  a  sua  extinção,  contra  o  seu 

esvaziamento paulatino,  através de cortes de recursos e projetos.  Defendemos o PRONERA e 

buscamos o apoio de fóruns locais, nacionais e regionais, de governantes e de organizações não-

governamentais,  instituições  e  órgãos  de  governo  (CRUB,  UNDIME,  CONSED,  ANFOPE, 

ANDES, FORUMDIR, CNPq, CAPES, MEC/SESU/SECAD), de sindicatos e movimentos sociais 

de luta  da cidade e do campo,  para garantir  a continuidade  das ações  do PRONERA visando 

consolidar, aprimorar e aperfeiçoar o Programa que atende a classe trabalhadora do campo.

Elaboramos manifestos, retiramos posição da Congregação da Faculdade de Educação e 

ocupamos, juntamente com o MST , CETRAS e FETAG as dependências do INCRA Bahia para 

realizar atividades ligadas ao Curso de Pedagogia da Terra, cujos estudantes estavam na ocupação.

Na sede do INCRA, ocupada pelos movimentos de luta social do campo, em defesa do 

PRONERA foram desenvolvidas aulas, orientações e entrega de 48 exemplares do livro de autoria 

de LUBISCO; N. VIEIRA; Sonia e SANTANA; I.  Manual de estilo acadêmico: Monografias,  

Dissertações e Teses. 3 Ed. Salvador: EDUFBA, 2007. 

Além  disto  foi  realizado  um  levantamento  de  todas  as  demandas  por  livros,  textos  e 

materiais  necessários  a  elaboração  do  trabalho  monográfico  que  foi  recolhido  pela  equipe  da 

LEPEL/FACED/UFBA  e  posteriormente  entregue  quando  do  trabalho  das  professores  Celi 

Taffarel  e  Teresinha  Perin,  no  Centro  Carlos  Marighella,  Assentamento  Primeiro  de  Abril, 

Cumuruxatiba, Extremo Sul da Bahia.

Destaca-se a  ação concreta  de defesa de um programa,  com atividades  que podem ser 

situadas, datadas e avaliadas em relação em relação a sua intencionalidade na luta de classes.

No  termino  da  ocupação  do  INCRA  os  estudantes  do  Curso  de  Pedagogia  da  Terra 

seguiram até o Centro Educacional Carlos Marighella, Assentamento 1º de Abril, Cumuruxatiba, 

extremo Sul da Bahia, onde continuaram as aulas com o professor Cláudio Eduardo Felix Silva. 

Participaram das atividades no INCRA os professores Teresinha de Fátima Perin, Celi Taffarel, 

Paulo Riela Tranzilo, Carolina Nozela, Cláudio Eduardo Felix Silva. 
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RELATO DO TRABALHO NO CURSO DE PEDAGOGIA DA TERRA

08 a 24 de Julho de 2009.

O Trabalho aqui relatado inicia-se dia 08 de junho a ocupação do INCRA, em defesa do 

PRONERA,  conforme  já  relatamos.  Foi  realizado  em  Salvador,  sede  do  INCRA,  pelos 

professores  Paulo  Riela  Tranzillo,  Carolina  Nozella  Gama,  Cláudio  Eduardo  Felix  Silva, 

Teresinha de Fátima Perin e Celi Taffarel. No período de e 12 a 24 de junho de 2009 desceram a 

campo, inicialmente o professor Cláudio Felix e, posteriormente, Terezinha Perin e Celi Taffarel.

O  trabalho  desenvolvido  no  Centro  Educacional  Carlos  Marighuella  constitui-se, 

inicialmente, da entrega de material bibliográfico solicitado pelos estudantes para elaboração de 

suas monografias e organizado pelo Grupo LEPEL/FACED/UFBA. Grande parte deste material 

está organizado em CD-ROOM e outra parte em livros doados e mais os textos copiados.

Constituiu-se  também  de  orientações  que  partiram  do  que  os  estudantes  acumularam, 

redigiram, elaboraram ou não. A partir daí foram sendo definidos os ajustes necessários para, de 

acordo com a capacidade cognoscente dos estudantes, da disponibilidade de tempo, de materiais, 

fossem sendo tratados os temas socialmente relevantes.

Após as  orientações  de  grupo,  tendo como uma das  referências  o  livro  de LUBISCO, 

VIEIRA e SANTANA (2007).  Manual de estilo Acadêmico. 3 Ed. Salvador: EDUFBA, 2007. 

seguiram-se as orientações individuais dos 19 estudantes presentes.

Nas  orientações  individuais  a  ênfase foi  na  estruturação  lógica  do trabalho  cientifico  - 

inicio, meio e fim -, com coerência e consistência. Todos os que ainda se encontravam “perdidos” 

foram  orientados  e  a  avaliação  final  demonstrou  que  conseguiram  ampliar  as  referências  e 

avançar  em  seus  trabalhos  monográficos  tendo  delimitado  problema,  objetivos,  hipóteses, 

percurso metodológico analise dos dados e exposição.

Após este trabalho individualizado seguiu-se o trabalho coletivo para situar as monografias 

dentro da conjuntura e da história da luta por educação do campo e em especial a luta para formar 

professores em outra perspectiva que não a da alienação.

Foram traçadas  quatro  linhas  históricas  horizontais.  Uma que  demarcou  a  questão  das 

formações  econômicas  pré-capitalistas  e a formação econômica  capitalista  localizando-se aí  a 

outra linha relacionada à questão da terra e a questão agrária, a luta pela terra, a luta contra a 

propriedade privada dos meios de produção. Surge daí a terceira linha relacionada à educação e 

dentro dela a formação de professores evidenciando-se as relações e nexos entre o lógico e o 

histórico.  Por fim para se  delimitar  a  quarta  linha  sem a qual  não se  consegue reconhecer  a 
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relevância  da  formação  dos  trabalhadores,  auto-determinada  que  é  a  linha  da  revolução  para 

reconhecer como as contradições movem a história e que o capitalismo é só mais uma forma pré-

histórica da produção da vida baseada na propriedade privada,  na exploração da natureza,  na 

exploração dos semelhantes. 

Uma vez situado historicamente  o esforço de redigir  uma monografia  em um curso de 

formação de Pedagogos da Terra, traçou-se o eixo definitivo que significou explicar sim como 

nos tornamos seres humanos para construir a história. E neste sentido Marx e Engels auxiliam 

quando comprovam pelos fatos que o ser humano para fazer a história precisa manter-se em pé. 

Ou seja, tem que intercambiar com a natureza e com seus semelhantes, produzir e reproduzir as 

condições da existência.

Portanto, a educação é uma das condições de produção e reprodução da vida porque é a 

atividade que garante  a  apropriação do acumulado e  da cultura  elaborada a  partir  da qual se 

garante a existência humana1.

Somos  seres  humanos  porque  produzimos  cultura,  produzimos  meios  de  subsistência, 

garantimos a existência. Esta cultura deve ser apropriada por todos os seres humanos porque ela 

permite  o  desenvolvimento  da psique,  o  desenvolvimento  humano.  A grande  questão  que  se 

coloca é a critica  aos meios atuais  de produção e reprodução da existência,  entre o que cabe 

questionar a educação e suas formas institucionalizadas, como é a educação escolarizada e o que 

vem ocorrendo com a escola em termos de conteúdo e forma, principalmente quando se trata da 

escola do campo. Este questionamento nos leva a reconhecer a necessidade do desenvolvimento 

do pensamento critico na escola, contra o vazio de conteúdos e formas como vem se configurado 

a escola atualmente.  

Para concluir o trabalho realizamos uma avaliação e a constatação dos estudantes foi a de 

que eles viram no final do curso, em forma de uma síntese, o que deveria lhes ter sido garantido 

desde o inicio que é a consistente base teórica marxista e o desenvolvimento das capacidades e 

habilidades  cientificas,  ou  seja,  a  atitude  cientifica.  Isto  ficou,  em parte  comprometida,  pelo 

ecletismo  teórico  dominante  no  curso,  segundo  depoimento  dos  estudantes.  O  ecletismo,  o 

relativismo, o construtivismo, as pedagogias sem referencia no projeto histórico comunista podem 

estar  contribuindo  para  a  dificuldade  na  elaboração  dos  trabalhos  monográficos.  A  falta  da 

pesquisa didática desde o inicio do curso, a falta de uma pesquisa matricial, a falta de unidade 

teórico-metodológica  entre  o  corpo  docente  pode  estar  contribuindo  para  o  enfraquecimento 

teórico dos estudantes.   

Assumimos, por fim, os compromissos de manter contatos, acessar dados e bibliografia, 

produzir textos, orientar, nos encontrarmos novamente no Encontro Estadual dos Educadores do 

1 
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MST,  provavelmente  em setembro  em Feira  de Santana  e  finalizarmos  as  monografias,  com 

apresentação  pública  a  ocorrer  em novembro/dezembro  2009,  com a  presença  da  equipe  da 

LEPEL/FACED/UFBA.
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA PARA O TRABALHO REALIZADO

Vamos nos valer de duas fontes para buscar explicações sobre as bases e fundamentos do 

trabalho  de  educação  do  campo.  Uma delas  é  a  obra  de  Mészàros2 e  outra  e  o  conceito  de 

Educação do Campo a partir do marxismo desenvolvido por Vendramini3 (2009). 

A educação necessária para enfrentar a barbárie

Segundo Mézsàros (2005) sustenta que o sistema de sócio-metabolismo do capital é mais 

poderoso e abrangente, do que o próprio capitalismo é constituído pelo tripé capital, trabalho e 

Estado  (burguês),  sendo  os  três  materialmente  constituídos  e  inter-relacionados  e,  portanto, 

impossível  superar o capital  sem a eliminação do conjunto desses elementos.  Neste sentido,  o 

desafio  é superar o tripé em sua totalidade,  incluindo seu pilar  fundamental,  que se apresenta 

enquanto  o  sistema  hierarquizado  de  trabalho atrelado  à  sua  alienante  divisão  social,  que  o 

subordina ao capital, tendo como elo de complementação o Estado político. 

Ao tratar da incorrigível lógica do capital e seu impacto sobre a educação, ressalta que os 

processos educacionais e os processos sociais mais abrangentes de produção estando intimamente 

ligados, uma reformulação nos primeiros é inconcebível sem a correspondente transformação do 

quadro  social  no  qual  as  práticas  educacionais  se  inserem e  devem cumprir  as  mais  vitais  e 

historicamente importantes funções de mudança.  Ou seja, caso não sejam destruídos os pilares 

deste sistema, serão permitidos apenas alguns “ajustes” menores em todos os âmbitos, dentre eles 

o da educação. 

Sustenta,  portanto,  que  As  soluções  não  podem  ser  apenas  formais:  elas  devem  ser  

essenciais. A educação institucionalizada serviu, nos últimos 150 anos, ao propósito de fornecer os 

conhecimentos  e  o  pessoal  necessário à  expansão  do  sistema  do  capital, bem como  gerar  e 

transmitir um quadro de valores que legitima os interesses dominantes,  como se não pudesse  

haver nenhuma alternativa à gestão da sociedade, seja na forma “internalizada” ou através de  

uma dominação estrutural e uma subordinação hierárquica implacavelmente imposta.

2 O que se segue é resultado da Resenha elaborado Joelma de Oliveira Albuquerque  e Celi Nelza Zülke Taffarel  
(Grupos PAIDÉIA/FE/Unicamp e LEPEL/FACED/UFBA) que está  no prelo da Revista da FACED da obra de : 
MÉSZÁROS, ISTVÁN. A educação para além do capital. São Paulo: Boitempo Editorial, 2005. Prefácio: Emir Sader. 
Tradutor Isa Tavares. 128 páginas. 
3 Os textos de Célia Vendramini e Roseli Caldart são inéditos e serão publicados em breve.  Provem da troca de 
correspondência  entre  as autoras  que coordenam grupos de pesquisas  e mantém convênios  institucionais.  UFBA, 
UFSC e ITERRA.
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O autor considera que as instituições de educação tiveram que ser adaptadas no decorrer da 

história, de acordo com as determinações reprodutivas em mutação do sistema do capital, como é 

possível  observar  quando nos  voltamos  à  história,  no  momento  da  passagem da  produção da 

manufatura para a grande indústria. A partir daí as determinações do modo de produção atingem 

profundamente cada âmbito particular,  com influência na educação em geral,  não somente nas 

instituições educacionais formais.

 A  educação  é  entendida  neste  sentido,  como  uma  questão  de  internalização  pelos 

indivíduos da legitimidade da posição que lhes atribuída na hierarquia social, juntamente com suas 

expectativas  “adequadas”  e  as  formas  de  conduta  “certas”,  mais  ou  menos  explicitamente 

estipuladas nesse terreno. Segue-se uma síntese acerca dos confrontos necessários para a educação 

neste  século:  1)  Auto-realização  dos  indivíduos  como  “indivíduos  socialmente  ricos” 

humanamente  opostos  ao  indivíduo que  está  a  serviço  da perpetuação,  consciente  ou  não,  da 

ordem  social  alienante  e  definitivamente  incontrolável  do  capital;  2)  O  conhecimento  como 

elemento  necessário  para  transformar  em realidade  o  ideal  da  emancipação  humana  oposto  à 

adoção pelos indivíduos, de modos de comportamento que apenas favorecem a concretização dos 

objetivos retificados do capital; 3) Mudança verdadeiramente radical  oposta a reformas - reparos 

institucionais formais, passo a passo, em círculo vicioso institucionalmente articulado e protegido 

da lógica do capital; 4) Concepção em que nenhuma atividade humana da qual se possa excluir 

qualquer intervenção intelectual – o homo faber não pode ser separado do homo sapiens, contrária 

à abordagem elitista – educação como atividade intelectual, como forma de preservar os “padrões 

civilizados”; 5) Universalização da educação e do trabalho como atividade humana auto-realizada 

oposta  à negação dos requisitos mínimos para a satisfação humana e a destruição produtiva; 6) 

Sistema produtivo,  no marco  da sustentabilidade  enquanto controle  consciente  do processo de 

reprodução metabólica social por parte de produtores livremente associados,  em contraste  com a 

insustentável  e  estruturalmente  estabelecida  característica  de  adversários  e  a  destrutibilidade 

fundamental da ordem reprodutiva do capital; 7) Gestão da educação, onde prevaleça a autogestão, 

que significa que a intervenção da educação ocorrerá a partir do estabelecimento de prioridades e 

das reais necessidades mediante plena e livre deliberação dos indivíduos envolvidos.

O autor aponta, portanto, a educação como transcendência positiva da auto-alienação do 

trabalho, ao considerar as condições de desumanização alienante e de uma subversão fetichista do 

real estado das coisas na consciência. Assim, para romper com as condições geradas pelo sistema 

sócio-metabólico do capital, exige-se uma intervenção consciente em todos os domínios e níveis 

da nossa existência individual e social. Sendo a raiz da alienação a alienação do trabalho, é através 

do próprio trabalho que será possível superar a alienação,  com uma reestruturação radical  das 

condições de existência.
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A necessária intervenção consciente no processo histórico deve ser orientada pela adoção 

da  tarefa  de  superar  a  alienação  por  meio  de  um  novo  metabolismo  reprodutivo  social  dos 

“produtores livremente associados”. Desta forma, o papel da educação é de importância vital para 

romper  com a  internalização  predominante  nas  escolhas  políticas  circunscritas  à  “legitimação 

constitucional democrática” do estado capitalista que defende seus próprios interesses. Frente a 

isto, a contra-internalização exige a antecipação de uma visão geral, concreta, abrangente, de uma 

forma radicalmente diferente de gerir as funções globais de decisão da sociedade. 

Diante do exposto, segundo Mészáros (2005), a tarefa educacional é simultaneamente a 

tarefa de uma transformação social, ampla e emancipadora. Elas são inseparáveis. A transformação 

social radical é inconcebível sem uma concreta e ativa contribuição da educação no seu sentido 

amplo. O inverso também é verdadeiro: a educação não pode funcionar suspensa no ar, podendo e 

devendo  ser  articulada  dialeticamente  com  as  condições  modificáveis  e  as  necessidades  da 

transformação social emancipadora e progressiva em curso. Neste sentido, as premissas teóricas 

não podem se opor as premissas programáticas, devem estar relacionadas entre si, bem como às 

táticas imediatas, mediatas, e históricas para que possamos enfrentar o capital com uma educação 

que reconheça a necessidade de superação da barbárie à qual foi levada a humanidade diante da 

subsunção do trabalho ao capital.

Com base em tais argumentos que tem aderência ao real, avançamos agora para conceituar 

educação do campo e formação humana. 
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O CONCEITO DE EDUCAÇÃO DO CAMPO E FORMAÇÃO HUMANA

Vamos  seguir  nas  explicações  sobre  Educação  do  Campo  nos  valendo  dos  estudos  de 

Caldart (2008) e Vendramin (2008).

Roseli  Caldart  (2008),  ao tratar  dos  elementos  centrais  da  Concepção  de  Educação do 

Campo, destaca que a Educação do Campo existe para lembrar ao mundo, desde o clamor dos 

camponeses, que em primeiro lugar devem vir as pessoas e não a produção para o negócio, e que 

continua atual lutar contra as desigualdades e a desumanidade própria da sociedade que temos, 

buscando construir uma sociedade que não apenas consiga salvar a humanidade de um sistema 

produtivo que escapou ao controle (o capitalista), mas uma sociedade em que as pessoas possam 

viver  como  seres  humanos,  juntas  e  com  dignidade;  uma  sociedade  que  também  superará  a 

contradição inventada entre campo e cidade. E que a educação, embora não tenha a força material 

capaz  de  garantir  esta  luta,  esta  reconstrução,  pode  ajudar  a  formar  os  trabalhadores  e  as 

trabalhadoras para que permaneçam em “estado de luta”, para que não sucumbam aos desígnios da 

barbárie capitalista, seja por uma inclusão que lhes destrói (como classe, como humanidade), seja 

pela marginalização completa, pacífica ou violenta.

A Educação do Campo não é uma dádiva de governos e muito menos uma invenção da 

cabeça de acadêmicos. É, sim, fruto da luta dos povos do campo e nasceu, segundo Roseli Caldart, 

tomando posição no confronto de projetos de campo.  A Educação do Campo nasceu contra a 

lógica do campo como lugar de negócio, o agronegócio, que expulsa as famílias, que não precisa 

nem de educação, nem de escolas, porque precisa cada vez menos de gente, e que explora a terra 

até  as  últimas  conseqüências.  Ela  nasceu  para  firmar  a  lógica  da  produção  dos  produtores 

associados para a sustentação da vida em suas diferentes dimensões, necessidades, formas. Nasceu 

como crítica  à realidade educacional  da população que vive do trabalho do campo e tomando 

posição no confronto de projetos de educação. A Educação do Campo pensa a educação desde a 

particularidade dos sujeitos que vivem do trabalho do campo, sua realidade, suas relações sociais. 

Ela assume o desafio do vínculo da educação com processos sociais de formação de novos sujeitos 

coletivos engajados nas lutas pela superação da sociedade de classes, a sociedade da propriedade 

privada  dos  meios  de  produção  da  vida.  Nasce,  portanto,  com  vínculos  profundos  com  os 

Movimentos  Sociais  Populares  que querem mudar  o  mundo.  Questiona  a  tradição  pedagógica 

própria da escola capitalista e pensa a educação para além da escola, tencionando a visão escola 

centrista. Tenciona a forma escolar instituída quando não aceita o acesso pelo acesso, a educação 

pela  educação,  a escolarização pela escolarização,  mas exige que as pessoas entrem na escola 

como sujeitos,  humanos,  sociais,  coletivos,  trazendo a  vida real  e por  inteiro,  as contradições 

sociais, os conflitos humanos para dentro do processo pedagógico, convocando para uma tomada 
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de posição política, ética, diante do próprio conhecimento e dos vínculos que estabelece com o tipo 

de sociedade e o tempo histórico em que foi produzida.

Ainda segundo Roseli Caldart, em sua exposição no XIV ENDIPE (POA, 2008): 

Esta exigência implica por sua vez em um alargamento da função social da 
escola  e na superação de currículos  pobres,  assépticos,  sem vida social, 
cultural, política. Ensinar a ler, a escrever, a fazer contas, continua sendo 
tarefa social da escola básica, mas não como habilidades em si mesmas ou 
meramente preparatórias à entrada no “mercado de trabalho”,  não como 
aquela  educação rudimentar  que historicamente  se considerou suficiente 
para os trabalhadores e sim como dimensão de um processo formativo que 
se exige cada vez mais amplo, complexo, social e humanamente rico.

É justo neste aspecto que vamos retomar a discussão sobre o conceito de Educação do 

Campo,  nos  valendo agora  da  contribuição  de  Vendramini  (2008),  que  submete  o  conceito  à 

dialética,  questionando  em  primeiro  lugar  as  fronteiras  estabelecidas  entre  campo  e  cidade, 

apreendendo o movimento que compele à transformação social.

Valendo-se do materialismo histórico dialético, destacamos que a prática é concebida como 

uma  “ação  material,  objetiva,  transformadora,  que  corresponde  a  interesses  sociais  e  que, 

considerada do ponto de vista histórico-social, não é apenas produção de uma realidade material, 

mas  sim a criação e desenvolvimento incessantes da realidade humana” (VÁZQUEZ, 1968, p. 

213).  Segundo Vendramini, o materialismo histórico  dialético  funda-se em categorias  que são 

expressão  das  próprias  relações  sociais  e,  portanto,  permitem  apreender  em  sua  essência  os 

problemas reais, concretos, relativos à vida, ao trabalho e à educação. 

Neste sentido,  destacamos que a ciência  é expressão do movimento do real,  é fruto da 

produção histórica dos homens e, além disso, é condição fundamental para a produção da vida na 

atualidade. Vendramini (2008) problematiza a falsa dualidade entre campo e cidade, bem como 

entre  Educação do Campo e educação da cidade;  avalia  os limites  da educação do campo no 

âmbito das políticas de Estado; reconhece contradições presentes na articulação nacional por uma 

educação do campo e se indaga sobre a direção (conservação ou emancipação) que orienta  as 

experiências  educacionais  e  escolares  no campo.  Conclui  destacando que  há  uma intrínseca  e 

inegável  relação  entre  a  educação  e  a  produção  material  da  vida,  com base  no  materialismo 

histórico dialético, o qual compreende que os processos formativos constituem-se no âmbito das 

relações sociais, determinadas essencialmente pelo trabalho. Compreende, assim como Meszáros 

(2005), que a natureza da educação está vinculada ao destino do trabalho.
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CONCLUSÕES PROVISÓRIAS

As elaborações teóricas com base nas experiências que estamos desenvolvendo no LEPEL/ 

FACED/UFBA4, na temática Educação do Campo,  podem ser localizadas em teses, dissertações, 

monografias, algumas já expostas na página da FACED endereço 

http://www2.faced.ufba.br/educacampo/teses_dissertacoes_monogarfias

Assim também podem ser localizadas no livro organizado por Taffarel,  Santos Júnior e 

Colavolpe,  em  2009,  intitulado  “Trabalho  Pedagógico  e  formação  de  professores/Militantes  

Culturais” e elas nos permitem afirmar que é necessário atuar a partir das possibilidades que temos 

e do que podemos criar/superar na perspectiva da emancipação humana. Cabe a educação,  em 

especial  à  escolarização  garantir  a  apropriação  da  cultura  e  isto  significa  desenvolver  o 

pensamento critico.

O pensamento crítico constitui uma prova das ações, resoluções, criações e idéias à luz de 

determinadas teorias, leis, regras, princípios ou normas e, também, da sua correspondência com a 

realidade.  Shardakov (1968) assinala cinco condições para que se desenvolva essa mentalidade 

crítica:

• Possuir os conhecimentos necessários na esfera em que a atividade mental crítica deverá ser 

desenvolvida. Não pode se analisar criticamente aquilo sobre o qual não se possuem dados 

suficientes;

• Estar acostumado a comprovar qualquer resolução, ação ou juízo emitido antes de considerá-

los acertados;

• Relacionar com a realidade as regras, leis, normas ou teorias correspondentes, o processo e o 

resultado da solução, a ação ou juízo emitido;

• Possuir o suficiente nível de desenvolvimento no que diz respeito à construção dos raciocínios 

lógicos;

• Ter suficientemente desenvolvida a personalidade: as opiniões, as convicções, os ideais e a 

independência na forma de atuar.

O que constatamos é que a escola continua mantendo a divisão social do trabalho e em seu 

interior  -  não  de  forma  mecânica,  mas  por  mediações  -,  expressa  a  organização  do  trabalho 

alienado em geral, expresso na organização do trabalho pedagógico alienado – social, intelectual e 

economicamente. Separa-se assim a educação da vida e compromete-se a formação humana.

4 
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É  necessário,  portanto,  organizar  o  trabalho  pedagógico  sob  outras  bases  (FREITAS, 

1995),  pois  as  atuais  reproduzem  a  extrema  desigualdade  social  ao  asseguram  a  alienação. 

Concordamos que a escola e a universidade não são capazes de promover, por si só, mudanças 

maiores. Portanto, é necessária a estreita vinculação com as formas materiais de produção da vida, 

ou seja, com o trabalho e, as formas reais de luta de resistência e ofensiva contra a tendência 

destrutiva  do  capital.  Na  universidade  estão  os  trabalhadores  em  seu  processo  de  formação 

acadêmica.  Uma coisa é formar uma geração com base na reforma agrária,  com um horizonte 

histórico  socialista.  Outra  é  articular  o  trabalho  pedagógico  com  a  perspectiva  capitalista  de 

formação humana e profissional para o agronegócio.

Segundo Vendramini  (2008) quando desenvolvemos o trabalho pedagógico para formar 

professores  do  campo,  educadores  e  militantes  culturais,  não  estamos  nos  referindo  a  uma 

Educação do Campo em seu sentido genérico. É preciso perguntar: para qual campo e para qual 

população? E qual educação? É o que procuramos responder em nossas atividades pedagógicas.

Do trabalho  pedagógico concluímos  que quatro devem ser as  lições  imediatas  a  serem 

aproveitadas para o Curso de Licenciatura em Educação do Campo:

1. Manter do inicio ao fim do curso o rigor com a atitude cientifica (DAVIDOV, 

1982) com o pensamento  cientifico – dialético materialista  histórico,  com a elaboração 

deste pensamento cientifico (SHARDAKOV, 1978) expresso em textos e outras produções; 

Não  descuidar  da  formação  cientifica,  e  garantir  a  consolidação  da  filosofia  marxista 

(LESSA  e  TONET,  2008).  Não  corroborar  com  o  iluminismo  às  avessas,  conforme 

demonstra  Maria  Célia  Marcondes  de  Moares  (2003),  o  que  tem sido  a  política  atual. 

Critica o uso abusivo dos autores da escola soviética descolando-se suas proposições do 

projeto  histórico  comunista  conforme  demonstra  Newton  Duarte  na  critica  que  faz  as 

apropriações indevidas de Vigotski, Liontiev e Luria, por parte de psicólogos e pedagogos.

2.  Garantir  o  acesso  ao  conhecimento  elaborado,  o  mais  avançado,  o  mais 

estruturado, enquanto conteúdo específico, conteúdo clássico a ser tratado durante o curso 

para que, na organização do trabalho pedagógico não falte o conteúdo, conforme defende 

Newton Duarte em sua vasta obra.

3.  Assegurar  que  no  tempo  comunidade  as  atividades  de  pesquisa  e  estudo 

continuem e sejam orientadas, monitoradas e registradas, o que implicará em um controle 

rigoroso sobre o tempo pedagógico no tempo comunidade.  Exigir  do inicio ao final do 

curso os trabalhos monográficos resultado da pesquisa didática, dentro de uma abordagem 

da  teoria  do  conhecimento  materialista  histórica  dialética  (CHEPTULIN,  1982),  da 
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abordagem da psicologia sócio-cultural (VIGOTSKI; LEONTIEV; LURIA) e da pedagogia 

histórico-crítica (SAVIANI), da pedagogia socialista (SAVIANI).

4. A autodeterminação dos sujeitos, a auto-organização onde entram os mutirões e 

círculos com o propósito de estabelecer objetivos de estudos e desenvolver as tarefas de 

estudo, conforme demonstra Pistrak (2000) e Taffarel, Colavolpe e Santos Júnior (2009).   

Portanto se são os homens e apenas eles que são os responsáveis por suas misérias e se 

foram os homens que construíram as alienações geradas pelo predomínio do capital  (LESSA e 

TONET, 2008) na vida social  cabe a eles superarem suas numerosas  alienações.  Se somos os 

artífices da nossa própria história devemos construir o comunismo e não admitir a “terceira via” 

que significa humanizar o capitalismo. Não existe alternativa intermediaria entre capitalismo e a 

sociedade emancipada, comunista. Portanto, um dos passos fundamentais rumos à revolução é a 

intencionalidade  objetivada  em  ações  concretas  rumo  à  superação  do  capital  e  da  sociedade 

burguesa.  Rumo  a  superação  do  trabalho  alienado,  explorado  para  o  trabalho  associado  –  a 

associação de produtores livres. E isto pode ser caracterizado pelo controle, consciente,  livre e 

coletivo dos trabalhadores sobre o processo de produção e distribuição dos bens.

Concordamos  com  Caldart  e  Vendramini  quando  ambas  defendem  que  ter 

intencionalidades em um processo de formação é já uma primeira intencionalidade e aquela que 

não pode deixar de ser aprendida por quem está sendo preparado para a condução de processos 

educativos; considerar que a educação das pessoas é um processo quer dizer que ela acontece em 

um movimento dialético que envolve tempos, transformações, contradições; que é historicidade a 

ser compreendida e trabalhada. Considerar que é um processo intencional quer dizer que há um 

trabalho pedagógico planejado que pode ser feito no propósito das transformações e dos traços 

humanos que elas vão configurando; e mais amplamente, que há como pensar e agir no trabalho 

pedagógico para tornar mais plena a formação humana. Isto significa enfrentar o capital e colocar 

em primeiro plano as necessidades humanas. Enfim estamos construindo a educação necessária 

para enfrentar a barbárie que significa concretamente a subsunção do trabalho ao capital.
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