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DEMOCRACIA E CONTROLE DA PARTICIPAc;:Ao POPULAR: concepc;:6es e influencias
para a educacáo do campo e para a acáo dos movimentos sociais camponeses
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Instituto Federal de Educacáo do Maranháo (IFMA)

Adelaide Ferreira Coutinho
Universidade Federal do Maranháo (UFMA)

DEMOCRACIA E CONTROLE DA PARTICIPACAo POPULAR: concepcóes e influencias para a educacáo do campo e
para a acao dos movimentos soclals camponeses
Resumo: O artigo analisa as concepcóes burguesas de democracia e participacáo a fim de compreender a sua influencia
na regulac;áo da acáo dos movimentos sociais camponeses, organizados em tomo da luta por um projeto popular de
educacáo do campo. Para tanto, realiza-se revisáo bibliográfica e análise documental, enquanto procedimentos
metodológicas, a partir das quais identifica-se a estreita relacáo entre as concepcoes de democracia e participacáo, e os
interesses hegemónicos capitalistas - adotada enquanto fundamento basilar no controle Estatal da acáo dos movimentos
sociais camponeses.
Palavras-chave: Democracia, participacáo, movimentos sociais, educacáo do campo.

DEMOCRACY AND POPULAR PARTICIPATION CONTROL: conceptions and influences for rural education and for the
actions of the social movements
Abstract: In this article one analyzes the bourgeois conceptions of democracy and participation, in order to understand
its influence considering the regulation of the action of the social movements of the peasants, organized around the
fight for a popular project of field's education. In that sense the article fulfills bibliographical and documental revision as
methodological strategy, from which a narrow relation, considering capitalist conceptions of democracy, participation and
hegemonic interests, is identified. It is also adopted as fundamental bedding in the State control of the action of the social
movements of the peasants.
Keywords: Democracy, participation, social movements, countryside education.
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1 INTRODUCAo

Desvelar as políticas de educacáo rural, no
contexto da elaboracáo de um novo paradigma
educacional - "a educacáo do campo", é parte
da necessidade de se conceber o campo como
totalidade social gestada no processo histórico das
retacóes de producáo pelo trabalho e no seio na luta
dos trabalhadores camponeses e suas orqanizacoes
(movimentos sociais, sindicatos) pela reforma agrária
e por políticas públicas, entre as quais a sducacáo,
cuja base ideológica encontra-se amparada na
necessidade de superacáo da histórica adequacáo
da educacao do povo camponés a uma visáo urbana
e voltada aos interesses mercadológicos. Ainda, por
se compreender que nenhum objeto de análise deve
ser isolado das relacoes sociais mais amplas que o
constituem.

Nesse sentido, a busca pela identiñcacáo
dos impactos causados pela política neoliberal nas
políticas de educacao voltadas ao trabalhador do
campo e para a forrnacáo de seus educadores nao
pode deixar de passar pela busca da cornpreensáo
dos condicionantes políticos, económicos e
ideológicos que fundam as relacoes sociais no
terreno histórico do qual se trata.

Considerando-se os anos de 1990 como
o contexto a partir do qual os movimentos sociais
camponeses brasileiros constituem o "Movimento
Por Uma Educacáo do Campo" alcancando
conquistas pontuais para a construcao de uma nova
proposta de educacáo, parece-nos fundamental a
busca pela cornpreensáo das relacoes políticas que
consubstanciaram este processo.

Portanto, cabe destacar-se entre alguns dos
elementos político-ideológicos fundamentais para a
compreensáo desse contexto, os efeitos da reforma
do Estado nas políticas educacionais em geral e para
a Educacáo do Campo em particular, entre os quais
a nocáo de democracia e de participacáo, estas,
diretamente relacionadas a acao dos movimentos
sociais, o que inclui os movimentos camponeses.

Portanto, este estudo parte do desvelamento
das nocóes de democracia e particlpacáo elaboradas
e difundidas conforme os interesses dominantes da
modernidade, passando pela sua reelaboracáo no
contexto da reforma do Estado, segundo o receituário
neoliberal, abordando-se seus impactos nas retacóes
sociais mais amplas, entre as quais se inclui a
política de torrnacao de educadores do campo e as
concepcóes orientadoras da mesma, tendo em vista
assegurar uma educacáo de qualidade e identificada
com a transtormacao da realidade camponesa.

1.1 As nocoes burguesas de democracia e
participacao

Os anos de 1990 foram anos marcantes para
a consolidacáo do projeto neoliberal, no Brasil.
Na arena da luta política encontravam-se em
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posícóes antagónicas os interesses económicos
que indicavam a necessidade de reestruturacáo
do Estado capitalista diante da crise - as análises
conservadoras manifestavam, desde os anos
70, que a crise tinha um culpado, o agigantado e
interventor Estado de Bem-Estar Social - e ante as
necessidades sociais reais do trabalho, no contexto
de adocáo do paradigma da ftexibilizacáo do
processo de producáo.

O esgotamento dos mercados internos, a
queda da produtividade e do lucro, os baixos índices
educacionais diante das novas demandas formativas
do mercado, os altos índices inflacionários e de
desemprego, bem como o clima de efervescéncia
diante da intensificacáo da orqanizacáo política
de movimentos sociais na luta por direitos, sao
características que expressam este cenário, propício
para a irnplantacáo de uma reforma do Estado, que
garantisse tanto a superacáo das contradicóes
apresentadas, quanto o fortalecimento do capital
e a manutencáo do lugar do poder a servico dos
interesses hegemónicos.

Para tanto, foram empreendidos esforcos no
sentido de redirecionar a estrutura do Estado e seus
aportes político-ideológicos, bem como da qestáo de
seu aparelho. Assim, parte-se do pressuposto de que
as concepcóes atuais de democracia e particlpacáo
foram historicamente forjadas nessas relacóes.
Lago, antes de se discutir os condicionantes da
reforma do Estado empreendida nos anos de 1990
para a educacáo do campo, é oportuno identificar
as concepcóes de democracia burguesa e de
participacáo anteriores a este contexto, para que
se possa compreender, de maneira mais profunda
e contextualizada, os novas preceitos defendidos no
contexto da reforma.

Inicia-se esta caminhada, com a compreensáo
de Schumpeter (1984, p. 313) - elaborada nos
prime iros anos da década de 40 - que, tratando
da doutrina c1ássica da democracia afirma que "o
método democrático é aquele acordo institucional
para se chagar a decisoes políticas em que os
indivíduos adquirem o poder de decisáo por meio de
uma luta competitiva pelos votos da populacáo",

De acordo com essa concepcáo, a nocao de
democracia se entre laya ás nocóes de competlcáo e
representatividade, bem como reconhece no voto o
exercício pleno da cidadania. Nesse sentido, a idéia
da particlpacáo popular, é delimitada a uma arena
mercadológica, em que sao expostas as propostas
segundo as quais o papel do pavo é produzir um
governo, ou melhor, um corpo intermediário que,
por sua vez, produzirá um governo ou um executivo
nacional.(SCHUMPETER, 1984, p. 336)

Para esta nocao nao há um bem comum
possível de ser definido'. Assim, a democracia
assume osares dos interesses dominantes e, estando
o lugar do poder heqemónica e historicamente
ocupado pelas elites, trata-se de uma democracia
burguesa.
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[...] os comportamentos de todo tipo de
indivíduos - capitalistas, trabalhadores,
funcionários públicos, financistas e
todas as outras espécies de agentes
político-económicos assumissem
alguma modalidade de configurac;áo
que mantenha o regime de acurnulacáo
funcionando.

O reflexo dessa concepcáo no Brasil
ocorreu nos anos de 1960, quando foi defendida a
necessidade de particlpacáo popular no processo de
tomada de decisóes políticas pelo Estado e a criacáo
de mecanismos de controle nos locais de trabalho
e sobre os partidos políticos. A materializacáo da
particlpacáo popular, sob este viés e neste contexto,
pode ser identificada na difusáo das Sociedades
Amigos de Bairro, seguindo a lógica da nocao de
particlpacáo controlada, conformada com a prática
do assistencialismo político, conforme destacou
Gohn (2005a, p. 23).

Ve-se, entáo, que o conteúdo ideológico das
concepcóes de particlpacáo social está diretamente
relacionado á necessidade de rnanutencáo da
hegemonia do capital. No entanto, como diz a música,
"o tempo nao pára"5 pois a realidade é dinámica
e contraditória, reinventada a cada mudanca na
estrutura política e social ou a cada nova forma
de relacao entre capital e trabalho que garanta a
manutencáo ou transforme a estrutura de poder.

Nesse sentido, a crise do Estado de Bem
Estar Social reflete as relacóes e as estruturas que o
sustentam, posto que se inclua entre os argumentos
contestatórios, os gastos com as provis6es sociais
(ampliados para garantir tanto a sensacáo de
bem-estar quanto o consumo e a reproducáo da
torca de trabalho) no que tange a acáo do Estado
benfeitor na provisáo destes direitos e a rigidez do
modelo de producáo, que já nao respondia ás novas
necessidades do mercado: o alargamento das
fronteiras, a garantia de espaco para os mercados
transnacionais e oligopolistas.

Neste contexto, conforme Silva (2003, p. 23),
a democracia é compreendida, comoumconjunto de
regras, sem considerar os condicionamentos sociais
e económicos, ao mesmo tempo em que privilegia
novas nocóes como governabilidade, governanqa e

[...] urna vez dadas determinadas
condig6eseconómicas,sejaosurgimento
dos programas de protscao social, seja
suas formas de expansáo, seja ainda
suasvaríacóes, térn como razáo causal
fatores relacionados a luta de c1asses,
a distintas estruturas de poder político,
ou ainda a distintas estruturas estatais e
institucionais.
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de fortalecimento da hegemonia dominante. Para
a rnanutencao desta hegemonia, as justificativas
de ordem política apontam para a necessidade de
tornar o capitalismo menos selvagem, superando
a sensacáo de mal estar gerada pela a intensa
exploracáo capitalista e contendo os ímpetos de
reacáo a esse estado de coisas, fortalecendo a
estrutura do poder e o lugar do poder.

Este impulso de harmonizacáo dos
interesses, também, foi favorecido pela arnpliacáo
da particlpacáo popular, embora se pusesse em
direcáo ao consenso hegemónico. Conforme Harvey
(1992, p.117) era necessário fazer com que:

A luta de classes aparece representada
no antagonismo entre os interesses sociais e os
econ6micos e naquele que se refere anecessidade

Este fundamento ideológico de democracia
assenta-se, entáo, na necessidade da construcáo
de retacóes entre as c1asses dominantes e grupos
populares - geralmente comunitários, sindicais e
religiosos, cujo interesse é a construcáo de um
consenso que gere urna acomodayao entre os
interesses dos diversos grupos em disputa.

No Brasil, seguindo-se o curso da história,
as intensas mobilizacoes sociais dos anos 50 e 60
trazem mudancas pontuais. Junto a estas rnudancas
um novo modelo de democracia - o participativo
- apregoa uma maior participacáo popular na
definicao das políticas governamentais, reconhece
a necessidade de superacáo das desigualdades
econ6micas, enquanto imperativo paraa participacáo
em iguais condicoes entre os individuos, o que
parece alterar a nocáo de individuos consumidores
de propostas políticas, pela nocáo de executores,
agentes do desenvolvimento de suas capacidades.
(SILVA, 2003, p. 17)

Neste momento as atencóes saodirecionadas
para o indivíduo, reconhecido enquanto principal
responsável pelo lugar que ocupa no espaco
"democrático". O desenvolvimento de suas
capacidades é ideologicamente apontado como
o passaporte para a sua possível particlpacáo
nas decisoes. Lago, esta nova nocáo, parece
nao superar por completo o caráter liberal das
concepcóes de democracia e de cidadania, urna
vez que tudo é explicado sob uma visáo afirmada no
tndivtdualisrno''.

Esta forma de conceber a particlpacáo popular,
no contexto das grandes poténcias económicas
mundiais, coincide com o momento histórico no
qual a orqanizacáo da sociedade capitalista esteve
fundada nas políticas do Estado de Bem-Estar
Social - welfare state" - na Europa, adotado como
alternativa para expansáo do capitalismo e, ainda,
uma forma de livrar o capital da crise e de domesticar
os ímpetos socialistas que se faziam presentes nas
mobilizacoes políticas naquele período.

Dentre as razóes para o fen6meno do welfare
state, observa-se aquelas de natureza econ6mica,
diante da Grande Depressáo e das necessidades
emergentes da crescente industrializacáo e
modemizacáo da producáo e das baixas taxas de
lucro, bem como aquelas de ordem política. Como
aponta Arretche (1995, p. 5):
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eficiencia. Observa-se que essa concepcáo provoca
uma mudanca pontual no sentido de resisténcia
dos movimentos sociais ante a acao do Estado
capitalista.

No cerne destas mudancas, pode-se identificar
que a transforrnacáo social passa paulatinamente
a deixar de constituir a espinha dorsal a conduzir
a luta da maioria dos movimentos sociais. Um
processo que se fortalece no Brasil, com a reforma
do Estado, o fortalecimento do neoliberalismo e com
o redirecionamento da responsabilidade do Estado
com as áreas sociais para esferas privadas, público
privadas e nao- governamentais.

A corrida pelo aumento da producáo e da
riqueza gera novas demandas quanto as recorrentes
nocóes de participacño, de política social, de trabalho.
Estas novas demandas influenciam de maneira
marcante a política educacional, destacadamente a
forrnacáo dos profissionais da educacáo, o que inclui
o campo, enquanto espaco integrante de toda essa
dinámica social, e foco nesse estudo que se realiza.

Em toda essa trama histórica, é possível
identificar ao lado da perda do carátertransformador
de grande parte dos movimentos sociais, a
existencia de resistencias na América Latina.
Assim, percebe-se na trama das visóes acerca de
democracia e participacáo que se trata de crise dos
movimentos sociais e nao o seu desaparecimento
e enfraquecimento enquanto atores sócio-políticos
relevantes, mas sim destacar que houve uma
rearticulacáo, interna e externa, de seu papel na
sociedade(GOHN, 2005b, p. SO)

No Brasil dos anos 90, esta rearticulacáo se
dá, também, no terreno das rnudancas estruturais
do Estado, das novas nocóes recorrentes das
demandas geradas pela evolucao tecnológica, das
transtorrnacóes das concepcóes de torrnacao para
o trabalho, de educacáo, enfim, da implantacáo
massiva do receituário neoliberal.

Como alternativa para as contradicóes
apresentadas pela política de provisáo, foi defendida
a diminulcáo dos investimentos nas políticas sociais,
o distanciamento do Estado das áreas sociais (o
que inclui a educacáo), a liberdade do mercado
para que fosse possível a garantia de um mercado
transnacional e o fortalecimento dos grandes grupos
produtivos mundiais, garantindo, desta forma, a
perpetuacáo da concentracáo de riqueza e poder
nas rnáos do grande capital.

A relacáo entre capital e trabalho, também
sofreu rnudancas neste contexto, acarretando
restrícóes ao sistema de protecáo social e novas
relacoes de trabalho, cada vez mais flexíveis,
atendendo ao paradigma dominante do toyotismo.
Para este contexto fazia-se necessário a construcáo
de novas nocóes de partlcipacáo e de democracia,
adequadas as novas demandas, mantendo em sua
esséncia o germe do controle presentes nas demais
concepcóes burguesas, principalmente no ámbito
da producáo.
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Assim, conforme Bianchetti (2001, p. 23), as
correntes dominantes temerosas do domínio que
as maiorias podiam exercer, quando nao se p6em
limites ao funcionamento da democracia, reforcarn
o seu partidarismo com a idéia de uma democracia
restrita. Sob este prisma é possível concluir que, as
concepcóes modernas de democracia e particlpacáo
difundidas ao longo da história, com base nos ideais
burgueses, tém em sua esséncia fundamentos
como a particlpacáo controlada da maioria e o
individualismo. Bem como, estáo entrelacadas ás
condicóes materiais da producáo, ás suas demandas
- considerando que, até entáo este sistema reina
como a grande poténcia mundial, ás demandas do
capitalismo.

Neste enredo, os interesses económicos dos
grupos sociais dominantes (capital) sao a referéncias
para as reformas, inclusive na dífusáo de nocóes de
particlpacáo previamente elaboradas ecomo verdade
a ser seguida, segundo o modelo de Estado e qestáo
consolidados. Por sua vez, aos interesses contrários
(trabalho), sao elaboradas formas de coercáo, seja
pela cooptacao ou pela crirninalizacáo.

Nesta trama, os modos de vida, as nocóes
ideológicas seguem o curso da história e sao
recriadas a cada nova fase de reestruturacáo
social do processo de producáo, fato possível de
observar na realidade atual, no cerne da acao dos
movimentos sociais e das concepcóes dominantes
de particlpacáo e transformacáo. Esse movimento
pode ser observado mais profundamente no
embate entre o projeto societal capitalista - seus
mecanismos de coercáo e suas incurs6es ideológicas
- e a resisténcia dos trabalhadores do campo e da
cidade e dos movimentos sociais que permanecem
resistindo contra a ordem hegemónica e ás políticas
neoliberais.

Percebe-se que a luta política ocorre em todas
as esferas sociais - considerando que nenhuma se
constitui fora da totalidade social da qual faz parte - o
que inclui a sducacáo, a formacáo dos profissionais
da educacáo e mais especificamente a Educacáo do
Campo e a formacáo de seus educadores, questáo
destacada nesse artigo.

Todoeste movimento de retomada dos antigos
preceitos liberais abrange as políticas educacionais,
pois a educacao se constitui uma das mediadoras
entre a necessidade de forrnacáo, o trabalho e o
modelo de desenvolvimento. No percurso histórico
da Educacáo Rural e na resisténcia que ainda
permanece viva" se percebe esse papel e, diante
das políticas neoliberais e da acao coercitiva do
Estado dos anos de 1990, de maneira marcante no
Brasil, contra os movimentos sociais e orqanizacoes
dos trabalhadores do campo, percebendo-se, ainda,
as conseqüéncias para o projeto de educacao e
escola do campo, bem como para a forrnacáo de
seus educadores.
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2 EDUCAc;:Ao E NEOLIBERALISMO: uma reflexáo
necessária

Na década de 1990 o Estado brasileiro
passa por um processo de reforma, 80b orientacáo
neoliberal, empreendida de maneira profunda no
Governo do presidente Fernando Henrique Cardoso.
Esta reestruturacáo da lnstítulcáo e de seu aparelho
traz consequéncias profundas no ámbito da política
e da economia implicando consideravelmente nas
retacóes de trabalho e no trato das políticas públicas.
Essas mudanqas configuram espacos diferenciados
a partictpacáo popular, precisamente do debate sobre
a oferta de políticas sociais - o que inclui as políticas
educacionais e de torrnacao de educadores.

Uma das características foi a flexibilidade de
todos os processos sociais o que pode ser sentido
em infinitos espacos da realidade: na abertura dos
mercados, nos processos de producáo que por sua
vez - diante dos avances tecnológicos que alteram
o ritmo de producáo, o tempo de circulacáo das
informacoes - passam a requerer um trabal hadar
polivalente; a oferta focalizada das políticas sociais,
a qestáo gerencial dos espacos públicos entre
outros.

Seguindo a mesma lógica, o perfil de
trabalhador passou a ser delineado pela necessidade
de um novo tipo de homem. Para a forrnacáo
deste novo homem-trabalhador, uma educacáo
que garanta comportamento flexível, adaptável as
novas mudanqas, fundado em valores e atitudes
individualistas e competitivos que o coloquem
exatamente no lugar que a producáo requer e de
acordo com o mercado.

Entretanto, este processo nao se dá sem
contradicóes, conforme observa Chesnais (2008, p
11):

As últimas duas décadas trouxeram
rnudancas muito importantes tanto na
contratacao e de rernuneracao dos
assalariadoscomotambémnascondig6es
da sua subordinacáo a hierarquia nas
fábricas e nofuncionalismo. Sobre todos
estesaspectos, as relacóes entre capital
e trabalho foram fortemente modificadas
em beneficio do primeiro. Em multas
partes do mundo, esta rnodficacáo
comportou uma deqradacáo da sltuacáo
dos assalariados, principalmente em
termos de perda de estabilidade e
sequranca no emprego.

Nesse contexto, para garantir a manutencáo
da ordem e a acornodacño dos animas das
camadas populares, a competitividad e entre os
homens é defendida como o caminho para o bem
estar. O sucesso e o equilíbrio sao conseqüéncias
de uma situacáo na qual "cada indivíduo, agindo
em seu próprio interesse (económico), quando
colocado junto a uma coletividade de indivíduos,
maximizaria o bem-estar coletivo".(ADAM SMITH
apud BIANCHETTI, 2001, p. 22)

No discurso do neoliberalismo o individualismo
é defendido como princípio básico e, conforme Silva
(2003, p.64), aeducacao deste indivíduo éconvocada
para resolver os problemas de qualificacáo da torca
de trabalho, sem a qual inviabilizaria a insercáo
no mercado de trabalho, senda apontada como a
única alternativa para resolver os problemas de
desemprego, as necessidades de competitividade
da economia e da pobreza.

Desse modo, é preciso garantir que a
educacao difunda os novas modos de vida e garanta
a forrnacáo de um novo tipo de homem, capaz de
ajustar-se ás mudanqas dos novas paradigmas de
producáo e ás novas competencias e habilidades
requeridas. Dessa forma, a hegemonia capitalista,
além de uma reforma económica, assume feícóes
de uma reforma intelectual e moral.(KUENZER,
2005, p. 79)

Essas estratégias de garantia da acornodacño
social, diante dos padrees elaborados e difundidos
pelas grandes potencias capitalistas, empreendidas
com a intencáo de garantir o livre crescimento do
capital e conseqüentemente, a acurnulacáo da
riqueza e a exploracáo da torca de trabal ha sem
grandes ónus para a producao, sao refletidas
na realidade camponesa, consequentemente na
educacao desse pavo.

Em tal contexto, a educacao do trabalhador
camponés e sua particlpacáo social estiveram, e
continuam, condicionadas ao langa das diversas
fases do capitalismo ás necessidades produtivas, ás
demandas materiais e ideológicas.

3 A EDUCAc;:Ao ENQUANTO INSTRUMENTO DE
CONFORMAc;:Ao DO SUJEITO CAMPONES

Observa-se que, nas tramas da história
humana, o papel de dominado vem senda imposto
a diversos grupos sociais, os quais servem de
instrumentona producáo de riquezas e que, uma vez
silenciados, constituem-se, também, instrumentos
na perpetuacáo do poder dos grupos dominantes,
ainda que lutas de resistencia tenham acorrido.

A confirrnacáo destes fatos na realidade
brasileira se encontra nas marcas da histórica
dominacao dos sujeitos do campo e na neqacáo
dos direitos sociais e políticosaos mesmos, durante
séculos - enquanto uma constante em todas as
culturase sociedades- o que se revela nas intencoes
e nos pressupostos político-ideológicos dominantes,
no decorrer dos tempos, que térn cumprindo, as
funcóes de elaboracáo e dífusáo de formas de
pensar, agir e ser.

Sobre a realidade camponesa importa
inicialmente reconhecé-la enquanto uma totalidade
sócio-cultural e económica com características
distintas dos outros agrupamentos humanos, na
qual a diversidade cultural e a agricultura familiar
- cuja producao de alimentos esta amparada na
diversidade, no uso múltiplodos recursos naturais e
cujas práticas produtivas estáo fundadas nos saberes
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locais - caracterizam-se enquanto elementos
marcantes na constituicáo do sujeito camponés.

Na contrarnáo desta realidade, observa-se
que desde o advento das diversas fases do sistema
capitalista , tendo por base diferentes processos
de producáo, sob o ideário do desenvolvimento
económico, foram se intensificando a exploracáo
e a exputsáo do homem da terra, bem como as
estratégias de rnanipulacáo e de silenciamento do
modo de producáo tradicional camponés e de sua
cultura.

Ser carnponés, com todas as especificidades
que envolvem este fato, carregava no ideário liberal
e, hoje, no neoliberalismo, o sentido de atrasado,
fora dos padrees de modernidade e, portanto,
inútil na incansável corrida pela acumulacáo,
pelo fortalecimento económico e pelo progresso
- conceitos que no Brasil assumem a forma dos
anseios dos grupos sociais dominantes, relegando
ao esquecimento a importancia de qualquer história,
cultura ou trabalho fora dos seus padrees.

Neste sentido, conforme Arroyo, Caldart
e Molina (2004, p. 31), o camponés brasileiro foi
estereotipado pela ideologia dominante como
fraco, como o Jeca Talu que precisa ser redimido
pela modernidade, para se integrar á totalidade do
sistema social: ao mercado.

Diante do processo de radicalizacáo do
capitalismo no campo o aqroneqócio' é estimulado
como modelo de producáo agropecuário dominante
nos territórios rurais brasileiros, voltado para
a insercáo mais intensa do Brasil na lógica da
mundializacao econ6mica.

Para este projeto, a educacáo caracteriza-se
como um valioso instrumento para a redencáo do
carnponés á modernidade, sendo utilizada ao longo
dos tempos no enquadramento e na exploracáo
dos sujeitos do campo, conforme os interesses do
capital mediados pelo poder do Estado em cada
momento histórico. Desta feita, reconhece-se que a
utilizacáo da educacáo para essa finalidade nao se
faz recente na história da Educacáo Rural brasileira,
como também, nao se pode deixar de referenciar
as lutas em prol de uma educacáo democrática e
contrária a essa concepcáo ruralista.

Afiducacáo Rural'vem sendoconstruída como
um reflexo bem delineado das intencoes que regem
a implantacáo e o fortalecimento da estrutura social
e produtiva no campo, no que se refere á conducáo
do homem dentro do processo de trabalho, de modo
a viabilizar as prioridades do capital'.

Diante desta realidade, uma conclusáo parece
óbvia: no decorrer da história nao sao poucos os
desafios postos á realidade educacional camponesa,
incluindo neste ámbito a forrnacáo dos educadores
para suas escolas e a acirrada relacao de conflito
entre os projetos e interesses que se opóern nesses
territórios. Em meio a esse conflito sao difundidas
políticas de educacáo estreitamente relacionadas
aos projetos societais dominantes, forjados sob a
lógica da mercadoria e na contrarnáo da história, da
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cultura e dos anseios dos sujeitos do campo.
A forrnacáo dos educadores para as escolas

do campo, nesse mesmo contexto, identifica-se
como um dos aspectos dentre tantos que cornpóem
a realidade da educacao rural, cujo desenvolvimento
histórico reflete as diversas contradicóes possíveis a
uma realidade construída com base nas nocóes que
fundamentam as políticas de acurnulacáo do capital
e á revelia das condicoes especificas daqueles que
lidam diretamente com a terra: o sujeito carnponés.

Considerando-se tais arqurnentacóes, pode
se dizer que tratar da educacáo do campo, da
forrnacáo dos educadores que trabalham nestes
territóriosou da educacác de maneira mais ampla, no
Brasil, é refletir sobre uma política social construída
historicamente a luz de uma ordem social para a
qual os principais fundamentos sao a rnanipulacáo,
a coercáo e a manutencáo do poder a servíco da
producáo de riquezas para poucos.

Desta forma, trata-se primordialmente de
refletir sobre as relacoes instituídas entre sociedade
política - enquanto esfera política, compreendida,
conforme Gramsci (1991), como Estado coercitivo:
aquele que detém o poder de dominacáo por meio
da coercáo - e sociedade civil - representada como
esfera do privado, formada por organismos nao
estatais, cuja principal funcáo é a rnanutencáo da
hegemonia, exercida primordialmente ao nível da
cultura ou da ideologia .

Este bloco histórico - conforme Gramsci
(1991) denomina a uniáo dialética entre sociedade
política (coercao) e sociedade civil (hegemonia)
- apresenta-se como um conjunto complexo,
contraditório e discordante, cujos efeitos das políticas
e da ideologia nele elaboradas e por ele difundidas,
podem ser identificadas nas tramas econ6micas e
em todas as áreas sociais, inclusive na educacác.

Buscando amparo nesta teoria, identifica-se
que na esfera da sociedade política sao impostas
as normas pelo emprego da coercáo" e através
do sistema de leis, aos quais os sujeitos devem se
submeter passivamente. Bem como, sao elaboradas
edifundidas as ideologias, que garantem a hegemonia
a partir do consentimento em relacáo aclasse social
que deverá assumir a funcáo de dominante, aquela
que controla e domina a orqanizacáo estrutural da
sociedade.

Ainda compondo este espaco superestrutural,
identifica-se a sociedade civil, cujo principal vetor de
execucáo dessa esfera é o conjunto de organismos
privados. Destarte, convém o uso da lógica na
identificacáo do conjunto de interesses contraditórios
que regem as acóes e as políticas advindas deste
espaco: os interesses privados.

Este é o estrato social no qual sao tracadas
as bases ideológicas, cujo domínio nao se dá
pela torca, mas pelo consentimento. A funcáo de
hegemonia, nele exercida, caracteriza-se pela busca
do consentimento entre os grupos sociais acerca do
lugar da dominacáo, do lugar do poder. Sobre esta
funcáo Piotte (1975, p.182) afirma que:
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A funcáo de hegemonia exerce-se,
essencialmente ao nivel da cultura
ou da ideologia. É a funcáo pela qual
urna classe obtém o consentimento,
a adesao ou o apoio das classes
subaltemas. É a funcáo pela qual urna
classe se apresenta como vanguarda
e como dirigente da sociedade com
o consentimento das outras classes
sociais. Para se tornar dirigente, urna
classe deve convencer o conjunto das
outras c1asses que ela é a mais apta
a assegurar o desenvolvimento da
sociedade.

Esta cornpreensáo acerca da orqanizacáo do
poder no cerne da estrutura social e da concepcáo
e rnanutencáo da hegemonia é esclarecedora e
fortalece a análise anteriormente tracada, na qual
se identifica a histórica adocáo dos interesses
dominantes como norte na construcáo das políticas
educacionais voltadas ao campo.

Afuncáo de hegemonia adotada como base da
educacao nacional, limita a educacáo aos interesses
de grupos sociais que, desde a invasáo européia
(nesse tempo ainda nao tinha política de educacao),
sao defendidos nas linhas e nas entrelinhas das
políticas de educacáo, até os dias atuais.

Neste sentido, reconhece-se ser a educacác,
um dos principais instrumentos utilizados na
manutencáo do consentimento acerca do lugar do
poder. Na medida em que, garante a dissolucáo
dos modos de ser, pensar e agir específicos aos
sujeitos diversos, em detrimento da adesáo maciqa
as formas elaboradas e difundidas pelos que detérn
o poder hegemónico, determinando como válidos
unicamente os seus padrees culturais e os seus
fundamentos ideológicos, na empreitada em nome
do consentimento acerca do lugar da dornínacáo na
direcáo da sociedade e do desenvolvimento.

Entretanto, há que se considerar as
contradiqáesemtodoeste contexto, ocaráterdinámico
da história como luta de classes, amparando-se na
compreensáo da educacáo enquanto síntese de
diversos movimentos e historicamente determinada.
Nesse sentido, a dominacáo e a hegemonia, que no
decorrer dos tempos se identifica sob o monopólio
de determinados grupos sociais que térn ocupado
o lugar de dirigentes, de dominantes" nao se dá de
maneira passiva.

As retacóes sociais constitutivas dessa
realidade expressam um jogo de torcas que
envolvem a hegemonia histórica dos grupos sociais
dominantes e a resistencia daqueles que negam o
silenciamento e se manifestam contra as políticas de
Estado amparadas na lógica do capital.

Partindo deste pressuposto, concorda-se com
Damasceno (1990, p. 26), quando esta afirma que:

Superestimar a inter-relacáo entre a
base e a superestrutura da sociedade,
implica em descartar a dialética da luta

de classe, e equivalente, em última
instancia, sacrificar a própria história.
Por essa razáo, náo aceitamos que
as relacóes entre infra-estrutura e
superestrutura possam ser reduzidas
a relacáo de causa e efeito, mas, ao
contrário, devem ser entendidas como
uma categoria que se consubstancia
na nocao de unidade e totalidade do
processo histórico.

Nesse ámbito, reconhece-se a importáncia da
educacáo enquanto processo que pode contribuir
para a emancipacao, para a conquista de direitos
sociais e para a fransformacáo da realidade. Por
conseguinte, a importáncia do educador neste
contexto é primordial, considerando-se que sua
práxis dependendo da concepcáo de sociedade, de
educacáo e de hornern que a fundamenta - poderá
colaborar para reforqar ou enfraquecer as bases que
amparam a sociedade produtiva capitalista, diante
da possibilidade de forrnacáo de sujeitos críticos e
conscientes dastramasque envolvem a estrutura de
dominacao e poder.

A partir da análise do lugar da educacao
rural na história da educacao brasileira, é possível
identificar os movimentos desta luta entre hegemonia
e resistencia, na qual se observa a conformidade
entre as políticas educacionais desenvolvidas nos
territórios camponeses e os interesses dominantes
presentes, bem como se identifica a importancia
da luta dos movimentos sociais camponeses na
superacáo desta realidade, marcada pela conquista
da educacác e da escola do campo".

No entanto, destaca-se que neste contexto
continuam sendo elaboradas e difundidas nocóes
de participacáo social e democracia que garantam a
seguranqa ao sistema social do capital. Na década
em questáo (1990), para o govemo brasileiro, a
particlpacáo popular só é considerada legítima se for
pormeiode canais institucionais. Fora isso, qualquer
rnanifestacáo é criminal izada.

Portanto, é viável nao negligenciar o caráter
coercitivo do Estado, muito menos a potencia das
suas instituicoes de coercáo, que atualmente,
estáo voltadas mais uma vez para a contencao dos
ímpetos transformadores, que se rnantém vivos na
proposta de alguns movimentos sociais. Dentre eles
o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra
- MST, um dos principais movimentos camponeses
engajados com a luta pela educacáo do campo no
ámbito da questáo agrária, interesses atualmente
considerados perigosos para a ordem hegemónica
capitalista, que tem levado a crirninalizacáo desse
movimento.

Diante desta arneaca, o govemo brasileiro,
aliado aos grupos conservadores da ordem
capitalista neoliberal, inicia um massivo movimento
de persequicáo e criminalizacáo dos movimentos
sociais queatuamfora doseu conceito de participacáo
social solidária, voluntária, assistencialista, aexemplo
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do que ocorre em outros países da América Latina,
como no México com a criminalizacáo do Movimento
Guerrilheiro Indígena Camponés Zapatista (EZLN),
das Forcas Armadas Revolucionárias da Col6mbia
(FARC) e dos coca/e/ros, na Bolívia.

Percebe-se que entre os mecanismos de
coercáo acionados no atual embate entre o estado
brasileiro e os movimentos sociais contestatórios
da ordem capitalista, destaca-se, a instauracáo da
Cornissáo Parlamentar de lnquérito (CPI) do MST
e o boicote aos projetos educacionais conquistados
pela luta do Movimento Por Uma Educacáo do
Campo - como é o caso das medidas assumidas
pelo governo federal, que p6em severas limitacoes
á execucáo do Programa Nacional de Educacáo na
Reforma Agrária (PRONERA)", uma conquista dos
movimentos sociais organizados em torno da luta
"Por Uma Educacáo do e no Campo".

Os "crimes" praticados por estes movimentos
no campo da educacao referem-se ao ideal de
transformacáo social e ás suas bandeiras de luta,
expressas em seus documentos, publicacóes
e projetos. Dentre elas podem-se destacar os
princípios e propostas emanados da luta:
- Educacáo para a liberdade, democracia , justíca e
solidariedade entre os povos camponeses;
- Educacáo para a intervencáo na realidade
camponesa em correspondéncia com a defesa de
reforma agrária e com o modelo de desenvolvimento
sustentável defendido pelos movimentos sociais do
campo;
- Currículos escolares que incorporem o movimento
da realidade e os processem em conteúdos
formativos. Que trabalhem melhor o vínculo entre
educacáo e cultura, no sentido de fazer da escala
um espayo de desenvolvimento cultural, valorizando
a cultura dos grupos sociais que vivem no campo;
- Oualificacáo dos educadores e das educadoras,
priorizando a torrnacao escolar dos docentes
leigos. Senda, tarnbérn, importante rediscutir os
fundamentos que sustentam as propostas de
forrnacáo de professores dos cursos atualmente
existentes, tanto a nível médio como superior;
- Uma acáo docente que opere a efetiva articulacáo
entre a prática pedag6gica realizada pela escala
e a acao dos atores sociais (bem como do saber
resultante dessa prática social), notadamente
daqueles a quem a escola se destina, no caso os
camponeses trabalhadores rurais;
- Gestáo democrática da escola, envolvendo as
dimens6es política, administrativa e pedag6gica";
- Uma educacáo para alérn da 16gica do capital.

Eis alguns dos ideais que, em oposicáo aos
fundamentos da educacáo neoliberal, acianam o
poder dos grupos sociais dominantes e justificam a
necessidade de trazer a tona velhos e recorrentes
instrumentos de controle da particlpacáo popular.
Tais idéias habitam na esséncia das justificativas para
o atual movimento de criminalizacáo e persequicáo
aos movimentos sociais.
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4CONCLusAo

Os homens fazem sua proprte história,
mas nao a fazem como querem; nao
a fazem sob circunstancias de sua
própria escolha e sim sobre aquelas
que se defrontam diretamente, legadas
e ttansmitidas pelo passado. A ttadiqao
de todas as getaqoes morias oprime
como umpesadelo o cérebro dos vivos.
(MARX, 2008).

As palavrasde Marx notrechoacima podem ser,
hoje, objeto de desacordo no ámbito dos paradigmas
contrarios. No entanto, importa lembrar que este
exercício de desvelamento do real e fundamental
para a transforrnacáo de suas contradicóes, bem
como para a compreensao os mecanismos de
dominacáo historicamente elaborados. Destacando
se assim, o importante papel das teorias em desvelar
a realidade a fim de cornpreendé-la em suas mais
íntimas nuances, visando transformá-Ia.

Nessa caminhada trilhada pelas tramas
da hist6ria em busca do desvelamento dos
condicionamentos e dos mecanismos de coercáo
social identifica-se, ao langados anos,a ideoloqizacáo
dos conceitos como democracia, partlcipacáo e
educacáo, estrategicamente elaborados a fim de
dominar os ímpetos de luta das camadas populares,
diante da exploracáo nas diversas fases do
capitalismo sob interesses dominantes e mediados
pelo Estado.

Assim, constato u-se que, em suas vers6es
modernas, o conceito de democracia esteve
entrelacado á necessidade de condicionar a
participacáo popular, a fim de garantir a "ordem
e o progresso". Uma vez que, o caráter liberal e
neoliberal destes conceitos, aproxima os ideais
democráticos apregoados, aos interesses da grande
política do capital.

Neste cenário, a educacáo, enquanto um
poderoso instrumento de dífusáo ideol6gica assume
a mesma funcáo de domesticacáo dos ímpetos
transformadores, a fim de que cada sujeito ocupe
o seu lugar de maneira ordenada na estrutura
produtiva, garantindo assim a hegemonia do projeto
de sociabilidade capitalista.

A confirrnacáo desta condicáo foi possível, a
partir da análise da hist6rica utilizacao da educacao
enquanto instrumento de conforrnacáo do sujeito
carnponés, observada na dífusáo de políticas de
educacáo - e formacáo de educadores estreitamente
relacionadas aos interesses do mercado, na
contrarnáo da hist6ria, da cultura e dos anseios dos
sujeitos do campo.

No entanto, apesar das circunstáncias e da
"tradicáo de todas as geray6es martas que oprimem
como um pesadelo o cerebro dos vivos" (MARX,
2008, p. 19), a resistencia popular ainda pode ser
observada. A luta por um projeto transformador de
sociedade e educacao continua viva nos ideais
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Arretche (1995) um conjunto articulado de programas de
protecáo social, assegurando o direito aaposentadoria,
habltacáo, educacáo, saúde, etc.

5. Fazendo referencia a música "O Tempo Náo Pára" de
Cazuza.

6. Em oposicáo a defesa do fim dos movimentos sociais
contestatórios da ordem capitalista, Silva (2003, p.
43) aponta o Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem-Terra (MST) como movimento político que
consegue mobilizar parte significativa dos brasileiros
explorados para lutarem pela reforma agrária e contra
as políticas neoliberais. Identificando que, a novidade
dos movimentos populares na década de 1990 vem
do campo, uma vez que é nesse espaco que surgem
as experiencias mais combativas da América Latina.
Além do MST, pode-se citar o Movimento Guerrilheiro
Indígena Carnponés Zapatista (EZLN) no México, as
Forcas Armadas Revolucionárias da Colómbia (FARC),
os cocaleiros, na Bolívia.

7. Construído com o objetivo de renovar a imagem da
agricultura capitalista, visando a sua rnodernizacáo, o
agronegócio fortalece a exclusáo na medida em que
concentra além da terra, a tecnologia de producáo e
as políticas de desenvolvimento. Negando culturas que
estejam fora da lógica acumulativa do capital. Portanto,
negando a agricultura familiar e a identidade histórica,
cultural e social que a fundamenta. A monocultura e
a producáo para a exportacao constituem, também, a
base deste modelo.

8. O uso da nomenclatura rural faz correspondencia
ao modelo educacional baseado nos interesses do
latifúndio empresarial, fundamentado em principios
assistencialistas que garantam a exploracáo do homem
e da mulher do campo, fortalecendo o controle politico
sobre estes e sobre um dos maiores instrumentos
utilizados como meio de acurnulacáo capitalista,
a terra. Corresponde, entao, a educacáo Estatal,
historicamente desenvolvida nos territórios rurais
brasileiros. Em confraposícáo a este modelo utilizar-se
á a nomenclatura do campo como referencia ao modelo
educacional pautado na lógica dos movimentos sociais,
que defendem uma educacáo e uma forrnacáo de
educadores contextualizados e em consonancia com a
necessidade de superacáo dos problemas sociais mais
amplos.

9. Aspecto analisado por Leite (2002) considerando que
as prioridades estabelecidas no contexto económico
vincula m-se a outras instancias no sentido de garantir o
atendimento das demandas do mercado.

10.Dentre as instituic;óes que compóem este espaco
destaca-se o exército, a polícia, a prisáo, etc.

11.Considerando os territórios rurals, sob o monopólio
e o dominio dos grandes latifundiários, atualmente
detentores dos meios de producáo, de exploracáo e da
tecnologia que ampara o agronegócio.

12.Aqui os termos educacáo e escola do campo tomam a
forma do sujeito do campo, considerando que refletem
a sua orqanizacáo em prol da conquista de políticas
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educacionais camponesas que contraponham a lógica
capitalista eque correspondam aos seus reais interesses
e a superacáo dos problemas sociais que envolvem a
realidade campesina. Estes termos correspondem,
assim, a uma nova forma de educacáo, elaborada e
construida no campo, pelo campo e para o campo.

13.0 objetivo geral do PRONERA é fortalecer a educacáo
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 prornocáo do desenvolvimento sustentável.
Na dlstrlbulcáo das atribulcóes dos parceiros destes
projetos é prevista a partlcipacáo dos movimentos
sociais e sindicais de trabalhadores e trabalhadoras
rurais na rnobilizacáo dos jovens e adultos moradores
das áreas de Reforma Agrária para a identificac;áo das
demandas; na identificac;áo das áreas de Reforma
Agrária que participaráo dos projetos; na participacáo na
elaboracáo e no acompanhamento durante a execucáo
dos projetos educacionais; no acompanhamento, em
conjunto com os demais parceiros, de todo o processo
pedagógico desenvolvido pelos (as) educadores (as)
e coordenadores (as) locais quanto a adequacáo
curricular, metodologias, formas de partícípacáo, entre
outros: partlcipacáo na selecáo e capacltacao dos (as)
educadores (as) das áreas de Reforma Agrária; no
acompanhamento e na avallacáo, em conjunto com
os demais parceiros, na aplicacáo dos recursos e na
execucáo do Plano de Trabalho e do Projeto (BRASIL,
2004, p. 24).

14.ldeais defendidos no Texto Preparatório para a I
Conferencia Nacional: "Por uma Educacáo Básica do
Campo" (FERNANDES; CERIOLl; CALDART, 2004).
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