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RESUMO 

A presente pesquisa pretende investigar como se constrói o tom de 

obrigatoriedade em textos que materializam o discurso do MST e o do MEC sobre 

uma proposta de educação para a população do meio rural. Tomam-se como corpus  

de pesquisa cinco textos pertencentes à coletânea Dossiê MST Escola e duas 

Resoluções do Conselho Nacional de Educação/MEC: Resolução CEB/CNE nº 

1/2002 e Resolução CEB/CNE nº2/2008. Num primeiro momento, busca-se analisar 

as estratégias discursivas que os enunciadores de ambos os discursos mobilizam 

para imprimir no enunciado o tom de obrigatoriedade que permite delinear a imagem 

que constroem de si no discurso. Num segundo momento, objetiva-se verificar, 

mediante a análise da heterogeneidade enunciativa de cada discurso, o 

posicionamento ideológico dos enunciadores e desvelar a intencionalidade de suas 

propostas de educação. Como fundamentação teórica para as análises adotam-se 

os pressupostos teóricos da análise do discurso de linha francesa, conforme os 

estudos de Maingueneau (2004, 2008), Orlandi (2007), Brandão (2004), Amossy 

(2005). Intervêm noções ligadas à teoria da enunciação, pelas quais se focalizam as 

questões da projeção da enunciação no enunciado, conforme os estudos de 

Benveniste (1989), Authier-Revuz (2004), Fiorin (1999). Para a análise da 

modalização linguística consideram-se os fundamentos da teoria funcionalista da 

linguagem, segundo Halliday (1985), Hengeveld (2004), Palmer (1986) e Neves 

(2007). Os resultados da análise apontam que a noção de obrigatoriedade nos dois 

discursos é construída de maneira diferenciada. No discurso do MST, a forma de 

organização dos enunciados revela que o tom de obrigatoriedade é mais impositivo, 

desempenhando, na superfície do discurso, um papel emancipatório. No discurso do 

MEC, esse tom é menos autoritário e tem o papel de incluir o homem do campo na 

cultura e nos valores da sociedade burguesa. Entretanto a hipótese que se procura 

comprovar é a de que a opção pelo tom de obrigatoriedade por ambos os 

enunciadores é uma estratégia discursiva que se constitui por um jogo de poder 

entre igualdade e diferença, em que o discurso oficial busca silenciar o discurso do 

movimento e o discurso do MST visa a desestabilizar a proposta de educação do 

Estado. 

Palavras-chave: discurso; enunciador; educação; modalidade deôntica; tom de 

obrigatoriedade;  
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ABSTRACT  

This paper intends to investigate how an obligatory tone is constructed in the texts 

that materialize the Landless Workers Movement (MST) and the Ministry of 

Education and Culture (MEC) discourse about an educational proposal to the rural 

population. Our corpus is based on five texts that belong to the Dossiê MST School 

collection and two of the National Council of Education/MEC Resolutions: Resolution 

CEB/CNE nº 1/2002 and Resolution CEB/CNE nº2/2008. At first, the aim is to  

analyze the discourse strategies that both enunciators used in their discourses, to 

produce a demanding tone in the enunciation, permitting to outline the image which 

they construct of themselves in the discourse. Secondly, it seeks to discover, through 

the analysis of the heterogeneity enunciative of each discourse, the ideological 

position of the enunciators and to reveal their intention within their education 

proposal. The analysis was made according to the theoretical assumptions of the 

French line of the Discourse Analysis as presented in Maingueneau    (2004, 2008), 

Orlandi (2007), Brandão (2004), Amossy (2005). The issues that focus on 

enunciation projection in the statements are linked to the ideas of the Enunciation 

theory, based on the studies of Benveniste (1989), Authier-Revuz (2004), Fiorin 

(1999). The linguistic modalization analysis is subsidized by the Functionalist theory 

according to Halliday (1985), Hengeveld (2004), Palmer (1986) and Neves (2007). 

The results demonstrate that the idea of obligation shown in both discourses is 

constructed in a different way. The enunciative organization shows that, in the MST 

discourse, the tone of obligation is more impositive, which at discourse surface, 

behaves as an emancipation role. In the governments discourse, MEC, the tone is 

less mandatory and has the paper to include the countrymen in the culture and 

values of the burgeoise society. However, the hypothesis which is intended to be 

proved is that the option for the mandatory tone used by both enunciators is a 

discourse strategy which is constituted as by a power dispute between equality and 

difference, in which the MEC discourse intends to silence the MST movement and 

the MST aims to unstable the State’s Education proposal. 

 

Keywords: discourse; enunciator; education; deontic modality; obligatory tone 
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RESUMEN  

La pesquisa pretende investigar cómo se construye el tono de obligatoriedad en 

textos que materializan el discurso del MST y el del MEC sobre una propuesta de 

educación para la población del medio rural. Componenel corpus de la pesquisa 

cinco textos pertenecientes a la recopilación Dossiê MST Escola y dos Resoluciones 

del Consejo Nacional de Educación/MEC: Resolución CEB/CNE nº 1/2002 y 

Resolución CEB/CNE nº2/2008. En un primer momento, se analiza las estrategias 

discursivas que los enunciadores de ambos discursos incorporan para imprimir en el 

enunciado el tono de obligatoriedad que permite delinear la imagen que construyen 

de sí mismos en el discurso. En un segundo momento, se pretende verificar, 

mediante el análisis de la heterogeneidad enunciativa de cada discurso, el 

posicionamiento ideológico de los enunciadores y aclarar la intencionalidad de sus 

propuestas de educación. Para la fundamentación teórica de los análisis adoptan los 

presupuestos teóricos del análisis del discurso de orientación francesa, conforme los 

estudios de Maingueneau (2004, 2008), Orlandi (2007), Brandão (2004), Amossy 

(2005). Intervienen nociones relacionadas a la teoría de la enunciación, por las 

cuales se focalizan las proyecciones de la enunciación en el  enunciado, de acuerdo 

a los estudios de Benveniste (1989), Authier-Revuz (2004), Fiorin (1999). Para la 

modalización linguística se consideran los fundamentos de la teoría funcionalista del 

lenguaje, según Halliday (1985), Hengeveld (2004), Palmer (1986) y Neves (2007). 

Los resultados del análisis denotan que la noción de obligatoriedad en los dos 

discursos se construyen de distintas maneras. En el discurso del MST, la forma de 

organización de los enunciados revela que el tono de obligatoriedad es más 

impositivo, para desarrollar en la parte más explícita del discurso un sentido de 

emancipación. En el discurso del MEC, ese tono es menos autoritario y tiene la 

función de incluir el campesino en la cultura y en los valores de la sociedad 

burguesa. Sin embargo, la hipótesis que se quiere comprobar es que la opción por el 

tono de obligatoriedad de ambos enunciadores es una estrategia discursiva que se 

constituye por un juego de poder entre igualdad y diferencia, en que el discurso 

oficial busca silenciar el discurso del movimiento y el discurso del MST pretende 

desestabilizar la propuesta de educación del Estado. 

 

Palabras-clave: discurso; enunciador; educación; modalidad deóntica; tono de 

obligatoriedad. 
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INTRODUÇÃO 

       O homem como ser histórico, inserido num 
permanente movimento de procura, faz e refaz 

constantemente seu saber. E é por isso que todo saber 
novo se gera num saber que passou a ser velho... 

(FREIRE, 1992: 47). 

 

A leitura do livro Poema pedagógico, de Anton Makarenko, grande nome da 

pedagogia soviética, à primeira vista causa um impacto no leitor. Na primeira cena 

do romance, que se passa na Rússia, o chefe do Departamento de Educação da 

Província, diante da relutância de Anton, diretor da colônia Gorki, em aceitar a sua 

proposta, dá um murro na mesa e exige: “Precisamos de um homem novo assim... 

um que seja nosso! E você trate de construí-lo”. Certamente o leitor se questiona: 

Como construir um homem novo, diferente de seus contemporâneos e de seus 

companheiros? 

              Esse fato relatado no romance realmente ocorreu com o autor do romance 

em 1920. Na obra, ele relata suas experiências pedagógicas na época em que a 

preocupação maior da pedagogia soviética era “criar o homem novo de maneira 

nova” (MAKARENKO, 1989), para atender aos ideais da Revolução Russa. 

              No final dos anos 80, algo semelhante acontece no Brasil. Um movimento 

social organizado, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra1, depois de 

conseguir a vitória nas suas lutas pela terra, passa a exigir que os educadores do 

movimento construam “um novo homem, uma nova mulher, para uma nova 

sociedade e um novo mundo” (Dossiê MST Escola, 2005: 31). Enfim, o movimento 

aspira a uma educação que possa construir uma nova identidade do homem: a 

“identidade do Sem Terra”.  Dessa aspiração nasceu uma proposta de educação 

que se construiu no movimento, e que hoje está escrita e publicada, como se vê nos 

textos da coletânea Dossiê MST Escola. 

                                                

1
 Os textos do Dossiê MST Escola trazem sempre a palavra Sem Terra sem o hífen. Em um dos 

textos há uma nota de rodapé esclarecendo essa grafia. “No Brasil, a luta pela terra e mais 
recentemente a atuação do MST, acabaram criando na língua portuguesa o vocábulo sem-terra, com 
hífen, e com o uso do s na flexão de número (os sem-terras), [...] O MST nunca utilizou em seu nome 
nem o hífen, nem o s, o que historicamente acabou produzindo um nome próprio, Sem Terra, que é 
também sinal de uma identidade construída com autonomia”. (DOSSIÊ MST ESCOLA, 2005: 200) 
Neste trabalho, sempre que o termo Sem Terra for grafado com letra maiúscula não terá hífen. Só 
será usado o hífen quando grafado com letra minúscula, sem-terra.  
 



16 

 

           Se na cena do romance a imposição de um novo homem ocorreu por meio da 

força física – o murro na mesa e a voz áspera e autoritária da personagem –, na 

proposta de educação do MST essa imposição se manifesta por meio da construção 

do texto e da materialidade linguística, organizadas pelo produtor do discurso/texto. 

Essa proposta de educação, que pretende fazer a transformação da sociedade, é o 

principal objeto de pesquisa deste trabalho. 

A escolha do acontecimento discursivo – a educação básica para as escolas 

do meio rural – deu-se com base em preocupações com o modo de vida dos 

assentados do MST e com a sua busca por uma educação diferenciada que lhes 

proporcionasse vida digna no assentamento. Em uma pesquisa empreendida nos 

assentamentos conhecidos para verificar a implantação das Diretrizes Operacionais 

para a Educação Básica nas Escolas do Campo, descobriu-se que o MST havia 

redigido inúmeros textos sobre a sua concepção de educação e sobre o modo como 

ela estava se desenvolvendo nos acampamentos e assentamentos. Esses textos 

encontram-se compilados num dossiê publicado em 2005 pela editora Expressão 

Popular, com o título de – DOSSIÊ MST ESCOLA: Documentos e Estudos 1990-

2001. Após o primeiro contato com os textos do Dossiê, percebeu-se que se tratava 

de normas, princípios filosóficos e pedagógicos que visam a uma educação diferente 

para o campo. Eles trazem informações sobre a bandeira de luta do MST, sobre o 

currículo, o conteúdo programático a ser desenvolvido, a metodologia a ser adotada, 

entre outras.  

             A luta do MST e de outros grupos sociais2 do meio rural para implantar uma 

educação específica e diferenciada no campo fez que essa nova realidade fosse 

percebida nas universidades e nos centros de pesquisa, os quais começaram a 

desenvolver estudos que contribuíram para uma ampla reflexão sobre a nova 

exigência dos habitantes do campo brasileiro. Em 1997 o MST promoveu o I 

encontro Nacional de Educadoras e Educadores da Reforma Agrária com apoio da 

UNESCO, UNICEF, CNBB e UnB. Em 1998 foi realizada a I Conferência Nacional 

                                                

2 Segundo Caldart (2004: 153) “O campo tem diferentes sujeitos. São pequenos agricultores, 
quilombolas, povos indígenas, pescadores, camponeses, reassentados, ribeirinhos, povos da floresta, 
caipiras, lavradores. Roceiros, sem-terra, agregados, caboclos, meeiros, assalariados rurais e outros 
grupos mais”.     
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por uma Educação Básica do Campo, também com o apoio desses mesmos órgãos, 

com o objetivo de mobilizar os povos do campo para a construção de políticas 

públicas de educação. Assim, depois de uma longa caminhada de lutas, o MST 

obteve sua conquista: a aprovação, pelo Conselho Nacional de Educação/ MEC, das 

Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo.   

               Em razão de todo esse histórico, se propõe também analisar o discurso do 

MEC a respeito de uma educação para as escolas do campo, com a intenção de 

confrontá-lo com o discurso do MST e de avaliar em que medida o discurso oficial se 

compromete com a proposta de uma educação contra-hegemônica, reivindicada 

pelo movimento social. O discurso do MEC está materializado na Resolução 

nº1/2002 e na Resolução nº 2/2008, da Câmara de Educação Básica do Conselho 

Nacional de Educação, (CEB/CNE) que estabelecem as Diretrizes Operacionais 

para a Educação Básica no Campo. 

Tendo em vista que o foco desta pesquisa são o discurso do MST sobre 

uma educação diferenciada para os membros dos assentamentos e acampamentos, 

e também o discurso normativo do MEC para uma educação básica para as escolas 

do campo, propõem-se três questões direcionadoras da análise:   

(1) Quais os componentes linguísticos responsáveis pelo tom de obrigatoriedade 

com que o enunciador se dirige a seus enunciatários? 

(2) Como se manifesta o posicionamento ideológico do enunciador em cada discurso 

analisado, em relação à proposta educacional que apresenta, ou seja, qual a 

intencionalidade do tom de obrigatoriedade do enunciador? 

(3) Quais as especificidades da manifestação do ethos do enunciador no discurso do 

MST e no do MEC, materializados nos textos do corpus selecionado?     

             A partir dessas indagações, propõe-se como objetivo geral desta pesquisa 

averiguar, no discurso do MST e no do MEC sobre a educação para o homem do 

campo, o modo como está marcado nos enunciados o tom3 (MAINGUENEAU, 

                                                

3 Segundo Maingueneau (2008c: 18) “Todo texto escrito, mesmo que o negue, tem uma “vocalidade” 

que pode se manifestar numa multiplicidade de “tons”, estando eles, por sua vez, associados a uma 
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2008c) de que se vale o locutor dos discursos para obter a adesão de seus 

interlocutores, assim como para apreender a sua intencionalidade em relação ao 

conteúdo que se enuncia. A partir disso, apresentam-se os objetivos específicos 

deste estudo:  

(1) identificar e analisar as marcas dêiticas que caracterizam o estatuto do 

enunciador e do enunciatário nos discursos do MST e do MEC;  

(2) identificar, analisar e interpretar as marcas de modalização da linguagem 

presentes nos discursos que definem o tom do ethos discursivo; 

(3) investigar a relação entre as expressões modalizadoras deônticas e os papéis 

sociais assumidos pelo enunciador;  

(4) averiguar a relação entre os conteúdos enunciados e o posicionamento 

ideológico dos enunciadores e da figura do ethos discursivo em cada discurso.  

           Na base dos objetivos propostos, a hipótese que se delineia é que o 

enunciador de ambos os discursos (MST e (MEC) imprime ao enunciado um tom de 

obrigatoriedade. Contudo esse tom se torna diferenciado em cada discurso, em 

sintonia com o posicionamento ideológico do enunciador na instância da 

enunciação. Assume-se que a opção pelo tom de obrigatoriedade por ambos os 

enunciadores é uma estratégia discursiva que se constitui por um jogo de poder 

entre igualdade e diferença, em que o discurso oficial, do MEC, busca silenciar o 

discurso do movimento e o discurso do MST visa a desestabilizar a educação 

propota pelo Estado. 

O corpus selecionado para análise constitui-se de textos que fazem parte da 

coletânea Dossiê MST Escola. Os textos dessa coletânea, um total de quinze, foram 

escritos e publicados de 1990 a 2001, período em que o MST se dedicou a uma 

produção teórica específica sobre a escola de educação fundamental. Esses textos 

constituem-se como os principais estudos e documentos que referenciaram o 

trabalho do Setor de Educação do MST, naquele período.  

Dentre os quinze textos do Dossiê MST Escola, foram selecionados cinco 

para análise, considerando-se os temas abordados e o período em que foram 

                                                                                                                                                   

caracterização do corpo do enunciador [...] e a um “fiador”, construído pelo destinatário a partir de 
índices liberados na enunciação.   
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escritos. Os textos estão citados na sequência em que aparecem no Dossiê, razão 

por que se adota na referência a eles o mesmo número de ordem (1, 3, 7, 11 e 14) 

dessa sequência:  

1 - Nossa luta é nossa escola: a educação das crianças nos acampamentos e  

assentamentos.   (junho de 1990) 

3 -  O que queremos com as escolas dos  assentamentos.   (julho de 1991)     

7 -  Escola, trabalho e cooperação.  (maio de 1994)  

11 -  Pedagogia da Cooperação.   (novembro de 1997) 

14 -  Nossa concepção de educação e de escola.  (abril de 2001) 

O discurso do MEC constitui-se das duas resoluções do Conselho Nacional 

de Educação: Resolução nº 1, de 3 de abril de 2002, que institui as Diretrizes 

Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo e Resolução nº 2, de 

28 de abril de 2008, que estabelece Diretrizes Complementares, Normas e 

Princípios para o desenvolvimento de políticas públicas de atendimento à Educação 

Básica do Campo.            

O ponto de partida deste trabalho foi a pesquisa bibliográfica realizada em 

dois momentos. No primeiro, fez-se uma revisão prévia da bibliografia com o intuito 

de construir o aporte teórico que fundamenta a análise do corpus, e que está 

registrado no primeiro capítulo. No segundo momento, fez-se a pesquisa 

bibliográfica para a contextualização histórica do MST e de sua proposta de 

educação básica para os assentados, assim como a contextualização das 

resoluções do CNE/MEC  e respectivos pareceres do CNE/CEB, que estabelecem 

diretrizes para a educação básica nas escolas do campo.  

Na sequência, procedeu-se ao recorte dos trechos dos textos selecionados 

para a realização da análise, que seguiu estas etapas:  

a) análise das marcas da enunciação no enunciado (dêiticos, formas verbais) 

para a caracterização do estatuto do enunciador e do  enunciatário; 

b) análise das marcas da modalização da linguagem para a definição do tom do 

enunciador e a caracterização do ethos discursivo; 
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c) análise da heterogeneidade enunciativa para a definição do posicionamento 

ideológico do enunciador.              

           É fundamental, na análise do corpus, o suporte teórico da análise do 

discurso, sobretudo da empreendida por Maingueneau (2004, 2005, 2008). Assim,  

neste trabalho, busca-se uma convergência dessa proposta de análise com a teoria 

da enunciação e com os princípios da teoria funcionalista, o que significa optar por 

uma metodologia de análise que considere a função e a significação dos elementos 

linguísticos nos níveis pragmático, semântico e sintático..  

          Centrando o interesse no efeito de sentido das expressões modalizadoras e 

no papel do enunciador na cena da enunciação, busca-se verificar, com o suporte da 

análise do discurso, como os sentidos são produzidos, tendo em vista os lugares 

ocupados pelos sujeitos da enunciação e as condições sócio-históricas e ideológicas 

de produção do discurso. Também sob o enfoque da análise do discurso é avaliada 

a heterogeneidade enunciativa, que denuncia as várias vozes presentes nos 

discursos, ou seja, a interdiscursividade. É importante considerar que o sujeito que 

enuncia, no discurso do MST se inscreve num espaço socioideológico diferente 

daquele que ocupa o enunciador  no discurso do MEC.  

               Os pressupostos da teoria da enunciação contribuem para a análise da 

projeção da enunciação no enunciado, de modo que se possa definir a forma como 

o ethos discursivo se manifesta na cena da enunciação. E para analisar a 

construção do tom, em ambos os discursos, busca-se na linguística, principalmente 

na gramática funcional, as orientações teóricas que norteiam o estudo das funções 

da linguagem e da modalização deôntica, a qual contribui para modular, no 

enunciado, o tom do sujeito enunciador.   

A despeito de reconhecer que o sujeito, em análise do discurso, “não é nem 

um indivíduo preciso, nem um ser coletivo particular”, mas “uma abstração, sede da 

produção/interpretação da significação, especificada de acordo com os lugares que 

ele ocupa no ato de linguagem” (CHARAUDEAU, 2001: 30), não há como 

desconsiderar – especialmente porque a proposta desta tese é entrelaçar distintas 

perspectivas de análise – que, anterior ao nível discursivo, há um “nível situacional”, 

que será determinante das condições de produção do discurso. Esse nível 
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corresponde ao lugar do fazer, às circunstâncias de produção da linguagem, em que 

há sujeitos empíricos dotados de uma intencionalidade e unidos por uma situação 

concreta de interação entre um sujeito enunciador e um sujeito destinatário. É 

pertinente invocar, aqui, a indicação de Dik (1997) de que o enunciado está sempre 

a serviço da intencionalidade do enunciador, o que o vincula aos enunciatários a 

quem ele se dirige. No caso desta pesquisa, são os acampados e assentados do 

MST, que precisam ser incitados a reivindicar uma educação transformadora que 

possa tornar real a mudança social.  

         Outra proposição funcionalista cabe na sequência destas reflexões. Ao 

organizar a estrutura sintático-semântica do texto e ao imprimir um determinado tom 

ao enunciado, o produtor do discurso do MST aciona naturalmente as funções da 

linguagem (HALLIDAY, 1978). Ele se refere às experiências de vida dos assentados 

(função ideacional), ao mesmo tempo que propõe comportamentos e atitudes 

(função interpessoal). O componente interacional é bastante forte, e o discurso tem 

uma clara marcação deôntica que determina a execução da proposta de uma nova 

concepção de educação. A função textual, afinal, e como sempre, organiza a 

tessitura textual, dando conta tanto de experiências como de atitudes e relações 

interpessoais. Por outro lado, e ainda com base em propostas funcionalistas, há a 

indicar que o discurso do MST, em especial, organiza-se dentro de um contexto de 

cultura e de um contexto de situação (HALLIDAY, 1989) cuja análise é 

imprescindível num trabalho que discute posicionamentos ideológicos e ethos.   

             Quanto à estruturação deste trabalho, pode-se dizer que ele está constituído 

de seis partes: duas são dedicadas à introdução e à conclusão e as demais aos 

capítulos que apresentam o suporte teórico e as análises do corpus.   

            O primeiro capítulo apresenta a concepção de língua, linguagem e discurso 

na perspectiva teórica que sustenta a pesquisa, de modo a esclarecer por que “a AD 

reivindicou pertencer ao campo da linguística” (MAINGUENEAU, 1997: 17). Na 

sequência discute-se a projeção da enunciação no enunciado e a manifestação do 

ethos discursivo, na interface com a análise do discurso, com a teoria da enunciação 

e com a gramática funcionalista. Faz-se uma reflexão sobre o ethos discursivo, 

sobre a teoria da enunciação e sobre a modalização da linguagem para a 

construção do referencial teórico que sustenta a análise.   
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            O segundo capítulo reúne e problematiza as informações colhidas em 

pesquisa bibliográfica com vista à compreensão do corpus de análise. Ele traz um 

breve histórico da formação do MST, sua proposta pedagógica e a proposta do MEC 

sobre a educação para o homem do campo, para que se possa apreender, com 

maior clareza, a caracterização e a interpretação de cada discurso. 

            No terceiro capítulo, examinam-se, com o suporte teórico da teoria sistêmico-

funcional de Halliday (1978) e Halliday, Hasan (1989), o contexto de cultura e o 

contexto de situação, e as funções da linguagem do discurso sobre a educação para 

os assentamentos proposta pelo MST, tendo em vista as especificidades desse 

discurso. 

            No quarto capítulo, faz-se a análise do corpus (o discurso do MST e o do 

MEC), verificando-se a projeção da enunciação no enunciado, a partir da análise dos 

dêiticos e dos modalizadores. Também se verifica a interdiscursividade, ou seja, a 

questão da heterogeneidade enunciativa, estabelecendo-se uma comparação entre 

os discursos analisados.  

            Na conclusão, busca-se apresentar os resultados da análise do discurso do 

MST sobre uma proposta de educação para as escolas dos assentamentos, e do 

discurso do MEC a respeito das diretrizes para uma educação básica para o campo, 

demonstrando como se constrói o tom de obrigatoriedade em cada discurso e como 

se constitui o jogo de poder entre o discurso oficial e o discurso do movimento.  
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1    A SUSTENTAÇÃO TEÓRICA DO ESTUDO      

 

O propósito neste capítulo é refletir sobre as noções de língua, linguagem e 

discurso com a finalidade de discutir a importância desses elementos na análise do 

discurso. Inicialmente são apresentadas algumas considerações sobre essas 

noções e, em seguida, considerações sobre como o discurso é concebido pela 

análise do discurso. Também são discutidos os principais conceitos que 

fundamentam essa teoria.  

 

 
1.1   A relação entre língua, linguagem e discurso   

 

 

Os estudos da linguagem têm-se pautado, através dos tempos, por duas 

orientações filosófico-linguísticas: uma que concebe a linguagem como 

conhecimento, enfatizando o estudo da língua como sistema abstrato, e outra que 

considera a linguagem como comunicação, isto é, enfatiza o sistema da língua em 

uso. O primeiro caso é representado pelas postulações teóricas de Saussure, 

especialmente a concepção dicotômica entre língua e fala: para ele, apenas a 

língua, considerada como algo abstrato e ideal, construída como um sistema 

sincrônico e homogêneo era objeto de estudos da linguística.  

Na contraparte, alguns estudiosos, como Bakhtin, discutiram os limites da 

dicotomia língua/fala. Considerando que “a língua é um fato social cuja existência se 

funda nas necessidades de comunicação” (BAKHTIN, 1979: 121). 

Em contraposição à visão de Saussure, Bakhtin considera a língua como 

algo concreto, que se manifesta individualmente nos atos de fala. Assim, ele formula 

uma teoria do enunciado, colocando-o como objeto dos estudos da linguagem  e 

atribuindo à situação de enunciação o papel de componente necessário para a 

compreensão e explicação da estrutura semântica de qualquer ato de comunicação 

verbal. 
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Guimarães (2009: 95) afirma que a linguagem não pode ser considerada 

como um sistema de formas e regras linguísticas do qual o sujeito se apropria de 

acordo com suas necessidades de comunicação, mas sim como um “fenômeno 

social de interação verbal, realizado por meio da enunciação ou das enunciações”, 

posição que se inspira claramente em Bakhtin. 

Com essa concepção interacionista da linguagem, atribui-se ao “Outro” um 

papel fundamental na constituição do significado dos enunciados. Essa concepção 

integra todo ato de enunciação individual num sentido mais amplo, desvelando as 

relações intrínsecas entre linguagem e contexto. 

Dessa forma, a Linguística traz para o seu interior um enfoque que articula o 

linguístico e o social, assim como traz as relações que vinculam a linguagem à 

ideologia. A esse respeito, Brandão (2004: 9) esclarece que “a linguagem não pode 

ser encarada como uma entidade abstrata, mas como o lugar em que a ideologia se 

manifesta concretamente, em que o ideológico, para se objetivar, precisa de uma 

materialidade”. Para a autora, essa visão permite concluir que a linguagem está 

materializada na ideologia, que, por sua vez, se manifesta na língua. E é dessa 

forma que a língua produz sentido, conforme postulam os analistas do discurso . 

Nessa perspectiva, pode-se considerar que a linguagem é subjetiva, pois é 

por intermédio dela que os sujeitos, dominados por intenções e propósitos definidos, 

se expressam com a intenção de persuadir o outro a concretizar seus objetivos.  

O que está por trás dessa postura é uma concepção de linguagem 

determinada por uma compreensão do fenômeno linguístico como não centrado 

apenas na língua, mas envolvido também em questões de natureza não linguística 

como a “exterioridade” (FERNANDES, 2008) em que se inscreve o discurso. Assim, 

o discurso deve ser entendido como uma prática que obedece a determinadas 

regras formuladas por essa mesma prática, e não impostas de fora. Araújo (2004: 

223), a partir dos estudos de Foucault (1995), esclarece que “os discursos não são 

conjunto de signos (elementos significantes que reenviam a conteúdos ou 

representações), pois fazem mais do que designar: são práticas que formam os 

objetos de quem falam”.    
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Buscando caracterizar esse modo de apreensão da linguagem, 

Maingueneau (1993) reconhece a dualidade constitutiva que ela apresenta, a um só 

tempo integralmente formal e integralmente atravessada pelos embates subjetivos e 

sociais. A instância da linguagem que permite operar a ligação necessária entre 

esses dois níveis (o linguístico e o extralinguístico) é, segundo Brandão (2004), a do 

“discurso”. Portanto, continua a autora, “o ponto de articulação dos processos 

ideológicos e dos fenômenos linguísticos é o discurso” (BRANDÃO, 2004: 11). 

Neste trabalho, entende-se a palavra discurso de acordo com o conceito de 

Orlandi (2007a: 15): a “palavra discurso, etimologicamente, tem a ideia de curso, de 

percurso, de correr por, de movimento”. Continua a autora “o discurso é assim 

palavra em movimento, prática de linguagem: com o estudo do discurso observa-se 

o homem falando”. 

Nesse sentido, o discurso é visto como uma forma de interação, isto é, como 

evento comunicativo encaixado em estruturas sociais, políticas e culturais, cujo 

efeito de sentido é construído no processo de interlocução. Portanto, o discurso 

também pode ser entendido como uma entidade histórica e ideológica construída 

socialmente, por meio de sua materialidade específica, que é a língua manifestada 

no texto.  

Como se depreende do que foi dito, embora o discurso seja  construído no 

contexto social, é pela língua que ele se manifesta. Logo, essa relação entre língua,  

linguagem e discurso permite conceber o discurso como processo indissociável de 

um contexto sócio-histórico e cultural. 

Por outro lado, Guimarães (2009: 97) chama a atenção para o fato de que a 

relação entre língua, linguagem e discurso complementa uma noção, introduzida por 

Pêcheux (1990), de que não há discurso sem sujeito e não há sujeito sem ideologia. 

Em outras palavras, por meio de seu discurso o sujeito manifesta sua ideologia 

constituída no tempo e no espaço social onde se insere. 

É com essa concepção de linguagem como discurso, interação e modo de 

produção social que, segundo Brandão (2004), surge, nos anos 1960, uma nova 

tendência da linguística: a análise do discurso.  
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1.2   A análise do discurso 

 

A análise do discurso, disciplina relativamente recente, possui inúmeras 

definições, pois ela resulta da convergência de novas correntes e da renovação 

prática de estudos muito antigos de textos variados.  

Vem daí o fato de suas fronteiras se entrecruzarem com as de determinadas 

áreas das ciências humanas como a história, a psicanálise, a sociologia, só para 

citar algumas. Pelos próprios objetivos que se propõe, a análise do discurso é, e só 

pode ser, interdisciplinar. Até mesmo no interior da própria linguística, ela dialoga 

com outras tendências, como as teorias enunciativas, a linguística textual e, no 

campo da pragmática, com a semântica argumentativa e a teoria dos atos de 

linguagem.             

A introdução da perspectiva da análise do discurso no estudo da linguagem 

desloca, segundo Maingueneau (1993), o lugar e a importância da língua na 

realização de processos discursivos, quer na sua abordagem escrita, quer nos 

processos de interlocução. Nessa perspectiva, afirma o autor:  

 
a noção de análise do discurso se apoia preponderantemente sobre 
os conceitos e os métodos da linguística e relaciona-se com textos 
produzidos: 
 -  no quadro de instituições que restringem fortemente a enunciação; 
 -  nos quais se cristalizam conflitos históricos, sociais, etc; 
 - que delimitam um espaço próprio no exterior de um interdiscurso 

limitado.  (MAINGUENEAU, 1993: 14) 
 

A análise do discurso é, pois, uma disciplina que não se reduz à análise 

linguística de um texto, nem à análise sociológica ou psicológica de um contexto. A 

análise do discurso não tem por objeto “nem a organização textual em si mesma, 

nem a situação de comunicação, mas deve pensar o dispositivo de enunciação que 

associa uma organização textual e um lugar social determinados” (CHARAUDEAU; 

MAINGUENEAU, 2006: 44). 

Na perspectiva da análise do discurso, a linguagem não é transparente 

(ORLANDI, 2007: 17; MAZIÉRI, 2007: 16; CHARAUDEAU, 2009: 17), razão por que 
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essa disciplina se interessa pelo estudo da língua funcionando para a produção de 

sentidos, preocupando-se em verificar como o texto significa. Para responder a essa 

questão, Orlandi (2007a: 18) afirma que “a análise do discurso produz um 

conhecimento a partir do próprio texto, porque o vê como tendo uma materialidade 

simbólica própria e significativa, como tendo uma espessura semântica”, ou seja, a 

análise do discurso concebe o texto em sua discursividade. Dessa forma, entende-

se que a análise do discurso estuda a língua como um “lugar” em que se configura a 

materialidade do discurso, isto é, compreende que a língua é a base material para 

que o discurso aconteça, se realize. Por outro lado, a análise do discurso concebe a 

linguagem como a mediação necessária entre o homem e a realidade natural e 

social, e essa mediação é o discurso, o qual torna possível tanto a continuidade 

quanto a transformação do homem e da realidade em que vive.  

A análise do discurso procura compreender a língua como produção de 

sentido, como trabalho simbólico, parte do trabalho social geral, constitutivo do 

homem e de sua história. Assim, ela trata o aspecto social da língua a partir de uma 

perspectiva histórico-social, propondo-se a analisar a produção de sentidos, não só 

por meio do uso e o funcionamento da língua, mas incluindo dimensões mais 

amplas, como as da historicidade da linguagem. Segundo Araújo (2004), na área da 

análise do discurso a linguagem é compreendida como fator constitutivo de uma 

relação entre indivíduos que se comunicam em situações complexas. 

                Para Orlandi (2007a), o estudo da análise do discurso permite conhecer 

melhor aquilo que faz do homem um ser especial com sua capacidade de significar e 

significar-se. Segundo a autora, a análise do discurso trabalha com a língua no 

mundo, isto é, com homens falando, com diferentes maneiras de significar, 

considerando a produção de sentidos como parte de suas vidas, seja enquanto 

sujeitos, seja enquanto membros de um determinado tipo de sociedade.    

              Há, portanto, na análise do discurso, uma ruptura com as propostas 

estruturalistas. O estudo da língua vai além da análise do sistema e abre espaço 

para o indizível e o impossível na estrutura do discurso. É por essa razão que os 

analistas do discurso, ao iniciarem uma análise, consideram o aspecto formal do 

texto, concernente à norma linguística em que ele foi construído. Assim, no processo 

de análise do discurso, como afirma Fernandes (2008b: 71), “há um constante ir e vir 
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da materialidade linguística, objeto aos nossos olhos, à sua exterioridade histórica, 

social e ideológica, espaço de produção e movência dos discursos e dos sentidos”.  

               Nesses termos, Maingueneau (1990) propõe, para o estudo da 

materialidade linguística, a observação de dois planos constitutivos do objeto: o 

gramatical e o hipergramatical, situando-se, neste último, o estudo dos  aspectos 

extralinguísticos.  

A respeito da importância da materialidade linguística na análise do 

discurso, Possenti (2009) apresenta o posicionamento de alguns autores4 que se 

dedicam ao estudo da análise do discurso, com o objetivo de mostrar que, mesmo 

os que não são linguistas reconhecem o valor e a necessidade de se trabalhar a 

materialidade do texto, quando se quer analisar o discurso.  

         A respeito dos procedimentos metodológicos de investigação em análise do 

discurso, Orlandi (1996: 116 ) afirma:  

 
A análise do discurso, acredito, não é um nível diferente de análise, 
quando pensamos níveis como o fonético, o sintático, o semântico. 
É, antes, um ponto de vista diferente. Isto é, o problema é antes de 
tudo metodológico. Pode-se trabalhar, na perspectiva da análise de 
discurso, com unidades de vários níveis — palavras, sentenças, 
períodos, etc. — sob o enfoque do discurso. Isso não significa que 
essas unidades não tenham a especificidade de seu nível — isto é, 
lexical, morfológico, sintático, semântico — mas sim que a 
perspectiva discursiva também é constitutiva delas, também fornece 
dados.  
 
 

             Numa proposta de análise do discurso, consideram-se não só os aspectos 

linguísticos mas também os contextuais (HALLIDAY, 1978; EGGINS, 1994; NEVES, 

2010). Em outras palavras, devem-se considerar não só as condições de produção, 

que representam o mecanismo de situar socio-historicamente os protagonistas e o 

objeto do discurso, mas também o aspecto formal.   

                                                

4 Possenti (2009: 62) esclarece: “vou repassar mais ou menos rapidamente as posições de alguns 
autores fundamentais para a AD, com o intuito de mostrar o quanto, mesmo quando eles não se 
assumem como ‘linguistas’, não só reconhecem o peso da materialidade ‘textual’, como exigem que a 
análise do discurso passe por ela, especialmente por sua materialidade linguística”. Na sequência o 
autor apresenta as posições dos seguintes autores: Foucault, Bakhtin, Maingueneau, Courtine e 
Pêcheux.  
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             Além da análise da materialidade linguística como procedimento de 

investigação do sentido do enunciado, é importante, no estudo de um corpus, definir 

o contexto em que o discurso se situa, atentando para as noções de formação 

discursiva, de formação ideológica, de interdiscurso e para a noção de ethos 

discursivo.   

São essas noções da análise do discurso, aliadas à investigação da 

materialidade linguística do texto, que ancoram este trabalho, ao analisar-se o 

discurso do MST e o do MEC sobre a educação básica para o homem do campo. 

 

1.2.1   Formação discursiva, ideologia e formação ideológica 

 

 A noção de formação discursiva, inicialmente introduzida por Foucault (1995 

[1969]), é reformulada, mais tarde, por Pêcheux em 1971, que a introduz no quadro 

da análise do discurso, em que representa um lugar central da articulação entre 

língua e discurso. Maingueneau (1993), ao fazer um estudo dos trabalhos desses 

dois autores traz o conceito de formação discursiva de Pêcheux:  

São as formações discursivas que, em uma formação ideológica 
específica e levando em conta uma relação de classe, determinam 
“aquilo que pode e deve ser dito (articulado sob uma forma de 
arenga, de um sermão, de um panfleto, de uma exposição, de um 
programa, etc) a partir de uma posição dada em uma conjuntura 
dada (MAINGUENEAU, 1993: 22) 

 

Segundo Baronas (2004), é possível interpretar esse conceito, a partir dos 

gêneros textuais entre parênteses (articulada sob a forma de uma arenga, de um 

sermão, de um panfleto...), com uma dupla leitura: analisar as formações discursivas 

em forma de posicionamento subjetivo-ideológico e considerar também o conceito 

de gênero do discurso de Bakhtin. Baronas (2004) acrescenta que essa articulação 

permite que a constituição exterior da formação discursiva não esteja restrita a uma 

determinação ideológica, pois ela também abrange conteúdo temático, estilo verbal 

e estrutura formal. 
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            Uma compreensão mais clara do sentido da expressão “formação discursiva” 

pode ser obtida em Char e Maing, citados por Charaudeau e Maingueneau (2006: 

241-242):  

O termo formação discursiva permite ainda designar todo conjunto de 
enunciados sócio-historicamente circunscritos que pode relacionar-se 
a uma identidade enunciativa: o discurso comunista, o conjunto de 
discursos proferidos por uma administração, os enunciados que 
decorrem de uma ciência dada, o discurso dos patrões, dos 
camponeses, etc.  
 

              Embora uma formação discursiva determine a seus falantes o que deve e 

pode ser dito buscando uma homogeneidade discursiva, os efeitos das contradições 

ideológicas de classe são recuperáveis no próprio interior da unidade dos conjuntos 

de discurso. O conceito de formação discursiva é utilizado pela análise do discurso 

para designar o lugar onde se articulam discurso e ideologia. Em razão disso, pode-

se afirmar que uma formação discursiva é governada por uma formação ideológica.  

A referência à formação ideológica tem de levar em consideração o lugar de 

onde o sujeito do discurso enuncia, qual sua posição no ato da enunciação e em que 

condições esse discurso foi produzido. Essas são questões relevantes, uma vez que 

são determinantes dos sentidos do discurso. A respeito da posição ideológica do 

sujeito no ato da enunciação, afirma Orlandi (2007) que o sentido das palavras é 

determinado pelas posições ideológicas colocadas em jogo no processo sócio-

histórico em que elas são produzidas. Assim, as palavras mudam de sentido de 

acordo com as posições daqueles que as utilizam, ou seja, o sentido delas depende 

das formações ideológicas em que essas posições se inscrevem.       

              A autora deixa claro que os sentidos são regulados socialmente, de modo 

que a mesma expressão ou gesto produz sentidos diferentes de acordo com quem 

enuncia e/ou de acordo com a posição que ocupa. Um exemplo que pode ilustrar 

essa afirmação pode ser encontrado em Fernandes (2008). O autor discute o 

significado que a expressão “invasão de terra” tem para os proprietários de terra e 

para os sem-terra, mostrando que, para cada um, há um sentido diferente. Para 

estes, significa ocupação de uma terra improdutiva que não atende à sua função 

social; para aqueles, trata de transgressão ao direito de propriedade. 
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             O sentido não se depreende, portanto, apenas da materialidade discursiva. 

A comunicação não envolve somente a língua e sua estrutura, mas também  a 

posição do sujeito da enunciação, ou seja, depende da formação ideológica em que 

ela está inscrita.a formação ideológica é entendida, segundo Fernandes (2008: 49), 

como: 

[...] um conjunto complexo de atividades e de representações que 
não são nem “individuais” nem “universais”, mas se relacionam mais 
ou menos diretamente às posições de classes em conflito umas com 
as outras. É segundo as posições dos sujeitos que os sentidos se 
manifestam, em relação às formações ideológicas nas quais essas 
posições se inscrevem. 

 

            Pode-se considerar, pois, que uma formação discursiva é governada por 

uma formação ideológica e que ambas dependem da posição da qual o sujeito 

enuncia, ou seja, elas permitem verificar se o sujeito está falando como profissional, 

como ocupante de um cargo oficial, e se de um lugar reconhecível, entre outras 

posições sujeito. Por outro lado, a posição do sujeito consiste na escolha possível 

entre esta ou aquela forma de interagir, selecionando este ou aquele argumento, no 

interior de uma determinada formação discursiva. A respeito dessa relação entre a 

posição sujeito e a sua formação discursiva, Althusser (apud BRANDÃO, 1994:  23) 

assim se pronuncia:  

 
A opção por esta ou aquela formação discursiva se dá pela identificação 
ideológica do indivíduo com determinado sentido, podendo-se dizer que 
toda ideologia tem por função constituir indivíduos concretos em sujeitos. 
Nesse processo de constituição, a interpelação e o (re)conhecimento 
exercem papel importante no funcionamento de toda ideologia, 
funcionando nos rituais materiais da vida cotidiana, opera a 
transformação dos indivíduos em sujeitos. O reconhecimento se dá no 
momento em que o sujeito se insere, a si mesmo e as suas ações, em 
práticas reguladas pelos aparelhos ideológicos.  
 

            As palavras de Althusser conduzem à compreensão de que o sujeito tem sua 

posição enunciada e reconhecida pela ideologia, assim como a ideologia precisa do 

sujeito para se manifestar e continuar seu movimento. Dessa maneira, o indivíduo, 

embora tenha a ilusão de autonomia discursiva, submete-se livremente às condições 

de produção a que está sujeito, inserindo a si mesmo e ao seu discurso em 

determinada prática ideológica. Na concepção de Foucault (1969 apud ARAÚJO: 
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2004: 224), o sujeito enuncia do lugar de um sujeito histórico, a partir de uma 

posição, afetado pelo inconsciente e pela ideologia.  

            Pode-se, agora, compreendendo a relação entre sujeito e ideologia, afirmar 

que todo dizer é ideologicamente marcado. É na língua que a ideologia se 

materializa, e o discurso é o lugar do trabalho da língua e da ideologia. Mas, afinal, o 

que vem a ser ideologia?  

O termo “ideologia” apresenta numerosas definições por parte de autores 

bastante diferentes. Apesar das diferenças notórias, há um consenso, nos anos 

1960 e 1970, quanto ao conceito de ideologia. Charaudeau e Maingueneau (2006), 

utilizando os conceitos de Aron (1968: 375) e de Althusser (1965:238), definem 

ideologia como:  

Um sistema global de interpretação do mundo social dotado de uma 
existência e de um papel históricos no seio de uma sociedade 
determinada. Sem entrar no problema das relações de uma ciência 
com seu passado (ideológico), digamos que a ideologia como 
sistema de representações se distingue da ciência pelo fato de que 
nela a função prático-social predomina sobre a função teórica ou do 
conhecimento. 
 
 

            Nessa definição, a ideologia tem uma função prático-social e relaciona-se a 

uma visão de mundo determinada historicamente no interior de uma sociedade. Os 

estudos de Brandão (2004) sobre ideologia podem contribuir para elucidar o seu 

significado. Ao discutir o conceito de ideologia, a autora faz uma síntese dos estudos 

de Marx, Althusser e Ricoeur. Após analisar os diferentes posicionamentos sobre o 

sentido desse termo, ela conclui que essas diferentes formas de ver e conceituar 

ideologia oscilam entre dois polos.  

No primeiro, há uma concepção de ideologia ligada à tradição marxista, que a 

considera como o mecanismo que leva ao escamoteamento da realidade social, 

uma vez que apaga as contradições que lhe são próprias. É uma maneira restrita e 

particular de entender ideologia, atribuindo-lhe um sentido negativo. O outro polo 

tem um caráter mais abrangente, define ideologia como uma visão de mundo de 

uma determinada comunidade social, em uma circunstância histórica específica.  
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A autora esclarece, entretanto, que “as duas concepções não se excluem”, 

considerando-se que a ideologia, como concepção de mundo, apresenta-se como 

uma forma legítima, verdadeira, de pensar o mundo. Mas essa forma de pensar o 

mundo pode ser incompatível com a realidade. Isso ocorre, normalmente, com os 

discursos institucionalizados, em que se faz um recorte da realidade, por meio de 

um mecanismo de manipulação que omite, atenua ou falseia os dados, tal como as 

contradições que se ocultam nas relações sociais.  

A concepção de ideologia que será considerada neste trabalho afina-se com 

o segundo modo de concebê-la, por ser mais abrangente e por adequar–se aos 

propósitos desta pesquisa, que pretende verificar, a partir da análise dos enunciados 

selecionados, qual a visão de mundo e de sociedade, ou seja, qual a ideologia 

veiculada na proposta de educação do MST e na do MEC.   

Orlandi (2007az) chama a atenção para o papel do analista, que ao estudar o 

político e o linguístico, deve verificar como eles se inter-relacionam na constituição 

dos sujeitos e na produção de sentidos, ideologicamente assinalados. A respeito das 

condições de produção, afirma a autora:                                

As condições de produção, que constituem os discursos, funcionam 
de acordo com certos fatores. Uma delas é o que chamamos de 
relação de sentidos. Segundo esta noção, não há discurso que não 
se relacione com outros. Em outras palavras, os sentidos resultam de 
relações: um discurso aponta para outros que o sustentam, assim 
como para dizeres futuros. Todo discurso é visto como um estado de 
um processo discursivo mais amplo... (ORLANDI, 2007a: 39).   

 

          Essa também é a posição de outros estudiosos da análise do discurso, a de 

que todo discurso pode estar, de diferentes formas, em relação com outros 

discursos, isto é, pode ter a propriedade de entrar no interdiscurso. Esse é um dos 

aspectos que será considerado neste trabalho, pois se pretende verificar como as 

outras vozes estão presentes na proposta pedagógica do MST e no discurso do 

MEC, isto é, como o interdiscurso constitui os enunciados ou como está marcado 

neles.   

Por outro lado, as condições de produção do discurso compreendem, além 

dos sujeitos e da situação, também a memória, que, pensada em relação ao 
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discurso, é tratada como interdiscurso. A seguir, será discutida a relação entre 

interdiscurso e memória discursiva.  

 

1.2.2  Interdiscurso e memória discursiva 

 

Ao questionar a concepção “arquitetural” do discurso dos estudiosos da 

época, Maingueneau (2008a) propõe um caminho diferente, de forma a atenuar as 

lacunas em uma visão de discurso como totalidade estratificada. Para compor esse 

novo caminho, considera o discurso como um sistema de regras que define a 

especificidade de uma enunciação. Sistematiza suas ideias em sete hipóteses, 

dentre as quais interessa, a este estudo, a primeira: o interdiscurso tem precedência 

sobre o discurso5.  

   Para Charaudeau e Maingueneau (2006: 286.), o “interdiscurso é um jogo 

de reenvios entre discursos que tiveram um suporte textual, mas de cuja 

configuração não se tem memória”. De acordo com os autores, o interdiscurso pode 

ser considerado em sentido estrito e em sentido amplo. Em sentido estrito, é visto 

como um conjunto de discurso de um campo discursivo ou de diferentes campos 

que mantêm relações de limitação recíproca uns com os outros. Em sentido amplo, 

chama-se de interdiscurso o conjunto das unidades discursivas com as quais um 

discurso pode estar em relação implícita ou explícita.  

               Dessa forma, entende-se que a unidade de análise não é o discurso, mas 

um espaço de trocas entre vários discursos convenientemente escolhidos, (o 

                                                

5 As demais hipóteses são: 2ª- “O caráter constitutivo da relação interdiscursiva faz aparecer a 
interação semântica entre os discursos como um processo de tradução, de intercompreensão 
regrada”. 3ª-“Para dar conta desse interdiscurso”, haveria “um sistema de restrições globais”. 4ª-  
“Esse sistema de restrições deve ser concebido como um modelo de competência interdiscursiva”. 5ª- 
“O discurso não deve ser pensado somente como um conjunto de textos, mas como uma prática 
discursiva” [esta entendida no sentido pensado por Foucault, em Arqueologia do saber]. 6ª- A prática 
discursiva pode ser considerada como uma prática intersemiótica: integra diferentes “domínios 
semióticos”, e não apenas enunciados verbais. 7ª- “O recurso a esses sistemas de restrições não 
implica de forma alguma uma dissociação entre a prática discursiva e outras séries de seu ambiente 
sócio-histórico.” (MAINGUENEAU,  2008a: 21-23, grifos do autor). 
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interdiscurso), de modo que o interdiscurso tem precedência sobre o discurso, isto é, 

o discurso é construído a partir do “já dito”.   

           As palavras de Orlandi (2007a) podem esclarecer a teoria de Maingueneau 

de que toda formação discursiva é atravessada pelos interdiscursos:  

O interdiscurso é definido como aquilo que fala antes, em outro lugar, 
independentemente. Ou seja, é o que chamamos memória 
discursiva: o saber discursivo que torna possível todo dizer e que 
retorna sob a forma de o pré-construído, o já-dito que está na base 
do dizível, sustentando cada tomada de palavra. O interdiscurso 
disponibiliza dizeres que afetam o modo como o sujeito significa em 

uma situação discursiva dada. (ORLANDI, 2007a: 31). 
                     

Neste ponto, o interdiscurso6 seria o mesmo que memória discursiva, e seria 

pré-construído, pois todos esses termos se referem ao caráter essencialmente 

dialógico que qualquer enunciado do discurso possui. Nesse sentido, pode-se dizer 

que a memória, quando pensada em relação ao discurso, é tratada como 

interdiscurso. 

De acordo com Charaudeau e Maingueneau (2006), o discurso tem relação 

com a memória de maneira constitutiva em dois planos complementares: o da 

textualidade e o da história.  Ao se desenvolver como espaço textual, um discurso 

constrói para si uma memória intratextual, isto é, ele pode sempre remeter a um 

enunciado precedente. Já no plano da história, o discurso é  dominado pela memória 

de outros discursos.  Maingueneau (2008: 116) explica a relação entre formação 

discursiva e memória da seguinte forma:  

  Uma formação discursiva é tomada de uma dupla memória. Ela se 
atribui uma memória externa colocando-se na filiação de formações 
discursivas anteriores. Com o tempo, cria-se também uma memória 
interna (com os enunciados produzidos anteriormente no interior da 
mesma formação discursiva). O discurso apoia-se na “tradição e 
cria a sua própria tradição”. 

 
 

                                                

6
 Possenti (2009: 162) comenta certos aspectos das definições de interdiscurso em Pecheux , em 

Courtine de um lado e em Maingueneau, de outro, afirmando que este último apresenta “uma noção 
de interdiscurso menos pomposa, mas mais operacional”. 
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Desse ponto de vista, a noção de memória não tem o mesmo sentido que 

tem na Psicologia ou na Psicolinguística. Em análise do discurso, a memória 

discursiva está relacionada com a existência histórica do enunciado dentro das 

práticas discursivas reguladas por aparelhos ideológicos7. De modo geral, qualquer 

tipo de discurso mantém uma relação com a memória. Alguns enunciados são 

concebidos como imediatamente perecíveis, tais como os jornais diários; outros são 

conservados como os discursos constituintes. Os discursos literários, religiosos, 

jurídicos e outros são destinados a suscitar “falas que os retomem, que os 

transformem ou falem deles” (FOUCAULT, 1971 apud CHARAUDEAU, 

MAINGUENEAU, 2006: 326) 

A memória discursiva, como condição do funcionamento do discurso, 

constitui um corpo sócio-histórico-cultural, uma vez que os discursos exprimem uma 

memória coletiva na qual os sujeitos estão inscritos. São acontecimentos exteriores 

e anteriores ao texto, enquanto a interdiscursividade reflete as materialidades que 

intervêm na sua construção.  

             É pela memória discursiva que os enunciados anteriores, “já ditos”, podem 

constituir uma formação discursiva. É a memória discursiva que possibilita, na rede 

de formulações que constitui o intradiscurso de uma formação discursiva, o 

aparecimento, a rejeição ou a modificação de enunciados pertencentes a formações 

discursivas que são contemporâneas.   

Os conceitos de interdiscurso e memória discursiva são utilizados nesta 

análise do discurso sobre educação do MST para distinguir os outros discursos que 

constituíram os fundamentos que norteiam a sua proposta pedagógica, assim como 

para apreender a ideologia veiculada pelo enunciador desse discurso. Para analisar 

como esse enunciador discursiviza e como expressa a sua ideologia, são tecidas, no 

                                                

7 Segundo Althusser (1992:68) os AIE compreendem instituições como família, religião, sindicatos e 

ainda veículos de comunicação que, por meio do jornalismo, são responsáveis por proporcionar aos 
cidadãos o direito à informação. Quanto aos discursos presentes nesses veículos, além de 
articularem outros que circulam na sociedade, fazem parte dos discursos que configuram um espaço 
social e atribuem valores e criam sentidos que organizam as relações de poder. O autor defende a 
“tese” de que o estudo das práticas e discursos dos aparelhos ideológicos do Estado permitiria o 
entendimento de como funciona a ideologia. Trata-se, portanto, de estudar a materialidade da 
ideologia, o que significa estudar a linguagem, lugar em que aquela se materializa. 
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item que segue, algumas considerações sobre o ethos discursivo na instância da 

enunciação.      

 

1.2.3   O ethos discursivo 

 

A noção de ethos aqui desenvolvida se pauta pela perspectiva de 

Maingueneau (2004, 2005, 2008b, 2008c). Partindo da noção de ethos na tradição 

retórica, o autor desenvolve uma concepção de ethos que se inscreve em uma área 

diferente daquela, a da análise do discurso.   

Inicialmente, será discutida a concepção de ethos na retórica clássica e a sua 

evolução nas ciências da linguagem, para depois focalizar-se o ethos discursivo na 

perspectiva da análise do discurso e da teoria da enunciação . 

 

1.2.3.1  O conceito de ethos e a sua evolução  

 

O termo ethos vem da antiga retórica grega. Segundo Amossy (2005: 10) os 

estudiosos da retórica clássica “designavam pelo termo ethos a construção de uma 

imagem de si destinada a garantir o sucesso do empreendimento oratório”. A autora 

lembra que o filosófo grego Isócrates (436 -338 a.C) foi o primeiro a tratar as 

questões do ethos relacionadas ao caráter do orador, “como um dado preexistente 

que se apoia na autoridade individual e institucional do orador”, diferente da 

concepção adotada, posteriormente, por Aristóteles em sua Retórica, que Amossy 

(2005: 17) traduz como: “ethos é a imagem de si construída no discurso”. 

Como aponta Amossy (2005: 17), a teoria de Isócrates a respeito do ethos 

do orador foi seguida pela retórica romana, especialmente por Quintiliano, para 

quem o ethos se referia à esfera do caráter, uma vez que o orador romano 

considerava que o argumento exposto pela vida do homem valia mais que suas 
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palavras. Segundo a autora, Cícero também define o bom orador como o homem 

que une o caráter moral à capacidade de utilizar adequadamente as palavras. 

Na perspectiva aristotélica, bastante diferente da de Isócrates, o ethos faz 

parte da famosa trilogia ethos, pathos e logos, valores internos ao discurso, que o 

orador deve apresentar, além das provas e argumentos. Assim, o orador tem a seu 

dispor: o ethos, o caráter por ele construído com seu discurso; o pathos, o 

sentimento para o qual o público se inclina e que o orador deve manipular em seu 

proveito; o logos, que é o discurso propriamente dito. 

Para Isócrates, os atributos morais do orador habilitam a construção da 

qualidade do discurso. Por outro lado, como demonstra Amossy (2005), em 

Aristóteles ocorre uma inversão nesse postulado: as qualidades do orador são 

construídas pelo discurso, ou seja, o ethos não é fruto da imagem pública do orador, 

da sua pessoa real, exterior ao discurso, mas é construído no e pelo discurso.  

Amossy (2005) observa que é nessa visão de ethos, na perspectiva 

aristotélica,  que se inspiram as ciências da linguagem. Ela mostra a evolução do 

uso do termo ethos no percurso histórico da humanidade e em disciplinas de áreas 

diversas.  

De acordo com a autora, a incorporação do termo ethos às ciências da 

linguagem ocorre inicialmente na teoria polifônica da enunciação de Oswald Ducrot 

ou, mais precisamente, em uma pragmática semântica. Ao analisar o locutor8 (L) no 

discurso, Ducrot não se preocupa em verificar o que ele pode afirmar de si mesmo, 

mas em conhecer melhor as aparências que lhe conferem as modalidades de seu 

dizer. É dentro dessa concepção que Ducrot (1987:189) afirma: “o ethos está ligado 

a L, o locutor como tal: é como fonte da enunciação que ele se vê dotado de certos 

caracteres que, em contrapartida, tornam essa enunciação aceitável ou 

desagradável”. Com a noção de ethos para designar a imagem do locutor como ser 

do discurso, Ducrot aproxima-se da concepção de ethos de Aristóteles, como afirma 

Amossy (2005).  

                                                

8 Ducrot (1987: 187-188) distingue o “sujeito falante ( elemento da experiência, ser empírico) do 
locutor (ficção discursiva, ser do discurso)   
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A autora também chama a atenção para uma atualização da noção de ethos, 

como instrumento de análise, no campo das teorias da argumentação 

contemporâneas. Para tanto, recorre aos trabalhos de Chaïn Perelman, que inovou 

o estudo da retórica ao mostrar, em várias disciplinas, a importância da arte de 

persuadir com a finalidade de obter ou reforçar a adesão do auditório aos 

argumentos do locutor. 

Nesse sentido, Perelmam (1989 apud AMOSSY, 2005:123), considera que 

seus estudos sobre a argumentação podem interessar às aplicações sociológicas, 

pelo fato de que o discurso do orador se orienta para o seu público e de que “toda 

argumentação se desenvolve em função do auditório ao qual ela se dirige e ao qual 

o orador é obrigado a se adaptar”. Assim, o orador tem de fazer uma imagem do seu 

auditório para adaptar-se a ele e, ao mesmo tempo, construir uma imagem confiável 

de si mesmo, em consonância com o conjunto de valores, de crenças, de evidências 

que ele atribui aos ouvintes. Portanto, o auditório é uma construção do orador, e a 

interação entre ambos realiza-se, necessariamente, por meio da imagem que um faz 

do outro. A ideia que o auditório faz da pessoa do orador contribui para a eficácia ou 

não de seu discurso.  

Segundo Amossy (2005: 119), o ethos está na intersecção de três disciplinas, 

retórica, pragmática e sociologia dos campos, que captam o ethos sob facetas 

diversas, o que tem suscitado muitas polêmicas. A autora lembra que o sociólogo 

Bourdieu opõe a noção de uma força ilocutória que deriva dos atos de linguagem, a 

um poder exterior ao discurso, ancorado nos rituais sociais. Assim, a ação exercida 

pelo orador sobre seu auditório é de ordem social, e a sua autoridade vincula-se à 

sua posição social e não à imagem de si produzida em seu discurso. Nessa 

perspectiva de Bourdieu, o ethos ocupa um lugar determinante, mas não representa 

uma construção discursiva. 

Por outro lado, conforme as considerações de Amossy (2005), a pragmática 

contemporânea não se preocupa com os rituais sociais exteriores ao ato de 

linguagem, mas sim com os dispositivos da enunciação. Nesse sentido, para a 

pragmática o ethos é um fenômeno discursivo, e não está ligado ao estatuto social 

do sujeito empírico.  
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Amossy (2005: 122) relaciona a posição de Aristóteles à dos pragmáticos e a 

perspectiva de Bourdieu à dos sociólogos:  

Assim o ethos dos pragmáticos, na linha de Aristóteles, constroi-se 
na interação verbal e é puramente interno ao discurso, enquanto o 
dos sociólogos se inscreve em uma troca simbólica regrada por 

mecanismos sociais e por posições institucionais exteriores.  

Apesar das diferenças, observa-se que as duas concepções de ethos podem 

até ser complementares. Aristóteles não nega que o caráter do orador possa 

contribuir para a persuasão do destinatário, mas lhe concede uma importância 

menor que a do discurso.  

A noção de ethos no campo da narratologia pode ser observada nos estudos 

desenvolvidos por Halsall (1988), citado por Amossy (2005). Halsall entende o ethos 

na perspectiva da concepção aristotélica de autoridade, a qual é comumente 

discutida na poética da narrativa como a credibilidade do narrador. Segundo Amossy 

(2005), ele atribui a uma retórica narrativa condições de determinar como “a 

enunciação contribui para criar no enunciatário uma relação de confiança, que se  

funda na autoridade que o enunciador deve conferir a si mesmo, caso deseje 

convencer” (HALSALL, 1988 apud AMOSSY, 2005: 21).  

Outra perspectiva de pesquisa, mais recente, sobre o ethos está nos “estudos 

culturais”, sobretudo nos estudos de Baumlim e Baumlim, (1994 apud 

MAINGUENEAU, 2008c:13), nos quais o ethos é associado às diferenças de gênero 

e de etnicidade. Os trabalhos desses autores voltam-se para um questionamento 

das noções de sujeito e de ideologia, com a preocupação de verificar como se pode 

instaurar um ethos discursivo que contribua, por exemplo, para constituir a fala de 

uma mulher ou a de um indivíduo da classe baixa. Nesse sentido, pode-se dizer que 

a construção do ethos discursivo está associada a um posicionamento político. 

Afinal, é preciso considerar que as diferentes noções de ethos arroladas até 

aqui confirmam que o ethos não é determinado por aquilo que o sujeito enunciador 

diz de si mesmo, mas pelo modo como produz o seu discurso. Essa definição de 

ethos como construção de uma imagem de si no discurso torna possível o diálogo 

entre diferentes disciplinas, como a retórica, a pragmática, a sociologia, a 

narratologia e até os estudos culturais.  
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O que interessa a esta pesquisa é a elaboração da noção de ethos como uma 

imagem de si no discurso, na perspectiva aristotélica, tal como é considerada nos 

trabalhos da pragmática e da análise do discurso. Trata-se da linha de exploração 

do ethos ligada aos trabalhos de Ducrot (1984), que integrou o ethos a uma 

conceituação enunciativa, e aos de Maingueneau, que propôs uma teoria dentro do 

quadro da análise do discurso. 

 

1.2.3.2    O ethos na análise do discurso 

 

Com suporte na teoria da enunciação de Ducrot, Maingueneau (2005: 70) diz 

que duas razões o levaram a recorrer à noção de ethos: “a sua forte relação com a 

reflexibilidade enunciativa e a relação entre corpo e discurso que ela implica”. Assim, 

o ethos permite corporificar a origem enunciativa do texto, como se a enunciação se 

personificasse e assumisse sua função de “fiador” do texto. O ethos é visto de uma 

forma mais ampla do que simplesmente como resultado de escolhas pessoais 

daquele que enuncia, conceituando-se como fruto de coerções originadas na cena 

enunciativa, que seleciona o tipo de discurso, o gênero e as condições específicas 

do momento. Desse modo, o enunciador confere a si próprio e ao seu destinatário 

certo estatuto para legitimar seu dizer, atribui a si no discurso uma posição 

institucional e marca sua relação com um saber. Trata-se de uma noção de ethos 

que se desenvolve de forma articulada à de cena da enunciação. (MAINGUENEAU,  

2004, 2005) 

Maingueneau (2005) estudou a incidência de ethos em textos escritos e em 

textos que não apresentam sequencialidade de tipo argumentativo, ou seja, nos que 

não se inscrevem em situações de argumentação. A partir daí, conclui que a noção 

de ethos permite não apenas persuasão por argumentos, mas, ainda, reflexão sobre 

o processo mais geral da adesão dos sujeitos a uma posição discursiva. Para ele, o 

“ethos está ligado à enunciação, não a um saber extradiscursivo sobre o 

enunciador”, de acordo com o que postula a Retórica de Aristóteles, que  

Maingueneau retoma para confirmar suas ideias:   
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Persuade-se pelo caráter (ethos) quando o discurso é de tal natureza 

que torna o orador digno de fé, porque as pessoas honestas nos 
inspiram uma confiança maior e mais imediata. [...] Mas é necessário 
que esta confiança seja o efeito do discurso, não de um juízo prévio 
sobre o caráter do orador (ARISTÓTELES, 1356 apud 
MAINGUENEAU, 2005: 70). 

 

É esse ethos, efeito do discurso, como foi concebido por Aristóteles, que 

Maingueneau inscreve no quadro da análise do discurso. Não é uma imagem do 

locutor exterior à sua fala, mas é uma noção discursiva que se constrói pelo 

discurso, em um processo interativo de influência do locutor sobre o outro, ou seja, 

“o ethos é a imagem de si construída no discurso”. 

Maingueneau (2008c) considera que a relação da noção de ethos com a 

“reflexividade enunciativa” permite articular corpo e discurso, sem estabelecer uma 

oposição entre oral e escrito. Isso ocorre porque a instância subjetiva que se 

manifesta no discurso é concebida, diz ele, como uma voz indissociável de um corpo 

enunciante historicamente especificado. 

O autor afirma que, embora a retórica tradicional tenha relacionado o ethos à 

eloquência, à oralidade em situação de fala pública, é possível alargar o alcance do 

conceito, fazendo-o abarcar todos os tipos de texto, tanto os orais como os escritos, 

e propõe: 

Todo texto escrito, mesmo que o negue, tem uma “vocalidade” que 
pode se manifestar numa multiplicidade de “tons”, estando eles, por 
sua vez, associados a uma caracterização do corpo do enunciador 
(e, bem entendido, não do corpo do locutor extradiscursivo) a um 
“fiador”, construído pelo destinatário a partir de índices liberados na 

enunciação (MAINGUENEAU, 2008c: 17-18).   
 

O autor mostra, pois, que mesmo o texto escrito tem um tom que dá 

autoridade ao que é dito, permitindo ao leitor construir uma representação do corpo 

— não do corpo do autor efetivo, mas de uma compleição corporal do enunciador. 

Maingueneau (2008c) também cria o papel de fiador para designar a instância 

subjetiva da enunciação. Esse fiador é uma figura que o leitor deve construir a partir 

de diferentes indícios textuais, uma vez que o fiador está investido de um caráter e 

de uma corporalidade cujo grau de precisão varia segundo os textos. 
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Todo discurso gera um universo de sentido que, segundo Maingueneau 

(2004: 99), se impõe tanto pelo ethos como pelas ideias que transmite. A qualidade 

do ethos remete à imagem de um “fiador que, por meio de sua fala, confere a si 

próprio uma identidade compatível com o mundo que ele deverá construir em seu 

enunciado”, e o fiador pode legitimar sua maneira de dizer, por meio de seu próprio 

enunciado. Pode-se considerar, pois, como o autor, que o ethos é a imagem que a 

instância da enunciação projeta de si própria no discurso.  

Há textos em que a projeção de categorias de pessoa, espaço e tempo que 

remetem à instância está explícita no texto, enquanto em outros as marcas da 

enunciação estão apagadas, como é o caso do texto científico, porque precisa ser 

objetivo. Mesmo nos textos em que não é visível a projeção da enunciação no 

enunciado, existe um ethos, pois, como diz Maingueneau (2008a: 13), “a eficácia do 

ethos reside no fato de ele se imiscuir em qualquer enunciação sem ser 

explicitamente enunciado”.  

Para Maingueneau (2008b), o caráter interativo do ato de linguagem cria, 

durante a enunciação, um quadro de elementos que compõem sua própria situação 

de comunicação como uma cena. Em outras palavras, verifica-se uma configuração 

cultural na qual estão implicados o lugar social assumido pelo enunciador e também 

o atribuído ao destinatário do discurso, o espaço e o momento próprios a esses 

lugares reconhecidos socialmente. Para Maingueneau (2005: 75), a cena de 

enunciação integra de fato três cenas, a saber: a cena englobante, que corresponde 

ao tipo de discurso (literário, religioso, político, filosófico, etc.;) a cena genérica, que 

se instala por meio de um gênero discursivo (o editorial, o sermão, a visita médica, 

etc.); a cenografia, que é a cena construída pelo texto.  

Dentre as três cenas da enunciação, a cenografia aparece como a mais 

propícia aos mecanismos de criação do discurso, pois se trata da simulação de um 

momento, de um espaço e dos papéis sociais dos interlocutores, que são 

conhecidos e compartilhados culturalmente. Ao esclarecer a  noção de cenografia, o 

autor salienta:  

a cenografia não é simplesmente um quadro, um cenário, como se o 
discurso aparecesse inesperadamente no interior de um espaço já 
construído e independente dele: é a enunciação que, ao se 
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desenvolver, esforça-se para constituir progressivamente o seu 
próprio dispositivo de fala. [...] Logo de início, a fala supõe uma certa 
situação de enunciação que, na realidade, vai sendo validada 
progressivamente por intermédio da própria enunciação. Desse 
modo, a cenografia [...] legitima um enunciado que por sua vez deve 
legitimá-la (MAINGUENEAU, 2004: 87).     

A cenografia é, portanto, criada na instância da enunciação e define as 

condições de enunciador e de enunciatário, assim como define o espaço (topografia) 

e o tempo (cronografia) a partir dos quais se instaura e se desenvolve a enunciação.  

As noções de ethos e de cenografia, conforme concebidas por Maingueneau 

(2004, 2008a), interessam a esta pesquisa, uma vez que permitem determinar o 

estatuto do enunciador e do enunciatário no discurso do MST e do MEC sobre 

educação para o homem do campo, bem como definir o tom com que o enunciador 

discursiviza para impor o saber que legitima o seu dizer.    

Como o ethos está estreitamente relacionado à instância da enunciação é 

necessário também tecer algumas considerações sobre a teoria da enunciação, de 

modo que seja possível, na análise do corpus, verificar como se constrói a sua 

projeção no enunciado. Por outro lado, considerando-se que o tom do discurso do 

enunciador é construído por meio de marcadores discursivos, são apresentadas, na 

sequência, algumas noções relativas à modalização da linguagem, que contribuem 

para a análise desses marcadores, a fim de caracterizar o ethos do enunciador e o 

tom com que ele enuncia.  

 

1.3   A  enunciação: noções básicas    

                                            

             Diferentes estudos na área da linguagem fizeram surgir também diferentes 

pontos de vista sobre a teoria da enunciação, como as de Emile Benveniste, Mikhail 

Bakhtin, Jacqueline Authier-Revuz, e no Brasil, José Luís Fiorin. As primeiras 

formulações a respeito da questão da enunciação foram as pesquisas de Bally 

(1951), de Jakobson (1963) e Benveniste (1966,1974). Apesar das diferenças de 

visão, o trabalho desses autores, como diz Brandão (2003:18) convergem, ao 

colocar em destaque “uma classe de unidade da língua definida por suas 
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propriedades funcionais no discurso: os embreantes para Jakobson ou dêiticos para 

Benveniste”.  

 Constantemente referido é o texto Aparelho formal da enunciação, 

(Benveniste, 1989: 81), que estabelece uma diferença entre o “emprego das formas” 

e o “emprego da língua”. O primeiro caso refere-se ao conjunto das regras que 

organizam sintaticamente a língua. O segundo diz respeito ao ato de colocar a 

língua em funcionamento, isto é, refere-se à enunciação. Daí o conceito de 

enunciação proposto pelo autor:  

A enunciação é este colocar em funcionamento a língua por um ato 
individual de utilização. [...] Este ato é o fato do locutor que mobiliza a 
língua por sua conta. A relação do locutor com a língua determina os 
caracteres linguísticos da enunciação. Deve-se considerá-la como o 
fato do locutor, que toma a língua por instrumento, e nos caracteres 

linguísticos que marcam esta relação  (BENVENISTE, 1989: 82). 
          

Por meio desse ato individual, a língua introduz o locutor nas condições 

necessárias da enunciação. Assim, ao enunciar, o locutor transforma a língua, que é 

mera possibilidade, em discurso. Sob esse aspecto, a enunciação é, para 

Benveniste (1989: 84), “um processo de apropriação da língua” pelo locutor, que, 

utilizando-se do aparelho formal da enunciação “implanta o outro diante de si”, ou 

seja, a sua enunciação “postula um alocutário”. Desse modo emergem, “na e pela 

enunciação”, os índices de pessoa (a relação eu-tu): o termo eu, referindo-se ao 

sujeito que enuncia, e o termo tu, denotando o sujeito que exerce o papel de 

alocutário.  

Apoiando-se nesse aparato, Fiorin (1996: 137) explica que o eu e o tu são os 

actantes da enunciação, os participantes da ação enunciativa, e constituem, ambos, 

o sujeito da enunciação. Portanto, é o ato de enunciação que transforma a língua em 

discurso por um processo de apropriação. 

Ao sistematizarem os estudos de Benveniste, Flores e Teixeira (2008) 

chamam a atenção para o fato de que a “noção de dêixis”, na teoria da enunciação 

desse autor, é bastante polêmica. Benveniste (1991) estabelece uma diferença de 

natureza e de função entre os pronomes eu/tu e o pronome “ele”. Os pronomes eu/tu 

pertencem ao nível pragmático da linguagem, já que são definidos na instância 
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enunciativa, fazendo referência a uma realidade diferente, sempre que são 

enunciados. O pronome eu só pode definir-se em termos de “locução”, não em 

termos de objetos, como um signo nominal. O pronome ele, considerado a não-

pessoa, pertence ao nível sintático, uma vez que a sua função é referir-se a uma 

realidade objetiva de forma independente da instância do discurso. “Ele” representa 

de fato o membro não marcado da correlação de pessoa, por isso Benveniste (1991: 

282) afirma que “a não- pessoa é o único modo de enunciação possível para as 

instâncias de discurso que não devam remeter a elas mesmas”, mas que devem 

remeter a uma situação objetiva.  

Benveniste (1991) relaciona à categoria de pessoa as categorias de tempo e 

espaço, esclarecendo que os dêiticos aqui e agora definem as instâncias espacial e 

temporal, respectivamente, mas tais instâncias devem ser simultâneas à instância de 

discurso, que contém o indicador de pessoa. Desse modo, os indicadores da dêixis 

(demonstrativos, advérbios, adjetivos) organizam as relações espaciais e temporais 

em torno do sujeito tomado como ponto de referência. Esses indicadores da dêixis 

“têm em comum o traço de se definirem somente com relação à instância de 

discurso na qual são produzidos, isto é, sob a dependência do eu que aí se enuncia” 

(BENVENISTE, 1991: 289).  

Ao estudar os pronomes, Benveniste (1991) faz emergir a questão da 

subjetividade na linguagem. Para ele, a subjetividade, que se funda no exercício da 

língua, é a capacidade de o locutor propor-se como sujeito do seu discurso. 

Considera também que o sujeito, ao produzir a linguagem, constitui-se pela 

linguagem. 

Ao comentarem a concepção de sujeito subjacente às teorias da enunciação, 

como a de Benveniste e a de Ducrot, Flores e Teixeira (2008: 11) esclarecem que as 

teorias estudam “as marcas do sujeito no enunciado e não o próprio sujeito”. Dessa 

forma, o sujeito da enunciação pode ser identificado a partir das marcas da 

enunciação no enunciado, as quais têm a especificidade de remeter à instância em 

que os enunciados são produzidos. 

Buscando verificar como o locutor faz uso da linguagem, Benveniste (1989: 

82) analisa “o próprio ato de produzir enunciado e não o texto do enunciado”, e  
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esboça no interior da linguagem, as características formais da enunciação a partir da 

manifestação individual que a língua atualiza. Ao definir a enunciação como 

“processo de apropriação da língua” para dizer algo, ele considera a língua como 

possibilidade que se concretiza somente no ato da enunciação. Ao enunciar, o 

locutor marca sua posição no discurso por meio de determinados índices formais 

dos quais os pronomes pessoais constituem o primeiro ponto de apoio, na revelação 

da subjetividade.  

            Assim, para Benveniste, a enunciação é considerada a partir dos conceitos 

de subjetividade e de apropriação. Nesse sentido, existe um sujeito que enuncia, 

portanto o sentido do texto está sempre comprometido com o ponto de vista do 

enunciador.   

Bakthin (1997) opõe-se ao conceito de enunciação como ato individual. Para 

ele, a linguagem tem uma natureza social, pois ela se realiza na interação verbal, 

que constitui a realidade fundamental da língua. A enunciação é o produto da 

interação de dois indivíduos socialmente organizados, isto é, ela tem um caráter 

social, como esclarece o autor:   

Na realidade, o ato de fala, ou, mais exatamente seu produto, a 
enunciação não pode de forma alguma ser considerado como 
individual no sentido estrito do termo; não pode ser explicado a partir 
das condições psicofisiológicas do sujeito falante. A enunciação é de 
natureza social. (BAKHTIN, 2006:.111 )  

 

             Ao estabelecerem uma comparação entre a teoria enunciativa de Bakhtin e 

a de Benveniste, Flores e Teixeira (2009:146) afirmam que o princípio que sustenta 

a teoria da enunciação bakhtiniana é a sua concepção  dialógica de linguagem: o 

dialogismo é como um axioma da teoria enunciativa de Bakhtin, que fundamenta 

diferentes noções desenvolvidas na sua obra. Esse axioma é a origem da 

concepção de enunciação como “evento que constitui o sujeito na interação viva 

com vozes sociais”. Os autores consideram que “a noção de enunciação em Bakhtin 

é formulada a partir do questionamento da dicotomia língua e fala, presente em 

diversos textos, sob denominações diferentes”.  (FLORES, TEIXEIRA, 2009: 147)  

            Bakhtin (2006) afirma ainda que toda enunciação, mesmo na forma 

imobilizada de escrita, é uma resposta a alguma coisa, e é construída como tal. 
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Toda inscrição prolonga aquelas que a precederam, trava uma polêmica com elas, 

conta com as suas reações ativas, dá compreensão, antecipa-as.   

            Flores e Teixeira (2008: 73) também se detêm na teoria enunciativa de   

Authier-Revuz, que se coloca entre os “neo-estruturalistas”, filiando-se, 

particularmente, a Benveniste. A singularidade da abordagem de Authier-Revuz está 

no seu reconhecimento de que o campo da enunciação é marcado por uma 

heterogeneidade teórica. Para explicar a questão da heterogeneidade constitutiva no 

discurso, Authier-Revuz (1990:26) faz referência a campos exteriores à linguística: 

ao dialogismo de Bakhtin, quando toma o discurso como produto de interdiscursos, e 

à psicanálise freudo-lacaniana, quando se apoia na visão de Lacan sobre o sujeito e 

a sua relação com a linguagem.  

A autora observa que, embora Bakhtin adote um horizonte não propriamente 

linguístico, mas semiótico e literário, a sua reflexão sobre o “dialogismo” atravessa 

campos que dizem respeito à análise do discurso, à sociolinguística, às teorias da 

enunciação, à pragmática. Ela concebe o dialogismo bakhtiniano de duas 

perspectivas: a do diálogo entre discursos e a do diálogo entre interlocutores.  

O dialogismo considerado como “diálogo entre discursos” está relacionado à 

ideia de interdiscursividade, isto é, o discurso é construído pelo atravessamento de 

outros discursos, em que a “palavra vinda de outro contexto é penetrada pelo 

sentido dado por outros” (AUTHIER-REVUZ, 2004: 35). O dialogismo visto como 

diálogo entre interlocutores deixa de referir-se às formas que Bakhtin chama de 

“diálogo externo” (as conversações, diálogos), para referir-se à maneira pela qual a 

interlocução intervém na “dialogização interior” do discurso em geral.      

Outro ponto de ancoragem da autora, para seus estudos sobre a 

heterogeneidade, é o da psicanálise, pelo viés da interpretação lacaniana de Freud: 

“sob nossas palavras outras palavras sempre são ditas; que, atrás da linearidade da 

emissão de uma única voz se faz ouvir uma polifonia”  (AUTHIER-REVUZ: 2004: 

69). 

              A partir da sua ancoragem em teorias exteriores ao campo da linguística, 

Authier-Revuz assim define sua teoria da heterogeneidade no discurso: 
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Todo discurso se mostra constitutivamente atravessado pelos “outros 
discursos” e “pelo discurso do Outro”. O outro não é um objeto 
(exterior, do qual se fala), mas uma condição (constitutiva, para que 

se fale) do discurso de um sujeito falante que não é fonte-primeira 

desse discurso. (AUTHIER-REVUZ,  2004: 69. Grifos da autora).  

                 

             Authier-Revuz (1990, 2004) considera dois planos diversos de 

heterogeneidade: a mostrada e a constitutiva. A heterogeneidade mostrada incide 

sobre as manifestações explícitas no fio do discurso e que são recuperáveis a partir 

de diferentes fontes da enunciação. A heterogeneidade constitutiva não é marcada 

na superfície do discurso, mas está presente nele de maneira permanente, podendo 

ser recuperada pelo leitor ou interlocutor graças à memória discursiva. 

Apoiando-se nos estudos de Benveniste e na semiótica greimasiana, Fiorin 

(1999) organiza, de forma bastante compreensível, os mecanismos de instauração 

de pessoas, espaços e tempos no enunciado, pelas noções de debreagem e 

embreagem, sendo a debreagem a operação de projetar no enunciado os elementos 

fundadores do enunciado: a pessoa, o espaço e o tempo. Fiorin (1999) mostra que a 

operação de projetar no enunciado as categorias da enunciação distingue dois tipos 

de debreagem: a enunciativa e a enunciva. Ela é enunciativa quando instala no 

enunciado o eu, o aqui e o agora da enunciação, o que produz efeitos de 

subjetividade. Ela é enunciva quando se instauram no enunciado os actantes do 

enunciado (ele), o espaço do enunciado (algures) e o tempo do enunciado (então), 

estabelecendo-se um contrato objetivante. Quanto à embreagem, trata-se da 

operação de neutralização das três categorias de enunciação: “é o emprego de uma 

pessoa por outra e o emprego de um tempo e de um espaço por outro” (FIORIN, 

1999: 48).  

Para referir-se à presença ou à ausência de marcas da enunciação no 

interior do enunciado, Fiorin (1999: 36) usa as expressões enunciação enunciada e 

enunciado enunciado. A primeira corresponde à enunciação posta no enunciado, 

isto é, aquela em que o conjunto de marcas é identificável no texto e remete à 

instância da enunciação; são os textos enunciativos. A segunda refere-se à 

sequência enunciada, desprovida das marcas da enunciação; são os textos 

enuncivos.  
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Essas considerações serão utilizadas na análise dos textos em estudo, a fim 

de averiguar, na instância da enunciação, como o locutor se posiciona em relação 

aos enunciatários e  como o ethos discursivo é construído no discurso.  

 

1.4  A modalização na linguagem e seu papel no discurso  

              

             A modalização, como um processo contínuo que é, contribui para marcar o 

posicionamento, as crenças e as atitudes do enunciador em relação ao conteúdo de 

seus enunciados e em relação ao enunciatário ou coenunciador. Nesse sentido, 

pode-se estabelecer uma relação do estudo das marcas linguísticas da modalização 

com a questão da construção do ethos no e pelo discurso, pois, segundo Ducrot9, as 

modalidades do dizer do locutor permitem conhecê-lo melhor do que aquilo que ele 

pode afirmar durante seu discurso. Sobre esse aspecto da modalização, os estudos 

de Koch (1999: 75) esclarecem que as modalidades são parte da atividade 

ilocucionária, e revelam a atitude do falante perante o enunciado que produz, 

organizando os atos ilocucionários constitutivos da significação dos enunciados.  

Com base nessas orientações é que se pretende analisar, neste trabalho, a 

construção discursiva do MST e do MEC, verificando quais os meios linguísticos de 

valor modalizador empregados para produzir o efeito de sentido de obrigatoriedade 

ou de necessidade de uma educação diferenciada, como está proposto nos textos 

de análise e, assim, delinear a imagem do ethos do enunciador nos dois discursos 

em estudo.  

 

1. 4.1 A concepção linguística de modalidade  

 

Os conceitos de modalidade foram inicialmente teorizados pela lógica 

tradicional, que, partindo das noções de dictum (conteúdo do pensamento) e  de 

                                                

9 Ducrot (1984) citado em Charaudeau & Maingueneau ( 2006:  220). 
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modus (atitude que o sujeito toma em relação a esse conteúdo), definem as 

modalidades fundamentais do necessário e do possível.  Ao tratar da distinção entre 

as descrições da modalidade no campo da Lógica e no da Linguística, Neves (2007) 

retoma Kiefer (1987) e explica que a Lógica se volta para a análise das proposições 

lógicas sem preocupar-se com o sujeito que enuncia, e no campo da linguística se 

enfatizam os aspectos não proposicionais da modalidade. Nas línguas naturais as 

expressões modais são usadas especialmente para expressar as atitudes do falante 

em relação aos estados de coisas (NEVES, 2007: 156).  

Definir modalidade dentro dos estudos linguísticos é, segundo Neves (2007), 

uma tarefa um tanto complexa, uma vez que são diversificados os campos de 

estudo e as orientações teóricas dessa categoria. Os primeiros estudos sobre 

modalidade foram determinadas no quadrado lógico, no qual as noções do 

“possível” e do “necessário” se opunham, respectivamente, às do “impossível” e do 

“contingente”. Neves (2007: 157) chama atenção para a dificuldade de esclarecer o 

problema das relações entre Lógica e Linguística, mas salienta “que seria 

necessário, em princípio, opor o plano lógico-semântico ao plano da manifestação 

linguística”.  

A autora mostra, ainda, que, embora os estudos linguísticos tenham tentado 

conceituar modalidade numa visão diferente da da Lógica, as definições existentes 

trazem quase sempre a sua marca, e esclarece que “as pesquisas têm demonstrado 

que os domínios da lógica e da Línguística são inseparáveis” (NEVES, 2007: 157). 

Também a respeito dos domínios da Lógica e da Linguística, Dall’Aglio-Hattnher 

(1995: 14), retomando os estudos de Cervoni (1989), esclarece que “o campo da 

modalidade linguística será necessariamente diferente do campo da modalidade 

lógica, apesar das relações: ‘inspirar-se  em’ não poderia significar ‘fazer coincidir’”. 

No âmbito da Linguística, as modalidades têm sido descritas segundo 

diferentes pontos de vista, mas de modo geral, privilegiam o sujeito da enunciação 

como se pode observar nas seguintes definições: 

 

A modalidade é a expressão de atitudes do falante (qualificação, 
cognitiva, emotiva ou volitiva que o falante faz de um estado de 
coisas) (KIEFER, 1987  apud NEVES, 2007: 159).  
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Modalidade poderia [...] ser definida como a gramaticalização das 
atitudes (subjetivas) e opiniões do falante (PALMER, 1986: 16).10 

   

Modalidade é um ponto de vista do sujeito falante sobre o conteúdo 
proposicional de seu enunciado (CERVONI,1989 apud MENEZES, 
2006: 35). 

 

Modalidade significa o julgamento do falante sobre as  probabilidades 
ou obrigações envolvidas naquilo que ele está dizendo (HALLIDAY, 
1985: 75).11 

 

Modalidade é a expressão da subjetividade de um enunciador que 
assume com maior ou menor força o que enuncia, ora 
comprometendo-se, ora afastando-se, seguindo normas 
determinadas pela comunidade em que se insere (CORACINI, 1991: 
113).  

     

Como se observa nessas definições, um estudo adequado das modalidades 

deve considerar “que o universo referencial com relação ao qual se pode determinar 

o valor de verdade  de um enunciado se cria na situação de enunciação, 

considerados os sujeitos e a linguagem utilizadas nessa interação” (DALL’ AGLIO-

HATTENHER, 1995: 72),).  

Apesar da distinção, sempre reconhecida, entre a reflexão lógica da 

modalidade e a reflexão linguística, as tipologias propostas pelos estudiosos dessa 

categoria demonstram a influência das determinações lógicas.  

Também Lyons (1977), nos seus estudos sobre modalidades, faz referência 

às noções da lógica modal, em especial aos dois eixos conceptuais básicos, o do 

conhecimento e o da conduta, relacionados, respectivamente, à modalidade 

epistêmica e à modalidade deôntica. O autor distingue três tipos de modalidade: a 

alética (termo de origem grega, que se liga ao significado de “verdade”), a 

epistêmica (constitui o domínio do conhecimento) e a deôntica (refere-se ao domínio 

da conduta). Segundo o autor, a modalidade alética diz respeito à lógica, razão por 

que não tem interesse para a linguística. A modalidade epistêmica relaciona-se com 

a possibilidade ou com necessidade da verdade da proposição e está envolvida com 

                                                

10 No original: “Modality could, that is to say, be defined as the grammaticalization of speakers’ 
(subjective) attitudes and opinions”.   
(A tradução das citações  em língua inglesa é de responsabilidade da pesquisadora).   
11

  Modality means the judgment of the speaker on the probabilities or obligations involved in what he 
is saying. 
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o conhecimento e a crença (LYONS, 1977: 793). Por outro lado, a modalidade 

deôntica está relacionada com a necessidade ou com a possibilidade de atos 

realizados por agentes moralmente responsáveis e está, portanto, associada com a 

função social de obrigação e de conduta institucionais (LYONS, 1977: 823). Pode-se 

representar a classificação feita por Lyons da seguinte forma: 

 

Alética Epistêmica  Deôntica 

Tem comprometi-
mento com a 
verdade, pertence à 
lógica. 

Relaciona-se com a possi-
bilidade ou com necessidade 
da verdade da proposição, e 
está envolvida com o conhe-
cimento e a crença do 
falante. 

Relaciona-se com a neces-
sidade ou com a possibilidade 
de atos realizados por agentes 
moralmente responsáveis e 
está associada com a função 
social de obrigação e de 
conduta institucionais.  

 
Quadro 1- Tipologia das modalidades segundo Lyons (1977)  

 

De acordo com Lyons (1977), a modalidade epistêmica pode apresentar 

duas formas: a epistêmica objetiva, que se refere ao comprometimento do falante 

com a factualidade do estado de coisa descrito; e a epistêmica subjetiva, que se 

relaciona à expressão da opinião ou das inferências do falante. 

Do mesmo modo, para Palmer (1986) a modalidade alética não constitui 

matéria privilegiada no campo das pesquisas das línguas naturais. Esse autor 

distingue três tipos básicos de modalidade: a epistêmica, a deôntica e a dinâmica. 

Ao definir a modalidade epistêmica, o autor retoma as noções de possibilidade e de 

necessidade da tradição lógica para considerar o grau de comprometimento do 

falante com o que ele diz, bem como a evidência ou fonte da informação e os 

julgamentos do falante.  Palmer (1986) define modalidade deôntica como um 

sistema modal que contém um elemento de vontade e está relacionado com a ação 

do falante ou de outra pessoa. Com base nos estudos de Searle (1983) e Rescher 

(1968) o autor especifica quatro tipos para essa modalidade: o diretivo, o comissivo 

(que são básicos, considerados subjetivos e performativos), o volitivo e o avaliativo. 

No tipo diretivo, o falante tenta convencer o ouvinte a fazer alguma coisa, enquanto 

no comissivo o falante se compromete a fazer algo.12 O volitivo refere-se à 

expressão do desejo e apresenta-se (também abrigado na modalidade deôntica) 

                                                

12
 Ao esclarecer o tipo comissivo, Palmer cita Searle. “Commissives are defined by Searle (1983: 166) 

as ‘where we commit ourselves to doing things’ (PALMER, 1989:115). 
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como forma atenuada de instaurar obrigação.  O avaliativo refere-se às atitudes em 

relação a fatos conhecidos.  

Como subtipos da modalidade dinâmica Palmer (1989) inclui: a modalidade 

“neutra ou circunstancial” e a modalidade “orientada para o sujeito”. Exemplifica a 

primeira, no inglês, pelo emprego de MUST e a segunda pelo emprego de WILL 

expressando desejo como em:  

You must go now if you wich to catch the bus. (PALMER, 1989: 102) 

(Você deve ir agora se deseja pegar o ônibus.)  
 
He’ll come, if you ask him. (PALMER, 1989: 103) 

(Ele virá se você pedir.) 

 

Esse último exemplo diz respeito à habilidade ou desejo do sujeito, e não a 

uma opinião ou atitude do falante, e o primeiro indica que um evento é possível e 

representa julgamentos sobre o grau ou extensão em que uma ação é possível. 

Pode-se representar a classificação de Palmer no quadro a seguir: 

 

Epistêmica Deôntica  Dinâmica 

Qualquer sistema modal que 
indica o grau de comprometi- 
mento do falante com o que ele 
diz. (p.51) 

Sistema modal caracterizado 
como contendo um elemento 
de desejo e que está 
relacionado com a ação do 
falante e de outra pessoa. 
(p.96) 

Relacionada com o 
significado de capa-
cidade (habilidade) e 
disposição. (p.102) 

            Subsistemas: 
Julgamentos: expressam dúvi-
das na condição de hipótese.  
Evidências: expressam afir-
mações com relativa segu-
rança e exigem ou admitem 
uma justificativa evidente.  

 

 4 tipos:  

Diretivas  

Comissivas 

Volitivas 

Avaliativas 

 

Neutra ou  circuns-
tancial e orientada 
para o sujeito. 

Quadro 2- Tipologia das modalidades segundo Palmer (1989) 

No que se refere aos tipos de modalidade epistêmica, Palmer (1989) 

esclarece que tanto os julgamentos quanto as evidências podem ser considerados 

como recursos para o falante marcar seu comprometimento com a verdade sobre o 

que ele está dizendo. Quanto a uma possível distinção entre a modalidade deôntica 

e a modalidade dinâmica, o autor estabelece alguns critérios, entre eles a ideia de 

que essa última não expressa a relação do falante com a instauração de obrigação e 

de permissão, o que é próprio da modalidade deôntica.  
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             Halliday (1970 apud DALL’AGLIO-HATTNHER, 1995: 44) analisou as 

modalidades e o modo em inglês, considerando as funções da linguagem como 

“usos generalizados que precisam ser incorporados em nosso estudo do sistema da 

linguagem, uma vez que parecem determinar a natureza desse sistema”. 

Considerando que a modalidade se refere à área do significado que fica entre o 

“sim” e o “não”, isto é, situa-se numa zona intermediária entre a polaridade negativa 

e positiva, Halliday (1970) estabelece os sistemas de modalidade e de modulação. 

Na modalização, a sentença é troca de informações ou proposições, realizada no 

indicativo, e indica uma probabilidade ou uma habitualidade (frequência). Na 

modulação, a sentença refere-se a bens e serviços, é uma proposta, que pode ser 

caracterizada como imperativa, e será uma obrigação relacionada ao comando, ou 

uma inclinação relacionada a uma oferta.   

Halliday (1985: 336) estabelece uma correlação entre os valores modais 

apresentados pela lógica tradicional e a sua proposta de sistema modal: “Na 

semântica filosófica, a modalização é referida como modalidade epistêmica, e a 

modulação, como modalidade deôntica”. 13 

Para Halliday (1985), a modalidade e a modulação são o mesmo sistema em 

funções diferentes, mas nem sempre é possível identificar com clareza qual a função 

que predomina em um ato de fala. Ele situa as modalidades dentro do componente 

interpessoal, mas elas podem também orientar-se para o sentido ideacional, uma 

vez que indicam o posicionamento do falante em relação ao conteúdo do enunciado. 

As modulações representam uma parte do conteúdo ideacional, no entanto podem 

ser orientadas para o interpessoal, pois o conteúdo expresso é interpretado e filtrado 

pelo falante.  

Halliday (1985) também relaciona a função da linguagem à forma da 

sentença, estabelecendo, assim, uma subdivisão das modalidades. Tem-se então 

uma proposição para a sentença construída na função de afirmação ou pergunta, e 

uma proposta quando a linguagem exerce a função de ordem ou oferta.  

Um aspecto interessante a considerar na análise da modalização é a 

                                                

13
  In philosophical semantics, modalization is referred to as ‘epistemic’ modality and modulation as 

‘deontic’ modality.  
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questão da estrutura oracional. Dall’Aglio-Hattnher (1995: 51) aponta como fator 

preponderante para o equacionamento funcional das modalidades “a consideração 

de que a sentença é organizada simultaneamente como mensagem e evento de 

interação”. Aponta, ainda, que vários estudiosos dessa categoria consideram que só 

a representação da estrutura oracional em camadas possibilitaria um tratamento 

adequado para a questão das modalidades. Fundamentando-se nos estudos de 

Hengeveld (1988, 1989) e Dik (1989),  que propuseram uma estrutura oracional em 

camadas, Dall’Aglio-Hattnher (1995) esclarece que uma representação em camadas 

da estrutura da oração propõe dois níveis de análise do enunciado: o 

representacional ou ideacional e o interpessoal, conforme se apresenta no quadro 

das camadas da estrutura frasal a seguir: 

 

FUNÇÃO 

 

NÍVEL UNIDADE 

ESTRUTURAL 

REFERÊNCIA 

 

INTERPESSOAL 

 4 

 3 

Cláusula (oração) 

Proposição 

Ato de fala 

Fato possível 

 

REPRESENTACIONAL 

    (Ideacional) 

    

   2 

   1 

 

Predicação 

Predicado/termos 

 

Estado-de-coisas 

Propriedade/Relação 

Quadro 3- As camadas da estrutura frasal 
14

 

Como se observa no quadro, a função interpessoal da linguagem está 

relacionada às camadas da proposição e da oração, enquanto a função 

representacional está relacionada às camadas da predicação e do predicado.  

Neves (2007: 200) chama a atenção para o fato de que a alocação das 

expressões modalizadas se faz não só “em uma ou outra camada do enunciado, 

mas também em uma ou outra função da linguagem”. E esclarece que tanto 

entender o ambiente (função ideacional) como influir sobre os outros (função 

interpessoal) são igualmente propósitos do usuário da língua operacionalizados pela 

função textual. 

                                                

14
  Adaptado de Hengeveld (1989 apud DALL’AGLIO- HATTNHER, 1995: 55).   
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Essas considerações podem contribuir, neste trabalho, para situar o escopo 

da modalidade deôntica no enunciado, a fim de apreender o tom de obrigatoriedade 

no discurso do MST e do MEC.  

A respeito do quadro das camadas estruturais da frase, Neves (1996), 

baseando-se nos estudos de Dik (1989) e de Hengeveld (1989), esclarece que os 

valores modais são classificados de acordo com o nível estrutural em que se 

inserem e afirma:  

A modalização do eixo da conduta situa-se no nível da predicação 
enquanto a modalização do eixo do conhecimento pode se dar tanto 
no nível da predicação como no nível da proposição. Enquanto no 
nível da predicação se expressa o estatuto de realidade de um 
estado de coisas, no nível da proposição o que se expressa é o 
comprometimento do falante em relação à verdade do que se diz 
(NEVES,1996:178). 

 

Os tipos de modalidades elencados até aqui são tradicionalmente 

reconhecidos e podem ser resumidos, segundo Neves (2007), na distinção genérica 

entre modalidade epistêmica e modalidade deôntica. São essas duas formas de 

modalidade que, segundo a autora, se prestam a uma investigação linguística dos 

enunciados. Neste trabalho, devido a especificidade dos textos que compõem o 

corpus, é privilegiada a investigação da modalidade deôntica.  

            Tendo em vista essas considerações, optou-se por analisar o papel dos 

modalizadores no discurso do MST e do MEC sob uma orientação funcionalista por 

meio da qual  a análise das expressões linguísticas é feita a partir de ocorrências 

reais de uso, destacando-se não só os aspectos sintáticos e semânticos, mas, 

sobretudo, os aspectos pragmático-discursivos responsáveis pela organização do 

conteúdo semântico em estruturas sintáticas.   

 

1. 4. 2  A categoria modalidade deôntica  

 

Ao referir-se às funções da modalidade deôntica, Neves (1996:172) as 

relaciona aos valores de obrigação, permissão, e volição, que implicam que o 
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enunciatário aceite o valor de verdade do enunciado. Lyons (1977: 843) considera 

que, na expressão da modalidade deôntica, não há ocorrência potencial de eventos, 

atos ou estado de coisas, mas existem permissões e obrigações relacionadas ao 

agente.  Para o autor, a noção de obrigação depende da cultura de cada sociedade, 

e não simplesmente da linguagem, e está ligada às crenças e às normas 

institucionais. A esse respeito, ele assim se posiciona:  

Em muitas sociedades, as obrigações legais e morais geralmente 
aceitas que governam a conduta de seus membros  estão 
associadas às tradições e mitos dessas sociedades, com alguma 
autoridade quer seja divina, heroica ou laica que criou as obrigações 
por meio de diretrizes; pais, sacerdotes, juízes e outros que 
estabelecem e mantém as normas de conduta no interior da 
sociedade por meio de afirmações deônticas. (LYONS, 1977: 829)15 

 

Lyons (1977) apresenta três características importantes da modalidade 

deôntica, que devem ser consideradas na análise dos enunciados. A primeira diz 

respeito ao fato de a modalidade deôntica tratar da necessidade ou da possibilidade 

de atos executados por agentes moralmente responsáveis. A segunda refere-se à 

relação intrínseca da modalidade deôntica com a futuridade, pois uma obrigação ou 

uma permissão podem aplicar-se apenas a uma ação que ainda será realizada. Para 

o autor, o “valor de verdade de uma proposição de modalização deôntica é 

determinado em relação a algum estado de mundo no qual a obrigação ocorre”16 

(LYONS,1977: 824). A terceira característica dos enunciados de modalização 

deôntica consiste no fato de que a necessidade deôntica procede habitualmente de 

qualquer fonte ou causa. Ao explicar essa característica, Lyons (1977: 824), propõe: 

“Se X reconhece que é obrigado a executar uma ação, haverá normalmente alguém 

ou alguma coisa que considerará como responsável por fazer recair sobre ele aquela 

obrigação de agir dessa maneira”.17 Dessa forma, o autor estabelece como “fonte” o 

responsável por fazer recair sobre X a obrigação ou a permissão para executar 

                                                

15
 In most societies the generally accepted moral and legal obligations governing the behavior of their 

members are associated in the traditions and myths of these  societies with some identifiable divine, 
heroic or secular authority which created the obligations by means of a directive;  and parents, priests, 
judges and others who establish and maintain the norms of conduct within the society by means of 
deontic statements.  
16

 The truth-value of a deontically modalized proposition is determined relative to some state of the 
world (wj )  later than the world-state (wi) in which the obligation holds;  
17

 If X recognizes that he is obliged to perform some act, then there is usually someone or some-thing 
that he will acknowledge as responsible for his being under the obligation to act in this way. 
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algum ato, e, como “alvo”, a pessoa ou instituição sobre quem recai a obrigação ou 

permissão.  

Todas essas noções são pertinentes para a análise da modalização deôntica 

quando se busca estabelecer/instaurar a fonte e o alvo deônticos. 

No discurso do MST, a identificação da fonte deôntica está relacionada ao 

ethos construído “no e pelo discurso” (AMOSSY, 2005), ou seja, relaciona-se à 

imagem que o enunciador constrói de si no discurso. Dessa forma, podem-se 

estabelecer dois tipos de fontes deônticas para a modalização da linguagem nesse 

discurso: o indivíduo e a instituição, isto é, o militante revolucionário do MST ou o 

Setor de Educação, que juntamente com outros setores do MST, define a 

organização, os princípios filosóficos e pedagógicos da educação proposta pelo 

movimento. No discurso do MEC, a fonte  que instaura a obrigação ou a permissão é 

um enunciador impessoal que se mostra apenas no caput  das Resoluções:  o 

Conselho Nacional de Educação.    

Um outro parâmetro para o estudo das modalidades deônticas neste 

trabalho é o que propõe Hengeveld (2004) ao classificar as modalidades a partir de 

dois critérios: o tipo de alvo de avaliação e o domínio semântico. De acordo com o 

alvo da avaliação, ou seja, a parte do enunciado que é modalizada, distinguem-se 

três tipos de modalidade: orientada para o participante, orientada para o evento e 

orientada para a proposição. 

              Considerando o domínio semântico o autor identifica as modalidades 

facultativa, deôntica, volitiva, epistêmica e evidencial.  Ao definir cada uma delas ele 

esclarece que a modalidade deôntica, que é a que está em foco neste estudo, se 

refere ao que é (legalmente, socialmente, moralmente) permissível. De acordo com 

os critérios propostos por Hengeveld (2004: 1194), há dois tipos de alvo de 

avaliação da modalidade deôntica: o participante e o evento. No primeiro caso, a 

modalidade deôntica “descreve um participante que está sob uma obrigação ou que 

tem permissão para se engajar no tipo de evento designado pelo predicado”18, o que 

                                                

18
 Deontic participant-oriented modalities describe a participant’s being under the obligation or having 

permission to engage in the event type designated by the predicate. 
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se pode exemplificar com recortes do corpus desta pesquisa, em que o alvo são “o 

professor” e “a escola:  

(1) De outro lado, o foco da mudança está na formação de consciência organizativa 
do professor, que além de saber ensinar deve saber como viabilizar, na sua 

comunidade este ensino, a seu serviço. (DOSSIÊ MST ESCOLA, 2005: 32)   
 

(2) A escola também deve criar situações concretas para ajudar no aprendizado. 

(DOSSIÊ MST ESCOLA, 2005: 32). 

 

No segundo caso, a modalidade deôntica “caracteriza eventos em termos do 

que é obrigatório ou permitido, dentro de algum sistema de convenções moral ou 

legal”. (HENGEVELD, 2004: 1195)19. Ao contrário da modalidade deôntica orientada 

para o participante, a obrigação expressa por meio da modalidade orientada para o 

evento não incide sobre um participante específico, mas representa regras gerais de 

conduta. Nesse caso, como se observa nos enunciados seguintes, o sujeito 

enunciador não assume a responsabilidade de fonte deôntica:  

 

(3) .É preciso avaliar a participação dos alunos com os outros na organização e no 

trabalho. (DOSSIÊ MST ESCOLA, 2005: 36).   
 

(4) A prática tem demonstrado de que para realizar esta Escola, como processo 
pedagógico pretendido, se faz necessário ir além da legalidade.   (DOSSIÊ MST 
ESCOLA, 2005: 181).     

 

 

No enunciado (1), o alvo da avaliação deôntica é o participante (o indivíduo/ 

professor), ou seja, é aquele que tem a obrigação de viabilizar o ensino a seu 

serviço ou a serviço do movimento. No enunciado (2), o participante é uma 

instituição (a escola) que tem a obrigação de criar situações concretas para a 

aprendizagem  

Nos enunciados (3) e (4), o alvo da modalidade dôntica é orientado para o 

evento, isto é, a instauração da obrigação incide genericamente sobre uma situação 

e não sobre um participante específico 

                                                

19
 Deontic event-oriented modality characterizes events in terms of what is obligatory or permitted 

within some system of moral or legal conventions. 
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             Almeida (1980 apud NEVES: 1996) esclarece que a categoria modal 

“obrigação” tem sido classificada em dois tipos, que aqui se indicam acoplando-se 

um trecho do corpus em análise, para ilustração:   

a) obrigação moral, interna, ditada pela consciência, como em: 

O professor tem que estar integrado na organização e interesses da comunidade.   

(DOSSIÊ  MST ESCOLA 2001: 29) 

 

b) obrigação material externa, ditada por imposição de circunstâncias externas, 

como no enunciado abaixo:             

     

     Artigo 3º- O Poder Público [...] deverá garantir a universalização do acesso da 

população do campo à Educação Básica e à Educação Profissional de nível técnico. 
(BRASIL, 2002)  

 

No primeiro exemplo, indica-se a obrigação moral do professor, que faz 

parte do movimento dos sem-terra, enquanto no segundo se expressa uma 

obrigação material do poder público: a de garantir o acesso de toda população do 

campo à educação.   

Como se observa nos exemplos apresentados, pela modalização se marcam 

o ponto de vista, as crenças e as atitudes do enunciador em relação ao conteúdo de 

seus enunciados e em relação ao seu enunciatário ou coenunciador. Além disso, 

envolve, especialmente em b), “agentes moralmente responsáveis”, uma fonte e a 

noção de futuridade. (LYONS, 1977). 

 

1.4.3  Os modalizadores deônticos na construção do ethos discursivo 

 

O estudo da modalização contribui para explicitar as projeções da enunciação 

no enunciado, isto é, permite averiguar o processo de construção do sentido no 

discurso, pelo qual o enunciador, em sua própria fala, exprime uma atitude em 

relação ao destinatário e ao conteúdo de seu enunciado.     
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              Charaudeau e Maingueneau (2006: 334) destacam que o estudo da 

modalização linguística é importante na análise do discurso, que, por definição, 

trabalha com enunciações. Por meio destas, os locutores instituem certa relação 

com os interlocutores e com seu próprio discurso.  

               Quando o sujeito diz algo, além de reportar-se a fenômenos, eventos, 

seres, atos, ele, na condição de detentor da palavra, afirma, promete, informa, 

questiona, avisa, ordena, proíbe, fazendo que seu interlocutor execute determinada 

tarefa, seja ela intelectual seja física. 

Para tanto, os textos que esse enunciador produz são elaborados ou 

organizados em estreita conexão com as condições em que foram produzidos e com 

as finalidades a que se destinam, do que decorre sua organização textual (a escolha 

do gênero e das tipologias textuais) e seu conteúdo proposicional. Assim, os textos 

são produzidos/ditos por um sujeito cujo estatuto ou posição lhe permite “dar ordens” 

ao interlocutor, numa relação social pertinente, porque o interlocutor reconhece esse 

estatuto e está (pre)disposto a executar as “ordens” ou obedecer a elas. E, como há, 

da parte do enunciador, um “desejo” de que se executem as “ordens”, ele usa 

formas linguísticas que expressam orientação para que o interlocutor as execute.  

Dessa forma, na análise do discurso, ao averiguar-se o papel dos 

participantes da enunciação, não basta só um levantamento de marcas linguísticas, 

mas é necessário, principalmente, estabelecer-se relação entre o estudo dessas 

marcas da modalização e os fatores que exercem coerção sobre a situação de 

comunicação específica do discurso considerado.  

Nesse mesmo ponto de vista se desenvolvem os trabalhos de Brunelli e 

Dall’Aglio-Hattenher (2009:180), que, ao analisarem o papel da modalização 

deôntica na constituição do discurso de autoajuda, afirmam:  

 

Para a AD, a ordem própria do discurso não se confunde com a 
ordem própria da língua, mas como a discursividade sempre se 
realiza sobre alguma base material, quando essa base é a língua, 
uma análise discursiva pressupõe uma análise linguística.  
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                Assim, a modalidade, como  categoria discursiva que indica as intenções, 

os sentimentos e as atitudes do enunciador em relação ao conteúdo proposicional 

de seu enunciado, também revela a sua tomada de posição em relação aos estados 

de coisa que povoam o discurso. Essa relação entre enunciador e enunciado pode 

resultar de diferentes escolhas linguísticas, que se referem, por exemplo, aos usos 

de modos verbais, dos auxiliares modais nas perífrases verbais, dos sintagmas 

adverbiais, dos adjetivos em posição predicativa, dos predicados seguidos de que + 

oração, e outros. Com isso, a modalidade envolve gradações semânticas, as quais 

podem indicar dúvida, hipótese, certeza, intenção, desejo, capacidade, obrigação, 

entre outras.  

Nesse sentido, pode-se estabelecer uma relação do estudo das marcas 

linguísticas da modalização com a análise da construção do ethos no e pelo 

discurso, pois, segundo Ducrot (apud CHARAUDEAU, MAINGUENEAU, 2006: 220) 

“as modalidades do dizer do locutor” permitem conhecê-lo melhor do que aquilo que 

ele pode afirmar durante seu discurso. É isso o que se observa no discurso do MST 

e no discurso do MEC sobre uma proposta de educação básica para a escola do 

campo. 

O discurso do MST caracteriza-se pelo seu aspecto pedagógico e 

instrucional, buscando ensinar aos seus enunciatários como agir, a partir da 

educação básica, para transformar a sociedade vigente. É o que ilustra o enunciado 

que segue: 

  

(1) Se a proposta de escola dos assentamentos tem que ser diferente, então um curso 
de formação de professores para atuar nestas escolas tem que ser “diferente”. Tem 
que estar comprometido com a discussão das experiências pedagógicas que já estão 

sendo realizadas nos vários acampamentos do estado. (DOSSIÊ MST ESCOLA, 
2005: 17)  
 

O discurso do MEC, por sua vez, investe no aspecto legal, isto é, normatiza a 

educação básica para as diferentes populações que frequentam as escolas do 

campo. O parágrafo 4º do artigo1º da Resolução nº 2, de 28 de abril de 2008, que 

estabelece diretrizes complementares para a educação básica no campo, determina:  
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(2) Art. 1º, § 4º A Educação do Campo deverá atender, mediante procedimentos 

adequados, na modalidade de Educação de Jovens e adultos, as populações rurais 
que não tiveram acesso ou não concluíram seus estudos, no Ensino Fundamental ou 
no Ensino Médio, em idade própria.  
 
 

No enunciado (1), o valor deôntico vem expresso por uma construção verbal  

modalizadora “ter que”, com forte sentido de obrigação, imposta por um enunciador 

comprometido com a mudança social a partir da educação básica. O adjetivo 

diferente, marcado com aspas, tem a função de esclarecer que a escola proposta 

para os assentamentos não pode ter os mesmos fundamentos e princípios da escola 

da sociedade capitalista. Ela precisa ter outros valores, e por essa razão a formação 

dos professores também deve ser “diferente” da formação comum no país.  

             Na primeira parte do enunciado, o enunciador mobiliza uma prática 

discursiva que, por um lado, parece questionar a proposta do Estado (poder público) 

e, por outro, reforça a proposta do Dossiê. No primeiro caso, produz-se um efeito de 

réplica a discursos anteriores, como à Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB, 

porque esta, embora reconheça as diferenças entre uma educação urbana e uma 

educação rural, propõe uma educação “para o campo”, genérica, que não é o que 

pretende o Movimento. No segundo, o enunciador evoca os textos que compõem o 

dossiê e que reivindicam uma educação exclusiva para os acampamentos, para os 

integrantes do MST, com uma concepção diferente da que preconiza a legislação 

oficial.  

Observa-se que um enunciador impessoal introduz o enunciado20 com um 

“se” ambíguo – que pode ser condicional ou causal – trazendo, em seu discurso, o 

dizer de outro enunciador – alguém disse, antes, que a escola dos assentamentos 

tem que ser diferente –, mas, a partir do operador “então”, o dizer é seu. E esse 

dizer também deixa entrever ou uma réplica a, ou uma negação de outros dizeres, 

além de uma defesa dos posicionamentos do MST Escola. Assim, o enunciador 

firma um compromisso não só com os conteúdos enunciados, mas também com 

aqueles sobre os quais e para os quais se pronuncia.  

                                                

20
 Se a proposta de escola dos assentamentos tem que ser diferente, então um curso de formação de 

professores para atuar nestas escolas tem que ser “diferente”. (DOSSIÊ MST ESCOLA, 2005: 17) 
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O sujeito enunciador, ao selecionar fragmentos e dizeres para compor 

seu processo de argumentação, visivelmente a favor dos direitos dos assentados, 

traz para o diálogo a voz do outro, ou a silencia21, colocando na cena enunciativa um 

ethos de credibilidade, de poder e legitimidade, já que algumas experiências 

pedagógicas “já estão sendo realizadas”. 

No enunciado (2), que representa o discurso do MEC, a perífrase 

modalizadora dever + auxiliar no infinitivo expressa o valor de obrigação que recai 

sobre o alvo A Educação do Campo. Aqui, um enunciador que não se mostra 

coloca-se no lugar do poder de onde enuncia, propondo uma modalidade de 

educação – a educação no campo –, e especificando as suas atribuições. Trata-se 

de um estatuto de enunciador bastante formal e distante dos enunciatários, 

referendado por um órgão governamental que lhe outorga saber e poder para 

enunciar. 

 Desse modo, pode-se dizer que o sujeito enunciador do discurso do MST 

assume um ethos de guia revolucionário que ocupa um lugar de saber e, portanto, 

de credibilidade, para conduzir a mudança social. Por sua vez, no discurso do MEC 

o ethos do enunciador define-se como o de um líder político que ocupa um lugar de 

poder, para definir normas sobre a educação no campo e regulamentar o 

cumprimento delas. 

 

 1.5 Uma proposta de análise linguístico-discursiva   

 

               As noções sobre língua, linguagem e discurso apresentadas nos itens 

anteriores, estão na base da análise dos textos referentes à proposta pedagógica do 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e dos textos que materializam o 

discurso do MEC. Portanto, confirma-se a linha de investigação deste trabalho, que 

                                                

21 O silenciamento, segundo Orlandi (2007) é a prática de processos de significação pelos quais, ao 
dizer algo, apagamos outros sentidos possíveis, mas que são indesejáveis em uma dada situação. 
Para a autora “o estudo do silenciamento [...] nos mostra que há um processo de produção de 
sentidos silenciados que nos faz entender uma dimensão do não-dito...”. (ORLANDI, 2007b: 12)   
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considera língua e linguagem numa concepção interacionista da linguagem, que é 

concebida como um fato social, à medida que é compartilhada por todos os 

membros de uma comunidade linguística, que a usam como instrumento de 

interação verbal.  

              Entende-se que a prática da linguagem constitui o discurso, que é um 

evento encaixado em estruturas sociais e culturais, cujo efeito de sentido é 

construído no processo de interlocução. Embora o discurso seja construído no 

contexto social é pela língua que ele se materializa. Nesse sentido, a língua é algo 

concreto, que se manifesta nos atos de fala, sendo entendida como um fenômeno 

de interação verbal que se realiza por meio da enunciação ou das enunciações.    

              Quando se propõe uma análise do discurso, concebe-se a língua em  

funcionamento, em uso efetivo. Analisar o discurso implica a análise da 

materialidade linguística do texto e de elementos extratextuais, isto é, do contexto. 

Por esse motivo, ao analisar o discurso do MST e o do MEC neste trabalho, utilizam-

se, além das noções da análise do discurso e da enunciação, as propostas 

funcionalistas, uma vez que se consideram linguagem e contexto na análise, ou na 

produção do sentido do enunciado.  

             Considerando que o objetivo deste estudo é averiguar como se constrói o 

tom com que o enunciador enuncia, assim como desvelar o seu posicionamento 

ideológico na instância da enunciação, busca-se, neste trabalho, unir a língua ao 

discurso, uma vez que não são elementos distintos no funcionamento da língua, mas 

complementares.    
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2  A PROPOSTA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PARA O HOMEM DO CAMPO NA DINÂMICA 

DAS LUTAS SOCIAIS 

  

             Este capítulo traz uma reflexão sobre a educação no campo, enraizada na 

dinâmica das lutas sociais, tendo como foco a concepção de escola proposta pelo 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra22. Fruto das incessantes lutas dos 

movimentos sociais, sobretudo do MST, a educação no campo, a partir de 2002, 

obteve uma conquista significativa com a aprovação das Diretrizes Operacionais 

para a Educação Básica nas Escolas do Campo, pelo Conselho Nacional de 

Educação, fato que representou um passo fundamental na construção da educação 

do campo como política pública.   

A partir daí, os sujeitos do campo veem concretizar-se, no âmbito da 

legislação, o direito à universalização do acesso à educação e à escola no ambiente 

onde vivem. É uma educação que pode ajudar esses sujeitos a conquistar sua 

cidadania e a libertar-se da designação preconceituosa de população atrasada, que 

vive em condições de inferioridade cultural em relação à população urbana.  

 Dessa forma, pode-se considerar, segundo Arroyo, Caldart e Molina (2004: 

12), que:  

A educação do campo nasce principalmente de um outro olhar sobre 
o papel do campo  em um projeto de desenvolvimento e sobre os 
diferentes sujeitos do campo. Um olhar que projeta o campo como 
espaço de democratização da sociedade brasileira e de inclusão 
social, e que projeta seus sujeitos como sujeitos de história e de 
direitos. 

   

É com esse projeto de educação protagonizado pelos trabalhadores do 

campo que se ocupa este capítulo, mostrando inicialmente, de maneira sucinta, a 

história do MST e, a seguir, a proposta de educação idealizada pelo Setor de 

Educação do MST e pelo documento legal do MEC. Analisa-se também a questão 

                                                

22
 A grafia do termo “Sem Terra” neste trabalho adota a mesma forma que é utilizada nos  textos do 

Dossiê MST Escola, que trazem, sempre, na denominação do movimento, a palavra Sem Terra 
(quando grafado com letras maiúsculas)sem o hífen. Em um dos textos há uma nota de rodapé 
esclarecendo essa grafia. “No Brasil, a luta pela terra e mais recentemente a atuação do MST, 
acabaram criando na língua portuguesa o vocábulo sem-terra, com hífen, e com o uso do s na flexão 
de número (os sem-terras), [...] O MST nunca utilizou em seu nome nem o hífen, nem o s, o que 
historicamente acabou produzindo um nome próprio, Sem Terra, que é também sinal de uma 
identidade construída com autonomia”. (DOSSIÊ MST ESCOLA, 2005: 200)   
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da interdiscursividade no discurso da proposta educacional do MST, em que se 

entrecruzam a proposta pedagógica das escolas russas e a educação popular de 

Paulo Freire. 

                                              

2.1  Breve histórico do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST).   

            

            O MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, é uma continuação 

das Ligas Camponesas, quetinham como objetivo a luta pela reforma agrária. 

Organizadas em todo o país em 1945, logo foram reprimidas e aniquiladas em 1947; 

ressurgiram em 1954 e foram extintas pelo golpe militar de 1964. Com a extinção 

dos movimentos camponeses, a Igreja Católica criou a Comissão Pastoral da Terra, 

que passou a organizar os trabalhadores rurais para lutarem pela posse da terra. 

Assim, com o apoio da Comissão Pastoral da Terra, na primeira metade da década 

de 1980 os sem-terra organizaram-se em cinco estados brasileiros: Paraná, São 

Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul.  Em janeiro de 

1984, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra foi criado formalmente no 

1º Encontro Nacional do MST, que aconteceu em Cascavel, no Paraná.    

No período de 1985 a 1990, o MST “territorializou-se”23, isto é, desenvolveu um 

processo de luta e de conquista da terra, marcando a sua presença nas regiões 

Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e em parte da região amazônica. A respeito dessa 

mudança substancial na estrutura do movimento, afirma Fernandes (2002: 4):  

A implantação dos assentamentos representa um impacto 
socioterritorial importante, promovendo o desenvolvimento local. 
Nessas áreas, os sem-terra constroem sua própria existência por 
meio da geração de renda e trabalho. Existem várias lutas após a 
conquista da terra: luta por crédito agrícola, por escola no 
assentamento, por moradia, por estradas, por transporte coletivo, por 
energia elétrica, por saúde etc., que levam à melhoria da qualidade 
de vida das famílias assentadas. A conquista da terra é condição 
essencial para o avanço dessa luta pela cidadania. [...] Assim, 
derrubam as cercas dos latifúndios e a velha e rígida tese que 

                                                

23
 Segundo Fernandes (2002: 01) “territorializar-se significa desenvolver um processo de luta e de 

conquista da terra, que acontece por meio da ocupação das propriedades que não estão cumprido 
com sua função social”. 
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defende o fim do agricultor familiar como tendência inevitável do 
desenvolvimento do capitalismo. 

 

Assim, desde a sua origem, o MST tem-se utilizado do processo de ocupação 

massiva como forma de acesso à terra.  Por meio dessa ação, os sem-terra buscam 

minimizar o processo de exclusão que sofrem dentro do modelo de agricultura 

capitalista, proporcionando aos seus membros a ressocialização e a possibilidade de 

reconstruir seu modo de vida. 

         Dessa forma, o MST tornou-se uma força de contestação social de enormes 

dimensões. Chama a atenção por questionar os limites da “ordem legal”, 

construindo, nesse sentido, um contradiscurso, em nome de valores baseados na 

justiça social e na solidariedade. Busca expor as contradições do discurso 

neoliberal, mostrando que há limites entre a tolerância das massas e a degradação 

de suas condições de vida.  

 

2.1.1  A proposta de educação para os assentados e acampados do MST       

 

Em sua trajetória de lutas e organização dos trabalhadores do campo, o MST 

foi construindo uma concepção de educação e de escola. A sua proposta 

pedagógica propõe uma educação centrada no “desenvolvimento do ser humano, 

preocupada com a formação de sujeitos da transformação social e da luta 

permanente por dignidade, justiça, felicidade” (DOSSIÊ MST ESCOLA, 2005: 33). 

           Desde a sua criação, o MST incluiu em suas bandeiras de luta a criação de 

escolas e a discussão de uma pedagogia educacional que faça parte da família 

“Sem Terra”. De acordo com os estudos de Caldart (2002), a dimensão educativa do 

MST está voltada para a humanização das pessoas, buscando torná-las seres 

humanos com dignidade, identidade e projeto de futuro. Para a autora, a obra 

educativa do MST tem três dimensões principais:  
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(1ª) o resgate da dignidade a milhares de famílias que voltam a ter 
raiz e projeto. Os pobres de tudo aos poucos vão se tornando 
cidadãos: sujeitos de direitos, sujeitos que trabalham, estudam, 
produzem e participam de suas comunidades, afirmando em seus 
desafios cotidianos uma nova agenda de discussões para o país; (2ª) 
a construção de uma identidade coletiva, que vai além de cada 
pessoa, família, assentamento. A identidade de Sem Terra, assim 
com letras maiúsculas e sem hífen, como um nome próprio que 
identifica não mais sujeitos de uma condição de falta — não ter terra 
(sem-terra) — mas sim sujeitos de uma escolha: a de lutar por mais 

justiça social e dignidade para todos, [...]; (3ª) a construção de um 
projeto educativo das diferentes gerações da família Sem Terra, que 
combina escolarização com preocupações mais amplas de formação 
humana e de capacitação de militantes (CALDART, 2002: 1 - 2). 

 

    Como se depreende das palavras da autora, o projeto educacional do MST 

tem uma grande preocupação com a humanização do indivíduo, buscando resgatar 

a sua dignidade e ajudando-o a construir e a fortalecer uma identidade própria, de 

modo a conquistar o pleno exercício de cidadania. 

    Ainda segundo Caldart (2002), o MST tem uma pedagogia própria para 

educar as pessoas e fazer a formação humana. Essa Pedagogia tem como 

fundamento básico o próprio movimento dos sem-terra, ao qual se agregam diversas 

pedagogias. É o próprio movimento que une de modo especial a pedagogia da luta 

social com a pedagogia da terra e a pedagogia da história, cada uma contribuindo 

para produzir traços na identidade, na mística e no projeto educativo do MST.        

   O tema da educação nos assentamentos rurais tem constituído o foco das 

discussões de educadores e pesquisadores, na busca de projetos educacionais que 

apresentem especificidades para as práticas pedagógicas desenvolvidas nas 

escolas dos assentamentos. Entre os trabalhos desenvolvidos nas universidades 

brasileiras a respeito da educação no campo, encontram-se os estudos de Caldart 

(2000), Silva (2004), Fernandes (2008), Camini (2009) e Ribeiro (2010).   

           Alguns textos de Caldart fazem parte da coletânea Dossiê MST Escola como 

o texto 1 – Nossa luta é nossa escola: a educação das crianças nos acampamentos 

e assentamentos – (pp.11-28) e o texto 7– Escola, trabalho e cooperação – ( pp. 89- 

103) que são analisados neste trabalho.  

http://www1.onemillionsearch.com/find.php?query=assentamento&cc=BR
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           Ao analisar as práticas educativas de assentados do Sudoeste Paulista, Silva 

(2004: 9) considera “como princípio básico articulador, a atuação política dos 

camponeses brasileiros, organizados principalmente pelo movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) em sua luta cotidiana, não só contra o 

latifúndio da terra, mas também contra o latifúndio do saber”.  

            Ribeiro (2010) destina um capítulo à educação rural/do campo, em que 

destaca o projeto de escola construído nas lutas pela terra. A autora afirma que a 

memória de lutas, realizadas em trabalho de formação e incluídas em propostas 

pedagógicas, mostra que é necessário associar a conquista da terra à conquista da 

educação de qualidade.  

O texto de Fernandes (2008a) apresenta uma reflexão acerca da educação 

escolar para o sem-terra. Com base nos postulados da análise do discurso, o autor 

analisa recortes de entrevistas realizadas com os sem-terra acampados no Triângulo 

Mineiro, para apreender a concepção que esses sujeitos têm de educação. As 

análises das entrevistas permitem delinear a educação almejada pelos sem-terra: é 

um processo voltado para as várias dimensões do ser humano em permanente 

formação/ transformação social. Conclui o autor que, para o sem-terra, a educação 

deve ser pautada na realidade dos sujeitos e deve estar voltada para o trabalho, 

além de estar em relação direta com os processos políticos e produtivos.      

O livro de Camini (2009) é fruto não só de uma grande pesquisa, mas, 

sobretudo de sua prática pedagógica junto às escolas itinerantes do MST. A autora 

mostra como as escolas itinerantes vão reconstruindo a prática pedagógica escolar 

por meio de sua estreita ligação com a realidade vivenciada pelos estudantes, palco 

das contradições de suas vidas. O livro atesta a força, a seriedade e a criatividade 

presentes nas escolas itinerantes do MST e recupera com isso a importância de as 

classes trabalhadoras avançarem na construção de suas escolas.   

             Como se pode apreender dos estudos citados, o MST, como um movimento 

social que possui lideranças fortemente politizadas, propõe uma educação 

diferenciada para os assentamentos rurais, enfatizando que os participantes do 

movimento devem construir uma nova identidade que: 
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[...] fica mais forte à medida  que se materializa em um modo de vida, 
ou seja,  que  se constitui como cultura e que projeta transformações 
no jeito de ser das pessoas e da sociedade, cultivando valores 
(humanistas e socialistas) que se contrapõem aos valores (ou anti-
valores) que sustentam a sociedade atual (DOSSIÊ MST ESCOLA, 
2005: 235). Grifos no original.  
 

 O MST tem uma composição social polarizada, de um lado, por lideranças 

com uma consistente formação ideológica e política; de outro, por uma base 

composta de trabalhadores rurais ou pessoas que já tiveram vínculo com terra, cujo 

campo de experiência se restringe ao trabalho no meio rural. Essa parcela que 

compõe o movimento social tem baixa escolaridade e visualiza a ação no movimento 

social como uma das saídas para a sua situação de exclusão social, ainda que de 

forma precária. Em razão disso, o MST luta por uma pauta de reivindicações que 

engloba desde reforma agrária, inclusão social e democracia, até as transformações 

sociopolíticas a partir de uma “educação diferente” para os assentamentos rurais. 

            Desse modo, a luta do Movimento pela reforma agrária está aliada também à 

reivindicação de políticas públicas que ofereçam condições para que os assentados 

possam reconstruir um modo de vida que os leve a readaptar-se ao campo e às 

atividades rurais. Para que ocorra essa “transformação no jeito de ser” do homem do 

campo, é preciso, entretanto, uma intencionalidade educativa, tanto do movimento 

como do governo, que ajude o assentado a “transformar o olhar que tem sobre si 

mesmo e a fazer uma nova síntese cultural, prestando atenção para novas 

dimensões de sua identidade”. (DOSSIÊ MST ESCOLA, 2005: 239). 

Como se observa nos enunciados destacados, há uma grande preocupação 

da proposta educativa do MST com a formação de uma nova identidade do 

assentado, que passou a fazer parte do movimento e que se constituiu como homem 

do campo, preocupação que também aparece nas diretrizes para a educação básica 

proposta pelo MEC, mas com um enfoque diferente.  

 

 

2.2  A educação básica nas escolas do campo proposta pelo MEC  

             

  

 Em nosso país, desde 1996, a nova LDB, Lei nº 9394/96, estabelece, no 
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artigo 28, a oferta da educação básica para a população rural24. A fim de 

regulamentar o disposto na LDB, o MEC, mediante a Resolução CNE/ CEB nº 1, de 

3 de abril de 2002, formulou as Diretrizes Operacionais para Educação Básica nas 

Escolas do Campo25. Essa proposta do MEC configura-se como uma tentativa de 

resgatar o espaço rural e de reconstruir uma educação no campo pelos seus 

próprios sujeitos, isto é, uma educação gestada do ponto de vista dos trabalhadores 

rurais e da trajetória de luta de suas organizações. 

           O MST sempre lutou pela criação de escolas nos próprios assentamentos,  

considerando que o ensino no meio urbano prepara os filhos do agricultor para sair 

do assentamento, enquanto o ensino nas escolas dos assentamentos prepara os 

estudantes para permanecer no meio rural e transformá-lo.   

           Em razão disso, os integrantes do MST passaram a batalhar por uma 

identidade própria das escolas de assentamento, com um projeto político e 

pedagógico que fortalecesse novas formas de desenvolvimento no campo, 

baseadas na justiça social, na cooperação agrícola, no respeito à vida e na 

valorização da cultura camponesa, como especifica o trecho a seguir:  

A escola que cabe na Pedagogia do Movimento é aquela que se 
movimenta em torno de duas referências básicas: ser um lugar de 
formação humana, no sentido mais universal desta tarefa; e olhar 
para o Movimento como sujeito educativo que precisa da escola para 

ajudar no cultivo da identidade Sem Terra, e na continuidade de seu 
projeto histórico (DOSSIÊ MST ESCOLA, 2005: 235). Grifos do 
autor.   
 

                                                

24
 Art. 28- Na oferta da educação básica para a população rural, os sistemas de ensino promoverão 

as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida rural e de cada região, 
especialmente:  
I- conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos alunos 
da zona rural;  
II- organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola 
e às condições climáticas;  
III- adequação à natureza do trabalho na zona rural (LDB Nº 9394/96). 

25
 As Diretrizes Operacionais para a Educação Básica para as Escolas do Campo foram aprovadas 

em abril de 2002, no fim do segundo governo de Fernando Henrique Cardoso, período em que 
predominava no país a ideologia neoliberal. Segundo Gros (2003: 48) “a partir dos anos 80, houve 
uma mudança na economia brasileira, que se aproximou ao paradigma neoliberal”.   O neoliberalismo 
propõe-se como uma teoria econômica neutra, científica. “Converte-se na ideologia perfeita para a 
etapa globalizante do capitalismo, por justificar teoricamente a livre circulação dos capitais e a 
diminuição da interferência do Estado na economia tanto no nível da atividade produtiva direta quanto 
no dos mecanismos de regulação, em especial àqueles que se referem à investimentos, à distribuição 
de rendas, à abertura dos mercados nacionais e às relações trabalhistas” (GROS, 2003: 97)     
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Não se pode desconsiderar que esse fragmento se apresenta como uma 

réplica à “proposta” do Conselho Nacional de Educação – CNE, cujo modelo de 

“escola” e de “pedagogia” não é compatível com a história dos “Sem Terra”.  

Para isso, instala-se uma não pessoa “ela” (seu) em um espaço “lá” (“aquela”) 

e em um tempo “então”, vago, impreciso, identificado por formas verbais de presente 

(cabe, movimenta), de sentido existencial, com efeito de mundo equilibrado, 

fechado, com uma ordem determinada, aliadas a formas de infinitivo (ser, olhar), que 

apontam para a ideia de continuidade e não de mudança.  

Nessa perspectiva, a grande tarefa dos educadores Sem Terra é recuperar a 

concepção de educação como formação humana, auxiliando a transformação dos 

“desgarrados da terra” em cidadãos dispostos a lutar por mudanças no modelo atual 

de sociedade.   

Há inúmeros estudos sobre os movimentos sociais, realizados por diferentes 

educadores e pesquisadores, que têm contribuído para outra compreensão do 

campo e da educação. Não se trata de colocar todas as pessoas nas escolas, mas 

de ter um olhar diferente para o “jeito de educar quem é o sujeito deste direito, de 

modo a construir uma qualidade de educação que forma pessoas como sujeitos de 

direitos” (CALDART, 2004: 27). 

           Para propor medidas de adequação da escola à vida do campo, o MEC 

viabilizou uma Política Educacional de acordo com o disposto no artigo 28 da LDB, , 

aprovando a Resolução nº 1/ 2002, que instituiu as Diretrizes Operacionais para a 

Educação Básica para as Escolas do Campo, que, no parágrafo único do artigo 2º, 

especifica qual deve ser a identidade da escola do campo:  

A identidade da escola do campo é definida pela sua vinculação às 
questões inerentes à sua realidade, ancorando-se na temporalidade 
e saberes próprios dos estudantes, na memória coletiva que sinaliza 
futuros, na rede de ciência e tecnologia disponível na sociedade e 
nos movimentos sociais em defesa de projetos que associam as 
soluções exigidas por essas questões à qualidade social da vida 
coletiva no país. (BRASIL, 2002) 

 

Confrontando-se o discurso do MEC sobre a educação básica do campo, com 

o discurso do MST, nas propostas pedagógicas para a educação em 
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assentamentos, observa-se que ambos propõem uma “educação do campo” que 

possibilite a construção de uma “identidade” da escola e do homem desse ambiente, 

a partir de uma nova organização pedagógica. A propósito, o uso da preposição 

“de”, na expressão “a escola do campo” marca esse posicionamento, na medida em 

que “de” indica pertencimento, posse, apontando para o sentido de identidade.  

  É notório que o indivíduo, ao tornar-se instrumento de transformação, é capaz 

de construir sua própria realidade, transitando de uma condição de objeto a uma 

condição de sujeito construtor de seu mundo. Assim, ao construir sua própria 

realidade, o homem/sujeito interfere na realidade social em que está inserido, 

proporcionando mudanças.  

           Como se depreende do discurso das duas propostas de educação para as 

escolas rurais, a questão da construção da “identidade” do homem do campo é um 

fator fundamental. Essa questão é também um dos pontos centrais das discussões 

contemporâneas, sobretudo no contexto da reconstrução das identidades nacionais, 

étnicas e de grupos sociais organizados, como o MST.  

 

2.3  A identidade do homem do campo na proposta pedagógica do MST e do 

MEC 

 

             Ao discutir a questão da identidade, este estudo parte de uma visão de 

homem como uma totalidade concreta, mas que está sempre em processo de 

construção. Na Psicologia Social, esse indivíduo concreto passou a ser visto como 

uma totalidade histórico-social, constituída a partir das relações sociais em um 

contexto histórico determinado. Dentro da Psicologia Social, o conceito de 

identidade é construído na dialética entre indivíduo e sociedade.  

            No Brasil, o estudo da identidade é uma das áreas de pesquisa que mais se 

têm desenvolvido na formação do psicólogo social (CIAMPA, 1987; SILVA, 1995, 

GABRIEL, 2005), por ser considerada de importância fundamental para a 

compreensão da constituição do ser social e, consequentemente, da cidadania.  
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           A construção da identidade se dá, inicialmente, pelo reconhecimento de que o 

homem é um ser condicionado social e historicamente e, como tal, pode e deve 

interferir na realidade que o cerca. Isso só se torna possível quando, na formação 

dessa identidade, reconstrói-se, por meio da língua, a própria história do sujeito e de 

sua cultura, privilegiando-se o saber individual e o patrimônio coletivo a ser 

preservado. É preciso interpretar essas infinitas relações entre língua, palavra, 

sociedade e indivíduo para entender-se o sentido dinâmico e complexo desse 

processo.  

Outro aspecto que não deve ser negligenciado é o conceito de que os grupos 

sociais têm um caráter plural e multifacetado, o que faz que não seja tão simples a 

construção de uma identidade. Os indivíduos recebem influências de todos os lados, 

razão por que a construção de sua identidade será infinitamente diversificada e 

impregnada de outras vozes, de outras formas de perceber o mundo. Esse caráter 

plural e multifacetado da identidade é esclarecido por Hall (2003: 37):  

As identidades nunca são unificadas; [...] são, na modernidade tardia, 
cada vez mais fragmentadas e fraturadas; [...] elas nunca são 
singulares, mas multiplamente construídas ao longo de discursos, 
práticas e posições que se cruzam e até podem ser antagônicas. As 
identidades estão sujeitas a uma historicidade radical, 
constantemente em processo de mudança e transformação.  

 

O autor questiona a concepção de identidade homogênea ou unificada, 

especialmente na sua relação com o espaço e o tempo: a “moldagem e remoldagem 

de relações espaço-tempo no interior de diferentes sistemas de representação têm 

efeitos profundos sobre a forma como as identidades são localizadas e 

representadas” (HALL, 2003: 71). Em tempos de globalização, há o deslocamento 

das identidades culturais nacionais.  

 Ainda na esteira do pensamento de Hall (2003), a noção de sujeito oscila 

entre a que remete ao “homem” do Iluminismo, centrado, uno, passando por aquela 

(noção) que caracteriza a identidade do “sujeito sociológico”, formado na relação 

com ‘outras pessoas importantes para ele’, e o sujeito pós-moderno, não unificado, 

não predizível, que se confronta com outras múltiplas identidades possíveis, 

deslocando-se e produzindo diferentes posições-sujeito, diferentes identidades. A 
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mudança de identidade decorre do modo como o sujeito é interpelado ou 

representado. 

Importa acrescentar que a identidade do eu, segundo Hall (2003), é 

constituída na relação eu + o outro, em um contexto social, econômico, político, que, 

por sua vez, também é constitutivo da identidade. O conceito de identidade proposto 

por Hall (2003) envolve desde um simples “meu nome é tal” até procedimentos 

policiais, burocráticos, documentais: é o social que determina a subjetividade. Assim, 

para ele não existem identidades fixas ou permanentes; elas se vão construindo a 

partir de uma gama de relações que se estabelecem entre gêneros, gerações, 

etnias, classes.  

Não parece ser esse o pensamento que está posto no discurso do MST, que 

propõe a construção e o cultivo de uma “nova” identidade a partir de uma proposta 

pedagógica que privilegia os valores humanistas e socialistas como forma de 

mudança do comportamento e da visão de mundo dos assentados. O que o 

movimento propõe é o retorno do “sujeito do Iluminismo” (HALL, 2003), com uma 

identidade fechada, una com as características específicas dos Sem Terra, como se 

observa neste enunciado:  

Sem Terra hoje é bem mais que ser um trabalhador ou uma 
trabalhadora que não tem terra, ou mesmo que luta por ela; Sem 
Terra é uma identidade historicamente construída, primeiro como 
afirmação de uma condição social: sem-terra, e aos poucos não mais 

como um circunstância de vida a ser superada, mas sim como uma 
identidade de cultivo: somos  Sem Terra do MST! (DOSSIÊ MST 

ESCOLA, 2005: 235) Grifos no original.  
 

Considerando-se que a educação é um ato político e que se materializa a 

partir dos discursos político e pedagógico, torna-se importante a análise desses 

discursos para apreender a ideologia e o intrincado jogo de poder que se 

manifestam na formação discursiva de ambos os grupos: MEC e MST.  

            A princípio, parece que os dois discursos, tanto o do MST como o do MEC (o 

Estado), reconhecem que a importância desse processo de construção de 

identidade passa pelo redirecionamento de uma política educacional que resgate a 

instituição escolar, que tem hoje a sua função adulterada por uma sociedade 

individualista de  interesses  voltados para lucros imediatos.  
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Pode-se até considerar que a formação discursiva do MEC e a do MST são 

as mesmas: uma proposta de “educação para o homem do campo”, mas dois grupos 

têm a mesma formação discursiva quando, se percebe no discurso de ambos, as 

mesmas regularidades, a correlação de ideias, a ordem, o funcionamento e a  

transformação. Não há, entretanto, essas mesmas regularidades, nem correlação de 

ideias na formação discursiva dos dois grupos quando tratam da questão da 

identidade, que é definida pelas posições ideológicas dos sujeitos enunciadores em 

cada discurso.  

Essa diferença de posição ideológica pode ser representada no quadro que 

segue e que abriga excertos de ambos os discursos. A comparação dos enunciados 

permite verificar que a ideologia expressa no discurso do poder público 

adepto/partidário do neoliberalismo não apresenta um interdiscurso com o discurso 

do movimento social, que sempre questiona a ordem legal e que constroi um 

contradiscurso oficial em nome de valores baseados na justiça social, na igualdade e 

na solidariedade. 

 

Enunciados (excertos) do discurso do MST e do MEC 
 

Posicionamento 

  Excerto do texto Pedagogia do Movimento Sem Terra: 
acompanhamento às escolas (Dossiê MST Escola, p. 235) 

 
  Sem Terra é uma identidade historicamente construída [...] Esta 
identidade fica mais forte à medida que se materializa em um modo de 
vida, ou seja, que se constitui como cultura, e que projeta 
transformações no jeito de ser das pessoas e da sociedade, cultivando 
valores (humanistas e socialistas) que se contrapõem aos valores (ou 
anti-valores) que sustentam a sociedade atual. 

  

 
Critica à sociedade 
burguesa capitalista 
e defesa dos valores 
socialistas.    
 

Caput da Resolução nº 1 de 3 de abril de 2002 do Conselho Nacional 
de Educação/CEB) 
 
 O Presidente da Câmara da Educação Básica, reconhecido o modo 
de vida social e o de utilização do espaço do campo como 
fundamentais, em sua diversidade, para constituição da identidade da 
população rural e de sua inserção cidadã nos rumos da sociedade 
brasileira, e tendo em vista o disposto na Lei nº 9.394, de [...], resolve:  

 
Preocupação com a 
inserção da 
população rural na 
sociedade 
capitalista.  

Quadro 4- Comparação entre o posicionamento ideológico dos enunciadores no 
discurso do MST e do MEC 

 

Comparando-se os excertos dos dois discursos observa-se que o do MST 

apresenta uma contradição interna quando explicita a identidade “Sem Terra”. Ao 
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referir-se a uma identidade historicamente construída, apresenta-a como pronta e 

única, mas ao especificar que “esta identidade fica mais forte à medida que se 

materializa em um modo de vida”, deixa explícito que ocorre uma mudança de 

estado, isto é, uma transformações no jeito das pessoas”. Nesse enunciado, a língua 

parece trair o sentido inicial, pondo em evidência o que Hall (2003: 38) afirma no 

trecho: “as identidades nunca são singulares, mas multiplamente construídas ao 

longo de discursos, práticas e posições que se cruzam”. Está evidente, nesse texto, 

que o enunciador fala do interior de uma formação ideológica socialista, que o 

autoriza “a dizer o que diz”. E o que ele diz é que se faz necessária a formação de 

uma nova sociedade assentada em valores que se contrapõem aos antivalores da 

sociedade atual, bem como a formação de uma espécie de aphartheid, com uma 

identidade própria: a identidade “Sem Terra”.  

No excerto da Resolução, inscrito na formação ideológica neoliberalista, o 

enunciador concebe a “identidade” como processo que promove mudanças no modo 

de ser das pessoas e possibilita a inclusão da população rural no dinamismo da 

sociedade capiltalista.   

            O discurso do MST revela o confronto com as forças hegemônicas, quando 

sugere que a sociedade atual tem antivalores, e que o movimento construiu uma 

nova identidade calcada nos valores humanistas26 e socialistas. Percebe-se que a 

imagem que o enunciador desse discurso constrói de si próprio (MAINGUENEAU, 

2008) é a de um líder revolucionário que contesta os interesses da burguesia, a 

estrutura social vigente, e deixa claro que o princípio norteador da luta é a 

construção do socialismo, como se comprova neste fragmento do texto Princípios da 

Educação no MST27:   

Este é o horizonte que define o caráter da educação no MST: um 
processo pedagógico que se assume como político, ou seja, que se 
vincula organicamente com os processos sociais que visam a 
transformação da sociedade atual, e a construção, desde já, de uma 
nova ordem social, cujos pilares principais sejam, a justiça social, a 
radicalidade democrática, e os valores humanos e socialistas. 
(DOSSIÊ MST ESCOLA, 2005: 161) 

     

                                                

26 Os valores humanistas defendidos pelo MST são inspirados no “humanismo freireano que propõe a 
elevação concreta do ser humano como sujeito pensante, por meio de seu desenvolvimento integral e 
da transformação das estruturas sociais”  (VASCONCELOS e BRITO, 2006: 124).   
27

 Texto final de Roseli Salete Caldart, publicado, inicialmente, em julho de 1996, no Caderno de 
Educação nº8.  
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Nesse enunciado, o uso do presente nas formas verbais produz efeito de um 

“agora” durativo, progressivo, que, juntamente com a expressão “desde já”, remete a 

movimento, a transformação.  

Importa observar que a primeira parte do enunciado parece dialogar também 

com a LDB (Lei nº9394/96). Ao vincular o processo pedagógico com os processos 

sociais, fica estabelecido que a elaboração e a execução do projeto pedagógico da 

escola do MST configurariam sua identidade e seu diferencial no âmbito de um 

projeto de educação que se constitui nos termos da legislação educacional vigente. 

Já para a segunda parte do enunciado convergem formações discursivas socialistas.  

O discurso do MEC, pelo fato de ser um documento que estabelece normas e 

princípios legais, é bastante formal e distante dos enunciatários. É um enunciado 

enuncivo (FIORIN, 1999), pois refere-se a um agente de 3ª pessoa, o presidente da 

Câmara da Educação Básica, que apenas reconhece que o modo de vida do homem 

do campo e a utilização do espaço onde vive são fundamentais para a construção 

de sua identidade e para a sua inserção na sociedade brasileira. O teor de todo o 

documento revela a determinação de uma educação que atenda aos interesses do 

homem do campo de acordo com a sua realidade, com a ciência e tecnologia 

disponíveis na sociedade, e que as questões dos projetos dos movimentos sociais 

estejam associadas à qualidade de vida coletiva no país.  

Na Resolução, o discurso do poder constituído não se preocupa com a 

formação humanista dos homens do campo de modo a levá-los à transformação da 

sociedade atual, mas visa tão somente a proporcionar-lhes uma educação de 

qualidade, a fim de incluí-los na sociedade capitalista. O enunciador desse discurso 

“constrói para si a imagem” (AMOSSY, 2005) de um líder político, de um 

representante do poder público que pretende o desenvolvimento social e cultural da 

população do campo, mas não sinaliza mudanças na estrutura da sociedade 

vigente. Trata-se de uma visão neoliberal de educação, em que as possibilidades de 

luta para conseguir os melhores resultados são iguais para todos, como se 

depreende do artigo 3º da Resolução nº 1, que estabelece as diretrizes para as 

escolas do campo:  

O Poder Público, considerando a magnitude da importância da 
educação escolar para o exercício da cidadania plena e para o 
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desenvolvimento de um país cujo paradigma tenha como referências 
a justiça social, a solidariedade e o diálogo entre todos, independente 
de sua inserção em áreas urbanas ou rurais, deverá garantir a 
universalização do acesso da população do campo à Educação 
Básica e à Educação Profissional de Nível Técnico (BRASIL, 2002).   

      

Ao trazer para o enunciado o sujeito (gramatical) “O Poder Público”, com 

iniciais maiúsculas, o enunciador já se posiciona como autoridade revestida de 

poder e cumpridora de seu dever (eficiente, portanto), efeito de sentido que se vai 

confirmar em “garantir a universalização do acesso da população do campo a”. Os   

semas do verbo “garantir”, em face do objeto “educação”, só são compatíveis com 

um sujeito caracterizado como “poder público”, uma vez que, no Brasil, a 

responsabilidade por garantir e controlar a educação cabe exclusivamente ao 

Estado. Para atenuar um possível efeito de mero cumprimento de dever e de 

controle, intercala-se um extenso e sintaticamente complexo enunciado, em que se 

sobressai, em primeiro plano, o sentido de causalidade, embora camuflado por sua 

expressão em oração subordinada reduzida de gerúndio: a universalização 

mencionada será garantida porque o Estado, competente, “considera” a educação 

escolar como requisito “para o exercício da cidadania plena e para o 

desenvolvimento” do país.   

Também merece menção o fato de que, embora o substantivo “país” seja 

determinado por um artigo indefinido, não se trata de qualquer país: a despeito do 

lapso  no uso do subjuntivo “tenha” que projeta o enunciado para o âmbito do 

desejo, da possibilidade ou até da condição, trata-se de um país (como outros, mas 

não todos) democrático, justo e solidário.  

A despeito de se tratar de um país democrático e justo, esse dispositivo, ao 

mesmo tempo que destaca a importância da educação escolar para o exercício da 

cidadania plena, tanto para a população urbana quanto para a rural, não garante o 

acesso da população do campo à educação profissional de nível superior, não 

oferecendo, portanto, oportunidades iguais para todos.  

         Sabe-se que, no modelo neoliberal de desenvolvimento para o campo, em que 

se privilegia a utilização de máquinas, não há lugar para os trabalhadores, que 

também não encontram lugar no mundo urbano. O desenvolvimento da tecnologia 

no campo criou um exército de desnecessários que organizou o Movimento dos 
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Trabalhadores Rurais Sem Terra e que também atraiu, para a luta pela Reforma 

Agrária, trabalhadores urbanos desempregados (FERNANDES, 2002). 

          Ao se perscrutar o interior de alguns movimentos que, como o MST, têm 

buscado recuperar situações e valores perdidos na tentativa de formar um novo 

homem, percebe-se que não é possível haver um posicionamento ideológico 

semelhante sobre a educação para o campo, entre o movimento social e o órgão do 

poder público.  

                               

2.4   A interdiscursividade no discurso da proposta educacional do MST 

 

            Segundo os estudiosos da análise do discurso (CHARAUDEAU & 

MAINGUENEAU, 2006; BRANDÃO, 2004; ORLANDI, 2007; FERNANDES, 2008), já 

mencionados no capítulo I, denomina-se como “interdiscursividade” o jogo de 

reenvios entre discursos de diferentes momentos históricos e de diferentes lugares 

sociais, no interior de uma formação discursiva, que se constroi com o “já-dito”, ou 

seja, com o que se chama de memória discursiva.    

O discurso do MST sobre educação apresenta, de forma explícita, um 

diálogo com outros discursos, sobretudo com o discurso pedagógico da escola 

soviética e da escola popular de Paulo Freire, o que é demonstrado no próximo item.  

Ao estabelecer os objetivos e princípios pedagógicos dos assentamentos, o 

sujeito enunciador faz referência à organização da escola e da educação, 

salientando necessidades como: educação voltada aos interesses dos 

trabalhadores; preparação de futuras lideranças e militantes do MST; ensino da 

realidade local e regional; preparação para viver a realidade local e geral; ensino 

voltado para a prática; trabalho coletivo de professores e alunos; preparação de 

alunos para enfrentar a vida e a luta social para a construção de uma nova 

sociedade.  

Todas essas necessidades arroladas como prioridades para uma proposta 

educacional do MST também são consideradas na pedagogia socialista, que está 

centrada, sobretudo, na ideia de coletivo e que está vinculada a um movimento mais 
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amplo de transformação social.  Essa concepção da educação proposta pelo MST é 

expressa por ideais que se aproximam daqueles que norteiam a obra de Pistrak 

(1924), que traduz para o plano da pedagogia escolar os ideais, as concepções, os 

princípios e os valores do período inicial da Revolução Russa. O autor defendia a 

ideia de que, para promover mudanças na escola e colocá-la a serviço da 

transformação social, “é preciso mudar o jeito da escola, suas práticas e sua 

estrutura de organização e funcionamento, tornando-a coerente com os novos 

objetivos de formação de cidadãos, capazes de participar ativamente do processo 

de construção da nova sociedade”  (PISTRAK,  2008: 8).  

Três aspectos importantes podem ser destacados dessa obra de Pistrak 

(2008: 9): as reflexões sobre a relação entre escola e trabalho; a proposta de auto-

organização dos estudantes; a organização do ensino por meio do sistema de 

complexos temáticos.   

Entre educadores, é comum a discussão desses três princípios, inclusive a 

comparação dos sistemas complexos com os temas geradores28 propostos por 

Paulo Freire. Na proposta educacional do MST estão presentes esses três 

princípios: a relação escola e trabalho, a auto-organização dos alunos e o ensino a 

partir de “temas geradores”, conforme a concepção de Paulo Freire, que guarda 

certa semelhança com os sistemas de complexos de Pistrak.  

 A proposta de “Educação para o Trabalho”, de Pistrak, estava de acordo 

com o contexto político e social da época em que a Rússia buscava implantar os 

ideais da Revolução de 1917, na qual se projetava uma transformação radical da 

sociedade.  

A educação proposta pelo MST também tem um conteúdo revolucionário e 

libertador do sujeito, isto é, propõe uma educação associada a um processo de 

transformação da sociedade. Entretanto, no contexto em que essa proposta surge — 

momento em que o sistema socialista implantado pela Revolução Russa já ruiu —, 

deve-se perguntar se seria possível vislumbrar a eficácia de uma educação na 

                                                

28
 Para Paulo Freire, os temas geradores são “os temas relativos às aspirações, ao conhecimento 

empírico  e à visão de mundo dos educandos que, captados e estudados pelo educador, tornam-se 
base para o conteúdo programático da educação dialógica de um grupo determinado” 
(VASCONCELOS e BRITO, 2006: 182).  
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perspectiva messiânica, que busca transformar o mundo, como estabelece o 

discurso do enunciador da proposta: “Uma escola que tem como objetivo um novo 

homem e uma nova mulher, para uma nova sociedade e um novo mundo” (DOSSIÊ 

MST ESCOLA, 2005: 31).  

Uma proposta pedagógica capaz de promover a transformação social, 

realmente parece utopia, mas se houver compromisso revolucionário do movimento, 

pode-se considerar como Freire que “mudar é difícil, mas é possível” desde que se 

programe e se execute, com seriedade, uma ação político-pedagógica, pois, como 

afirma o autor, “a mudança não é trabalho exclusivo de alguns homens, mas dos 

homens que a escolhem” (FREIRE, 1983: 52). 

O discurso da pedagogia popular de Paulo Freire está mais evidente na 

proposta de educação do MST, sobretudo no que se refere à valorização da 

experiência de vida dos alunos, isto é, na ideia de que o ensino-aprendizagem deve 

partir da prática social do educando e não do conhecimento do educador, como se 

verifica neste trecho: “A escola do MST não parte do conteúdo. Parte da experiência 

vivida pelas crianças. Experiência de trabalho. Experiência de organização. 

Experiência de relacionamento com os outros” (DOSSIÊ MST ESCOLA, 2005: 35).  

De certa forma, a síntese das propostas pedagógicas desenvolvidas pelo 

movimento social dos sem-terra são as concepções de Paulo Freire, sobretudo no 

que se refere à expressão da educação popular. Algumas das propostas enfatizam o 

método do autor como, por exemplo, o texto: Como fazer a escola que queremos 

(DOSSIÊ MST ESCOLA, 2005: 51), que discute a questão do conteúdo como temas 

geradores. Outras propostas, tais como Escola, trabalho e cooperação (DOSSIÊ 

MST ESCOLA, 2005: 89), destacam a perspectiva de ruptura da relação entre 

opressor e oprimido para transformar o conjunto da sociedade. 

Ribeiro (2010: 46), ao destacar a importância do papel da obra de Paulo 

Freire na ação educativa dos movimentos sociais, afirma: “Na caminhada e no 

aprendizado com o povo trabalhador, Freire percebe que esse povo assume a 

identidade de classe e o papel de sujeito político coletivo de educação e de 

transformação, no próprio processo de luta”. É o que se verifica na introdução do 

texto 2 – Nossa concepção de Educação e de escola –, quando o sujeito enunciador 
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inicia o relato da história de luta do movimento para a construção de uma pedagogia 

diferente:  

Em nossa trajetória de luta e organização dos trabalhadores do 
campo fomos construindo uma concepção de educação; mais do que 
inventar o que estamos fazendo é recuperar algumas matrizes 
pedagógicas desvalorizadas pela sociedade capitalista: pedagogia 
do trabalho, pedagogia da terra, pedagogia da história, pedagogia da 
organização coletiva, pedagogia da luta social... (DOSSIÊ MST 
ESCOLA, 2005: 233).  

 

Nesse fragmento, a formação discursiva em que se inscreve o discurso é 

invadida por elementos que vêm de outro lugar (de outras formações discursivas) e 

que se repetem nela, cedendo-lhe evidências discursivas fundamentais, sob a forma 

de “pré-construídos” e de “discursos transversos” (PÊCHEUX , 1990). É a 

heterogeneidade constitutiva do discurso (AUTHIER-REVUZ, 1990), produzida pelas 

diferentes posições ocupadas pelo sujeito. Trata-se de um sujeito coletivo, que 

enuncia na 1ª pessoa do plural (incluindo-se nesse “nós” os trabalhadores do 

assentamento), constituindo para si um ethos que domina a interação e que dialoga 

com seus interlocutores, a fim de que estes sejam seus “fiadores” (MAINGUENEAU, 

2008c) na execução da proposta pedagógica.  

Ao fazer referência às várias matrizes pedagógicas o enunciador busca 

validar para os interlocutores o pensamento de Ribeiro (2010: 46): “o movimento 

social popular é educador”, e a sua dimensão educativa “pode ser captada no 

processo histórico de sua organização”. Essa dimensão da própria construção do 

movimento social é reforçada pelos ideais/princípios da educação popular, que se 

preocupa com a formação de lideranças para as organizações das oposições 

sindicais e para a disputa político-partidária.  

Ribeiro (2010) lembra que Lenin deixou sua contribuição para o 

aprofundamento da educação popular como conscientização e como necessidade 

de militância revolucionária. A concepção marxista-leninista de educação tinha, um 

caráter pessimista e elitista, pois não reconhecia a capacidade de os operários 

adquirirem consciência de classe por si próprios. Para Lenin, a educação das 

massas como formação de uma consciência política deveria ser feita por um grupo 

reduzido de intelectuais que dominava a teoria revolucionária.  
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A ação educativa de Paulo Freire efetivada com as classes populares 

registra a dimensão política da educação popular, mas em uma perspectiva diferente 

da de Lenin. Para o educador brasileiro, a consciência de classe não é resultado do 

domínio de uma teoria revolucionária, transmitida por um grupo de intelectuais, mas 

esclarece que o povo “assume a identidade de classe e o papel de sujeito político 

coletivo de educação e transformação, no próprio processo de luta”. (RIBEIRO, 

2010: 46) 

 Assim, o MST, como todos os movimentos sociais que lutam pelos seus 

direitos, constituiu-se como “sujeito político coletivo”, que se posiciona com uma 

formação discursiva própria, constituída de diferentes discursos, de acordo com as 

formações ideológicas em que se inscreve.  

 

2.4.1   A perspectiva freireana  

 

Retomando-se o exposto, verifica-se que a educação proposta pelo MST 

tem uma forte relação com o pensamento de Paulo Freire no que se refere à 

construção de uma alternativa de educação voltada para os interesses dos 

trabalhadores rurais. Essa concepção de educação valoriza, sobretudo, a 

participação efetiva do aluno no processo de ensino-aprendizagem. 

Em Pedagogia do oprimido, Paulo Freire (1987) discute o sentido 

emancipante de sua pedagogia, que consiste em negar as experiências geradoras 

de opressões, tanto de classe como de raça, de etnia e de gênero.  Para o autor, a 

verdadeira educação conscientiza o sujeito sobre as contradições do mundo 

moderno, levando-o a posicionar-se diante das desigualdades estruturais da 

sociedade e, a partir daí, tomar as decisões que nortearão suas ações.  

O processo educativo desenvolvido por Paulo Freire nasceu como a 

expressão educacional de um projeto político, isto é, um projeto comprometido com 

um ideal de transformação pacífica da sociedade, envolvendo o povo de forma ativa 

nas atividades políticas, estimulando a criação de organizações populares.  
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Essa é também a concepção de educação popular que embasa o projeto 

educacional do MST, cuja prática pedagógica é pautada no compromisso político de 

todos os sujeitos engajados e inseridos no contexto de luta social, pela 

transformação consciente da realidade em que vivem.  

  Para entender como os princípios da educação popular permeiam o projeto 

pedagógico do MST, faz-se, a seguir, uma breve exposição dessa concepção, 

recorrendo-se especialmente à teoria de Paulo Freire sobre a educação para a 

prática da liberdade, também denominada “pedagogia do oprimido”.  

  Dentre a vasta bibliografia que versa sobre a educação popular, consideram-

se, neste estudo, as contribuições de Wanderley (2010) sobre essa modalidade de 

educação. De acordo com o autor, o Conselho de educação de Adultos da América 

Latina (CEAAL) entende que: 

A educação popular constitui uma prática referida ao fazer e ao saber 
das organizações populares, que buscam fortalecê-la enquanto 
sujeitos coletivos, e assim, contribuir através sua ação-reflexão ao 
necessário fortalecimento da sociedade civil e das transformações 
requeridas, tanto para a construção democrática de nossos países, 
como para o desenvolvimento econômico com justiça social (CEAAL, 
Jan. 1994, apud WANDERLEY, 2010: 25). 

 

  Como se depreende dessas palavras, a educação popular pode ser 

entendida como um movimento de trabalho pedagógico voltado à conscientização 

do povo que precisa superar a situação opressora e buscar, a partir de uma ação 

transformadora, a construção de um novo homem. Nessa ótica, a educação popular 

fundamenta-se no conhecimento dos interesses das classes populares e tem um 

caráter político, na medida em que se relaciona com outras dimensões de luta das 

classes populares na  busca de mudanças qualitativas no modo de vida e de 

reformas estruturais da sociedade. 

  Apoiando-se nos estudos de Mitsue Morissawa (2001), Wanderley (2010) 

chama a atenção para uma atualização da concepção de educação popular no 

movimento dos trabalhadores sem-terra, e esclarece que o MST, em suas propostas 

de educação, quer: 

 

resgatar as contribuições de Paulo Freire e utiliza sua visão como 
bandeira nos objetivos da sua proposta educativa; educação para 
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transformação social: educação de classe, massiva, orgânica ao 
MST [...]; educação para o trabalho e a cooperação; educação 
voltada para as várias dimensões da pessoa humana; educação 
como processo permanente de formação/transformação humana. 
(WANDERLEY, 2010: 24) 

 

  Tal como a educação popular freireana, a proposta do MST defende uma 

educação contra-hegemônica, que, apesar das dificuldades, pode ser desenvolvida 

tanto no sistema escolar quanto nos múltiplos espaços informais externos ao 

sistema de ensino particular e público. 

A proposta freireana de educação para a liberdade tem como princípio básico 

conduzir o oprimido à crítica da sociedade para conhecê-la e buscar meios de 

transformá-la. Paulo Freire considera que o oprimido, ao tomar consciência de que 

vive um processo de desumanização imposto pela classe dominante, reage, 

buscando libertar-se por meio de atos de reflexão e ação assentados na prática de 

uma pedagogia humanizadora. Os oprimidos, para conseguirem a sua libertação, 

“precisam reconhecer-se como homens na sua vocação ontológica e histórica de 

Ser Mais” (FREIRE, 1987: 52). Nesse sentido, a reflexão dos oprimidos sobre suas 

condições concretas impõe-se de modo a conduzi-los à prática de autolibertação. 

Na educação para a liberdade proposta por Freire (1987), o educador e o 

educando, assim como as lideranças revolucionárias, são considerados como 

cointencionados à realidade e devem, ambos, como sujeitos da ação, desvelar a 

realidade em que vivem para conhecê-la criticamente e, a partir desse 

conhecimento, poder recriá-la de acordo com seus anseios e suas necessidades. 

Logo, a presença dos oprimidos na busca de sua libertação deve ser de 

engajamento. Nesse sentido, o autor mostra a contradição da educação 

hegemônica, denominada como “educação bancária”, em que os homens são vistos 

como seres da adaptação e do ajustamento à sociedade, isto é, como seres 

passivos. Em lugar de transformar o mundo, os homens tendem a adaptar-se a ele. 

  Na educação bancária, segundo Vasconcelos e Brito (2006), não existe uma 

relação dialógica entre educador e educando, pois a sua prática consiste no ato de 

depositar, de transferir ou de transmitir conhecimentos e valores aos educandos, 

que são pacientes e meros depósitos de conteúdos. Assim, esse modelo de 
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educação se constitui como prática da sociedade opressora de dominação para 

manter a possibilidade de acomodação dos educandos ao mundo da opressão. 

   Por outro lado, a educação para a liberdade propõe uma prática 

problematizadora, em que um educador revolucionário orienta sua ação pedagógica 

no sentido do pensar autêntico sobre o conhecimento, e não no sentido de doação, 

da entrega do saber. A ação do educador, nessa pedagogia, deve estar pautada na 

profunda crença no poder criador do ser humano e em uma relação de 

companheirismo com o educando.  

  A prática problematizadora da educação para a liberdade funda-se numa 

compreensão dos homens como “corpos conscientes”, por isso essa prática não 

pode ser um depósito de conteúdo, como a educação bancária, mas deve ser a 

prática da problematização dos homens em suas relações com o mundo, num 

constante ato de desvelamento da realidade que exige uma participação livre e 

crítica dos educandos. 

  É essa concepção de educação de Paulo Freire, um educador de vocação 

humanista, que constitui um dos principais fundamentos da proposta de educação 

do MST como bandeira de luta para resgatar a autonomia do homem do campo, 

libertando-o do jugo da sociedade capitalista.  

 

2.4.2   O interdiscurso com a pedagogia socialista  

 

Os princípios da escola socialista estão bastante presentes na concepção de 

educação do projeto pedagógico dos sem-terra. Esse modelo de escola foi 

experimentado na Rússia no período pós-revolucionário, em que sobressaíram os 

nomes de Pistrak (2000) e Makarenko (1989).  
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O projeto educacional de Pistrak29, um educador russo do século XX, 

destinava-se a escolas de nível primário e secundário, e visava atender aos ideais 

da Revolução Russa. Era um projeto revolucionário, na medida em que não se 

preocupava em transformar a escola burguesa, mas enfatizava a necessidade de 

criar uma nova instituição escolar, tanto na sua estrutura quanto na sua filosofia 

educacional.  

Para a concretização dos seus objetivos, Pistrak privilegia a teoria marxista 

como arma para garantir a transformação da escola, valorizando a prática do 

trabalho. Assim, concebe a Escola do Trabalho como um instrumento capaz de dar 

ao homem a oportunidade de compreender o seu papel na luta contra o capitalismo, 

de modo que cada sujeito, no seu espaço, saiba travar a luta contra as velhas 

estruturas. A Escola do Trabalho, no projeto de Pistrak (2000), fundamenta-se no 

estudo das relações do homem com a realidade atual e na auto-organização dos 

alunos. São esses princípios que o MST utiliza para embasar sua proposta 

pedagógica, como se observa neste excerto:  

 

A escola é um lugar de ESTUDO. A escola também é um lugar de 
TRABALHO. Além das aulas, as crianças devem ter um trabalho. [...] 

As crianças, além de aprender fazendo, vão aprender a importância 
social do trabalho que realizam. A importância do trabalho na Escola 
e a importância do trabalho em casa ou na Associação. A 
importância do trabalho na COOPERATIVA DE PRODUÇÃO. O 
estudo deve refletir sobre o trabalho. Sobre como tudo está sendo 
feito. Sobre o resultado do trabalho. Sobre sua importância. Assim o 
trabalho e o estudo ficam ligados um no outro. (DOSSIÊ MST 
ESCOLA, 2005: 34)  
 

  

Nesse trecho, a identidade da escola concebida pelo Dossiê envolve os 

princípios “filosóficos” relacionados à prática do trabalho descritos por Pistrak no seu 

projeto pedagógico. As palavras de ordem que marcam a “nova” política educacional 

do movimento passam a ser: trabalho, produção, resultado; relação indissociável 

entre trabalho e estudo. O conhecimento escolar significativo é aquele que prepara o 

aluno para o mundo do trabalho. Parece que “educar para a vida" assume uma 

                                                

29
 As informações que aqui se apresentam sobre esse educador foram obtidas no texto de Roseli  

Salete Caldart que faz a introdução do livro  Fundamentos da Escola do Trabalho, (PISTRAK, 2000).  
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dimensão produtiva (econômica), em detrimento de sua dimensão cultural, 

pedagógica.  

A tecnologia, por sua vez, deverá contextualizar os conhecimentos e as 

disciplinas no mundo produtivo e atuar como princípio integrador de cada uma das 

áreas, sempre centradas na educação para o trabalho. O conceito de contexto 

restringe-se, pois, ao espaço de resolução de problemas por meio da mobilização de 

competências.  

Assim, a aprendizagem com foco no trabalho retirará o aluno da condição de 

espectador passivo. Concebe-se a produção de uma (outra) aprendizagem 

significativa, que valorize os saberes prévios dos alunos: os saberes escolares 

devem ter relação intrínseca com questões concretas da vida dos alunos. Se a 

educação é entendida como uma atividade capaz de produzir mudança de 

desempenho, este deve desenvolver-se em um contexto situado (mas silenciado no 

fragmento): o do trabalho no mundo globalizado e da sociedade tecnológica. Embora 

os discursos de eficiência pareçam não estar mais ali, permanecem as vozes 

segundo as quais a educação deve vincular-se ao mundo produtivo e formar o 

homem para a inserção social eficiente nesse “novo” mundo. 

Curioso é que, na contramão do discurso do ECA – Estatuto da Criança e do 

Adolescente (BRASIL, 1990) –, em que o trabalho infantil é proibido, o texto prega 

que “as crianças devem ter um trabalho”, refletir sobre ele e sua importância, 

desfazendo-se assim alguns estigmas. 

A atual LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 

1996) – traz a educação profissional na confluência dos direitos do cidadão com a 

educação e o trabalho. O seu parágrafo único do artigo 39 determina que “o aluno 

matriculado ou egresso do ensino fundamental, médio e superior, bem como o 

trabalhador em geral”, conte “com a possibilidade de acesso à educação 

profissional”, que deverá “vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social” 

(BRASIL, 1996: 1).  

No “novo” discurso, a escola deve dar condições para que o aluno descubra 

suas competências e adquira autonomia. Isso remete exatamente ao discurso da 
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escola soviética, que buscava formar um novo homem para uma sociedade 

socialista por meio da escolarização.  

Um dos mentores dessa escola, que se vincula ao mundo do trabalho, é 

Anton Semiónovitch Makarenko,30 grande educador que fundou uma pedagogia sem 

escola. As inovações pedagógicas que deram renome a esse educador baseavam-

se na “utilização do enorme potencial educacional do coletivo e apoiavam-se na 

combinação contínua e coerentemente mantida da instrução escolar com o trabalho 

produtivo, e na integração do crédito de confiança com a exigência rigorosa para 

com a pessoa do educando” (BELINKY apud MAKARENKO, 1989: 8). 

Makarenko (1989) constrói uma pedagogia inovadora, a partir de material 

apreendido na própria vida do cotidiano, para resolver o problema da reeducação 

socialista depois da revolução Russa. Em seu livro Poema pedagógico, o autor 

apresenta a atividade do educador como a “luta pelo ser humano, como atividade-

criação e façanha-conquista, uma imagem da qual o próprio autor foi o mais digno 

representante, autêntico ‘herói-positivo’ da nova educação que ele mostrou ser em 

toda a trajetória de sua vida” (MAKARENKO,1989: 8) 

Sua pedagogia está assentada em um otimismo profundo e em uma fé 

intensa no ser humano, tendo como objetivo a “refeitura do homem”, ou seja, a 

construção do homem novo a partir da vida coletiva e no trabalho. 

A ideia do coletivo surge como respeito a cada aluno, pois a vida em grupo 

estimula o desenvolvimento individual, diferentemente do processo de massificação,  

que despersonaliza  a criança. Pelo fato de, na época, a instituição familiar estar em 

crise na União Soviética, essa foi a alternativa encontrada por Makarenko para 

proteger a infância. 

                                                

30
 Orgulho da pedagogia russo-soviética, Makarenko é um dos grandes nomes entre os 

pedagogos renovadores da primeira metade do século XX, digno de figurar ao lado de 
Pestalozzi, Montessori, Dewey e outros. As informações sobre ele foram retiradas da 
apresentação de seu livro Poema pedagógico (1989),  redigida por Tatiana Belinky.  
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Makarenko (1989) desenvolveu a sua pedagogia na colônia Gorki31 e na 

Comuna Dzerzinski, onde trabalhou na recuperação de jovens infratores. Seu 

método foi inovador porque concebia a escola como coletividade, valorizando a 

autogestão, a disciplina e o trabalho dos educandos. Foi um educador rígido, mas 

muito humano, que se preocupava em formar personalidades, criar homens 

conscientes de seu papel político e que se tornassem trabalhadores preocupados 

com o bem-estar do grupo. 

A sociedade socialista daquela época valorizava o trabalho como algo 

essencial para a formação do homem, e não apenas como valor econômico. Daí ser 

o trabalho o eixo principal sobre o qual se fundamenta tanto a pedagogia de Pistrak 

(2000) como a de Makarenko (1989).  

             Alicerçado nos ideais da educação socialista, o projeto pedagógico do MST 

também tem o trabalho como eixo da formação humana assentado sobre a 

cooperação. Assim, o trabalho e o estudo no novo modelo de educação proposto 

pelo movimento têm uma dimensão coletiva, e a identidade assume o sentido de 

pertencer a um movimento social, a uma classe, à classe trabalhadora.  

A proposta de educação do MST, expressa nos textos do Dossiê MST 

Escola, revela um esforço do movimento em articular referenciais teóricos 

diferenciados para a construção de uma prática pedagógica não dogmática.     

A análise da interdiscursividade, nesse discurso sobre educação para os 

assentados, permitiu que se demonstrasse que a ideologia socialista e a concepção 

freireana de educação convivem pacificamente na formação discursiva do 

enunciador da proposta educacional, tendo em vista as formações ideológicas 

próprias desse grupo social. 

  

 

 

                                                

31 A colônia Gorki ficava nas imediações da cidade de Poltava na Rússia. Era uma colônia 
de menores infratores.  
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3  UMA VISÃO DA LINGUÍSTICA SISTÊMICO-FUNCIONAL NO DISCURSO DO 

MST   

 

Ao organizar a estrutura sintático-semântica do texto e ao imprimir um 

determinado tom ao enunciado, o produtor do discurso do MST aciona naturalmente 

as funções da linguagem (HALLIDAY, 1978). Ainda com base em propostas 

funcionalistas, há a indicar que o discurso do MST, em especial, organiza-se dentro 

de um contexto de cultura e de um contexto de situação (HALLIDAY, HASAN, 1989), 

cuja análise é imprescindível num trabalho que discute posicionamentos ideológicos 

e ethos. Portanto, uma proposição funcionalista cabe na sequência dessas 

reflexões. 

Neste capítulo, são examinados o contexto de cultura e o contexto de 

situação, assim como as funções da linguagem, no discurso do MST, materializados 

nos textos estudados nesta pesquisa. Sob o enfoque da linguística sistêmico-

funcional, são considerados os trabalhos de Halliday (1978) e Halliday, Hasan 

(1989) e de outros autores que discutem sua teoria. Segundo Motta-Roth e Herbele 

(2005: 13), Halliday denomina sua teoria de “sistêmica por referir-se à linguagem 

como rede de escolhas, relacionadas a variáveis de registro e de macro e 

microestruturas, e de funcional por sua relação com a atividade social em 

andamento num dado contexto”. 

 

3.1 O contexto de cultura, o contexto de situação na proposta funcionalista 

  

Ao discutir linguagem e situação na perspectiva funcionalista, Halliday (1978: 

34) afirma que “a linguagem é a habilidade de significar em determinados tipos de 

situação, ou contextos sociais, que são gerados pela cultura”32.  Dessa forma, o 

autor define o modo de uso da linguagem, pondo sob consideração o “contexto de 

situação” e o “contexto de cultura”. Neves (2010) recorrendo a Halliday, Hasan 

                                                

32 Language is the ability to ‘mean’ in the situation types,  or social contexts, that are generated by the 
culture.   (A tradução das citações  em língua inglesa é de responsabilidade da pesquisadora)   
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(1989) e Eggins (1994) sintetiza esses conceitos do arcabouço teórico  dos autores 

em um quadro comparativo, mostrando que o contexto de cultura, mais abstrato e 

geral, constitui as possibilidades de produção de sentido existentes na língua, 

enquanto o contexto de situação, mais particular e restrito, é a concretização da 

comunicação em um dado ambiente particular, ou seja, é o modo como se efetivam 

as possibilidades na língua. 

Na visão hallidayiana, o contexto de cultura é considerado “como parte de 

um sistema social”, que compreende “os panos de fundo ideológico e instrucional 

que dão valor ao texto e restringem seu significado”33 (HALLIDAY, HASAN, 1989: 

49). Dessa forma, a cultura torna possível a potencialidade de produção de 

significados, que são criados no ambiente em que o falante faz uma seleção 

particular dentre as possibilidades de uso, isto é, no contexto de situação. 

Ao estabelecer a comparação entre contexto de cultura e contexto de 

situação, Neves (2010) mostra que este se associa ao registro,  estabelecendo a 

ligação entre texto e microcontexto, e aquele associa-se ao gênero, que liga o texto 

ao seu macrocontexto. 

O estudo sobre gênero não faz parte dos propósitos deste trabalho, que 

privilegia a noção de metafunções da linguagem compreendendo  as três variáveis – 

o campo, a relação e o modo – que, segundo Halliday (1978: 143), definem o 

contexto de situação de um texto. Segundo o que explicita Neves (2010), o campo, 

ou a ação social, refere-se à natureza da prática social realizada pelo uso da 

linguagem, àquilo em que os falantes estão engajados e aos seus objetivos. A 

relação, ou estrutura de papéis, considera a natureza da relação entre os 

participantes do discurso: o papel de agente, o grau de controle de um participante 

sobre o outro, a relação entre eles (hierárquica ou não) e a distância social entre os 

participantes. O modo, ou organização simbólica, especifica qual a função da 

linguagem, qual o compartilhamento do processo entre os participantes, qual o canal 

da linguagem, o meio e seu modo retórico. 

                                                

33
 [...] the institutional and ideological background that give value to the text and constrain its 

interpretation.      
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Os elementos campo, relação e modo constituem a situação ou o contexto 

de situação, que está relacionado à situação imediata de realização do texto, como 

afirma Halliday (1978: 143):  

O ambiente ou contexto social, da linguagem é estruturado como um 
campo de ação social significativa, uma relação de papéis 
interacionais, e um modo de organização simbólica. Tomados juntos, 

eles constituem a situação, ou “contexto de situação”, de um texto.34 

 
De acordo com essas palavras, os componentes do contexto de situação — 

campo, relação e modo — estão relacionados à situação imediata de realização do 

texto. Assim, pode-se afirmar, como registra Neves (2010: 76), que a ênfase da 

teoria sistêmico-funcional de Halliday “está na análise do texto como modo de ação”. 

Para Halliday e Hasan (1976: 22), quanto mais especificamente se caracteriza o 

contexto de situação, mais especificamente se pode predizer as propriedades de um 

texto nessa situação. A análise do texto, na teoria funcionalista, deve considerar 

esses três componentes do contexto de situação, de modo a demonstrar a relação 

entre a linguagem e o contexto. Ao usar a linguagem para expor suas ideias 

(informações, desejos, sentimentos) e relacionar-se com o outro, o homem o faz por 

meio de um processo natural de organização textual. 

A organização do contexto e a da linguagem são diferentes, embora estejam 

intimamente ligadas. Segundo Halliday (1978), a linguagem é funcionalmente 

organizada mediante três metafunções: ideacional, interpessoal, textual. A primeira 

representa a “linguagem como a expressão das experiências do falante, tanto do 

mundo externo como do seu mundo interior, que é sua própria consciência” 

(HALLIDAY, 1978: 45)35. A função interpessoal “abrange todos os usos da língua 

para expressar relações sociais e pessoais, incluindo todas as formas de 

intervenção do falante na situação de fala e no ato de fala” (HALLIDAY: 1976: 41)36. 

Em outras palavras, essa função estabelece e mantém relações entre os membros 

da sociedade, representando a interação e os papéis assumidos pelos participantes 

                                                

34
 The environment, or social context, of language is structured as a field of significant social action, a 

tenor of role relationships, and a mode of symbolic organization. Taken together these constitute the 
situation, or ‘context  of situation’, of a text.   
35

 [what I prefer to call the ideational function:] language as expressing the speaker’s experience of the 
external word, and of his own internal word, that of his own consciousness.  
36

 [This is the macro-function that we shall refer to as the “interpersonal”;]  it embodies all use of 
language to express social  and  personal  relations,  including all forms of the speaker’s intrusion  into  
the speech situation  and the speech act.  
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do discurso. A terceira metafunção, a  textual, “preenche a exigência de que a língua 

seja operacionalmente relevante – que tenha uma textura, em contextos situacionais 

concretos [...]” (HALLIDAY: 1976:42)37, enfim, essa função se refere ao modo como 

o discurso se organiza para produzir sentido em uma determinada situação.  

Dentre as três metafunções da linguagem, a função ideacional e a 

interpessoal “são as manifestações, no sistema linguístico, dos dois propósitos mais 

gerais que fundamentam todos os usos da linguagem: entender o ambiente 

(ideacional) e influir sobre os outros (interpessoal)” (NEVES, 1997: 62). Entretanto, 

continua a autora, ambas só se tornam relevantes por meio do terceiro componente 

metafuncional, o textual, que permite ao homem construir experiências do mundo 

interior e exterior, assim como representar as relações interpessoais, estruturando 

coerentemente o texto. 

Ao referir-se à variável “relação”, Neves (2010) mostra que Eggins (1994) 

fixa extremos que podem ser verificados em cada uma das três dimensões 

caracterizadoras desse conceito de relação, apontadas por Poynton (1985): o poder, 

o envolvimento afetivo e o contato. Eggins explica os extremos de cada dimensão: 

a relação de poder na interação pode ser igual ou desigual, em 
termos de força, autoridade, estatuto e conhecimento especializado; 
o envolvimento afetivo pode ser alto ou baixo, em termos de 
extensão do envolvimento emocional entre os participantes; e o tipo 
de contato pode ser frequente ou eventual, em termos de 
convivência” (EGGINS, 1994 apud NEVES, 2010: 77).  

 

Pode-se afirmar que há uma correlação direta entre a organização funcional 

da linguagem e o contexto de situação, estabelecendo-se uma relação entre as 

metafunções e as variáveis da configuração contextual.  

Considerando a teoria sistêmico-funcional de Halliday (1978), que valoriza o 

papel do contexto na análise do texto, busca-se verificar o contexto de cultura 

(ambiente no qual se desenvolvem as diversas possibilidades de uso da língua 

disponíveis) e o contexto de situação (ambiente no qual se faz uma seleção 

particular de uso) em que os textos do MST sobre educação foram produzidos. 

                                                

37
 [...] a third macro-function, the “textual”, which fills the requirement that language should be 

operationally relevant – that it should have a texture, in real contexts of situation,…. 



98 

 

Entender o contexto de cultura e o contexto de situação em que os textos foram 

produzidos é fundamental para que se possa determinar o posicionamento 

ideológico do sujeito que enuncia. 

No campo discursivo38 educacional, o contexto amplo da cultura 

compreende a educação hegemônica mantida pelo Estado. O contexto em que se 

situa o discurso do MST  é marcado por um processo de luta e de conquista da terra 

do movimento que impôs a sua presença em várias regiões do país, reivindicando a 

Reforma Agrária que fora regulamentada pela Constituição de 1988 . No contexto de 

situação consideram-se as práticas sociais e culturais dos assentamentos e 

acampamentos do MST. Discute-se uma educação específica que o movimento 

almeja: trata-se de uma educação contra-hegemônica dentro de uma visão 

socialista, que possa promover a mudança social.  

 

3.1.1    O contexto de situação nos textos da proposta pedagógica do MST 

 

Como apontado anteriormente, o contexto de situação, na perspectiva de 

Halliday e Hasan (1989), constitui o conjunto de todos os fatores externos que 

influenciam as escolhas linguísticas do falante ou do escritor. Nesse sentido, busca-

se explicitar quais os fatores externos que contribuíram para a organização do 

discurso do MST, objeto de estudo deste trabalho.  

Os textos selecionados para esta pesquisa foram produzidos em um 

momento histórico da luta do movimento dos trabalhadores rurais sem-terra pela 

implantação da Reforma Agrária no país. Assim, a proposta de educação que 

anunciam está inserida na dinâmica de um movimento social, que visa à liberdade e 

à autonomia do ser humano, de modo a resgatar a sua dignidade e seus direitos 

como cidadão. O Movimento entende que uma educação pautada por valores 

                                                

38 Entende-se como “campo discursivo “um conjunto de formações discursivas que se encontram em 
concorrência, delimitam-se reciprocamente em uma região determinada do universo discursivo. 
“Concorrência deve ser entendida da maneira mais ampla; ela inclui tanto o confronto aberto quanto a 
aliança, a neutralidade aparente, etc.. entre discursos que possuem a mesma função social... Pode-
se tratar do campo político, filosófico, dramaturgico, gramatical etc..[...] È no interior do campo 
discursivo que se constitui um discurso” (MAINGUENEAU, 2008a: 34).   
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contrários à ideologia dominante possa assegurar a construção de uma nova cultura 

e de uma nova concepção de mundo.  

Esses textos foram produzidos entre 1990 e 2001, e sua autoria é atribuída 

ao Setor de Educação do MST, especificamente a alguns professores, como Roseli 

Salete Caldart, Paulo Ricardo Cerioli e Isabela Camini. O Setor de Educação foi 

criado em 1987, com a finalidade de definir como deveria funcionar uma escola do 

Movimento. A criação desse setor é resultado do esforço conjunto de professores e 

pais, que passaram a assumir a questão educacional das crianças e dos jovens 

como prioridade para o Movimento.  

Os textos do Setor de Educação foram publicados anteriormente, na época 

de sua produção, em cadernos de formação, cartilha FUNDEP, boletins de 

educação e cadernos de educação, visando, sobretudo, à orientação dos 

professores do movimento. Mais tarde, foram compilados em ordem cronológica e 

publicados na coletânea Dossiê MST Escola, documentos e estudos 1990-2001, 

pela editora Expressão Popular em 2005.  

Os textos trazem orientações de como deve ser o ensino da educação 

básica para crianças, adolescentes e jovens, delineando a identidade da escola dos 

assentamentos, o seu currículo e a sua forma de organização, estabelecendo os 

papéis dos professores, alunos, pais e de toda comunidade do assentamento. 

A linguagem, bastante acessível, desses textos tem um caráter 

argumentativo, decorrente da necessidade de dar aos destinatários (os assentados) 

uma razão convincente para acreditarem que o novo projeto pedagógico possa ser 

implantado e transformar a sua realidade, como se observa neste fragmento:  

Sugerimos que este material seja divulgado e discutido nos 
assentamentos e acampamentos, nos núcleos, nas direções, nos 
setores, nas escolas, no conjunto da militância do MST. O apoio de 
cada companheiro e de cada companheira é fundamental para 
garantirmos que esta proposta se torne realidade e mais uma de 
nossas bandeiras de luta. Ocupar, resistir e produzir: também na 
educação! (DOSSIÊ MST ESCOLA, 2005: 39) 

 

          O contexto de cultura está marcado pela seleção de termos (ocupar, resistir e 

produzir) no final do enunciado, que remetem às “ocupações dos latifúndios” pelos 
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sem-terra, no final da década de 1990, num período em que pululavam no país 

inúmeros movimentos populares a favor da Reforma Agrária, para que se cumprisse 

o dispositivo constitucional. O contexto de situação, por outro lado, é construído pelo 

enunciador que fala do lugar do povo oprimido e injustiçado, a reivindicar uma 

educação contra-hegemônica que resgate a justiça social e a dignidade humana.                

Dentro desse contexto de situação na variável campo, pode-se afirmar que a 

proposta pedagógica do MST está inserida no discurso político/educacional e 

configurada linguisticamente em um texto que traz informações sobre uma nova 

concepção de educação e que estabelece normas e princípios para implementá-la, 

como se vê neste enunciado: 

No texto tratamos de princípios filosóficos e princípios pedagógicos. 
Na verdade eles estão bastante ligados; a distinção é para 
entendermos as questões específicas que estão envolvidas no nosso 
trabalho de educação. [...] Os princípios filosóficos dizem respeito a 
nossa visão de mundo, nossas concepções mais gerais em relação à 
pessoa humana, à sociedade, e ao que entendemos que seja 
educação. Remetem aos objetivos mais estratégicos do trabalho 
educativo do MST. Os princípios pedagógicos se referem ao jeito de 
fazer e de pensar a educação, para concretizar os princípios 
filosóficos. (DOSSIÊ MST-ESCOLA, 2005: 160)  

 

A natureza da relação entre os participantes do discurso pode ser 

considerada desigual uma vez que é efetivada pelos intelectuais do Movimento – os 

membros do Setor de Educação que escrevem os textos – e os assentados – 

sobretudo os professores, alunos e pais de alunos, assim como os leitores de modo 

geral. Essa relação projeta-se de forma hierárquica, pois os enunciadores, na 

condição de membros do Setor de Educação do MST, colocam-se em uma posição 

de especialistas em educação, dirigindo-se a uma plateia que, na sua maioria, é de 

baixa escolaridade.  

Pode-se dizer, entretanto, que esse enunciado revela uma distância mínima 

entre os participantes do discurso, uma vez que os enunciadores do discurso se 

colocam junto dos enunciatários na luta por uma educação que possa transformar a 

sua realidade. Isso está bastante visível quando o sujeito do enunciado se coloca 

como um nós inclusivo, demonstrando que é participante do movimento e que 

interage frequentemente no contexto das experiências realizadas pelo MST. É o que 

se vê neste trecho em que o enunciador ressalta a importância da cooperação 
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mútua no enfrentamento dos problemas:  

  Uma das principais lições que a nossa luta vem trazendo é que só 
por meio da cooperação é que conseguiremos resolver nossos 
problemas. Por mais conscientes, corajosos, inteligentes, nós nunca 
conseguiremos enfrentar o inimigo sozinho. Ninguém se educa 
sozinho. Ninguém vai transformar a sociedade sozinho, mas, 
podemos fazer tudo isso se aprendermos a nos organizar e agir 
coletivamente. (DOSSIÊ MST ESCOLA, 2005: 40) 

 

Quanto à natureza do modo do discurso, a linguagem desempenha um 

papel constitutivo. Embora seja um texto escrito, em que o enunciador se posta 

como um nós inclusivo, ele tem, em determinados momentos, um caráter dialogal, 

na medida em que questiona ou inquire o enunciatário sobre sua opinião e sugestão 

no desenvolvimento da proposta de educação que está sendo implantada. Observe-

se  neste enunciado a maneira como o enunciador discute o planejamento escolar:  

Na escola, o que é planejar? Planejar é tomar decisões sobre o 
fazer. Então a pergunta aqui é quais são as decisões necessárias 
para garantir o fazer (trabalho da escola)? O planejamento escolar 
não tem só a ver com preparação de aulas, como às vezes é 
entendido. Ele tem a ver com o conjunto das atividades 
desenvolvidas pela escola. E mais, com a estratégia de intervenção 
na realidade que a escola vai adotar. Podemos dizer que o 
planejamento da escola envolve as seguintes dimensões: [...] 
DOSSIÊ MST-ESCOLA, 2005: 107-108).  

 
 

Percebe-se, nesse enunciado, que os participantes do discurso estabelecem 

uma relação amigável, solidária, em que o enunciador se coloca como um orientador 

que presta esclarecimentos ao enunciatário, mas em um tom de companheirismo, de 

quem se posiciona ao lado, e não acima do outro.    

Com base no modelo de Hasan (1989)39 construiu-se, neste trabalho, uma 

configuração textual dos textos que organizam o discurso do MST sobre educação. 

                                                

39
 O modelo de Hasan (1989: 59) citado por Motta-Roth e Herbele (2005: 18), é a figura 1.3 

(CONFIGURAÇÃO CONTEXTUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO) que segue: 

Campo: a atividade social envolvida: transação econômica: compra de produtos a varejo; comida 
perecível;   
Relação: os agentes de transação: hierárquica: freguês (superior) e vendedor (subordinado);  a 
distância social: quase máxima;   
Modo: o papel da linguagem: auxiliar; canal: fônico; o meio: falado com contato visual.   
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Campo: a atividade social envolvida é a proposta de uma educação contra-hegemônica, 
assentada numa visão socialista.  
 
Relação: os agentes da proposta pedagógica estão numa posição hierárquica: membros 

do Setor de Educação (produtores) e professores, alunos e pais dos assentamentos dos 
sem-terra (receptores); a distância social entre participantes é mínima.  
 
Modo: o papel da linguagem é constitutivo; o canal é gráfico; o meio é o escrito em textos 
organizados diacronicamente. 

 

Quadro 5 – Configuração contextual dos textos da proposta pedagógica do MST. 

No quadro 5, fica configurado o contexto de situação do discurso do MST 

materializado nos textos, objeto de análise desta pesquisa. As marcas do contexto 

situacional, nos enunciados analisados, indicam estados e práticas sociais, culturais 

e ideológicas do grupo social que está representado no ato da enunciação, isto é, 

dos militantes do movimento social dos sem-terra. 

Importa registrar, ainda, que linguagem dos textos do MST tem um caráter 

argumentativo, mostrando que o campo discursivo do Movimento faz um 

enfrentamento ao discurso do poder constituído, deixando claro aos destinatários 

uma razão convincente para acreditar no sucesso de uma proposta pedagógica que 

entende a educação como um processo interligado a uma prática produtiva e 

política. 

 

3.2  As metafunções da linguagem no discurso de MST sobre educação básica. 

 

Dentre as metafunções da linguagem propostas por Halliday (1994), a 

função ideacional diz respeito à expressão da experiência humana, ou seja, refere-

se ao conteúdo do texto, na busca de entender o ambiente. Nos textos do Setor de 

Educação do MST, verificam-se a representação da realidade dos sem-terra e a 

descrição de suas experiências com a luta pela terra —  a ocupação dos latifúndios, 

a negociação com o governo e com o proprietário e a posse do assentamento. Há 

também uma orientação sobre como organizar a vida coletiva e o trabalho nos 

assentamentos conquistados. 
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Enfim, a concepção de educação que o MST pretende implantar, e que já 

tem sido desenvolvida em alguns assentamentos, é descrita nos textos analisados 

de forma detalhada, a fim de reforçar experiências vividas que deram certo em 

algumas escolas e de incentivar as escolas de outros assentamentos a vivenciar tais 

experiências. 

A experiência e os conhecimentos baseados em Paulo Freire e nos 

pedagogos da educação russa estão codificados na linguagem por símbolos verbais 

escritos, expressando com clareza o pensamento do homem oprimido que luta para 

transformar seu mundo. Isso pode ser percebido pela seleção de determinados itens 

lexicais, como companheirismo, luta pela terra, coletivo, solidariedade, trabalho 

produtivo, cooperativismo, lideranças, militantes, movimentos populares, prática, 

consciência organizativa, temas geradores, os quais revelam que a concepção de 

educação proposta pelo MST aponta para uma nova organização da sociedade 

numa visão socialista de mundo.  

Essa seleção do vocabulário como representação do mundo de uma 

determinada cultura pode indicar como a realidade é percebida de acordo com as 

necessidades ideológicas de cada grupo social. Esse fato é esclarecido por Motta-

Roth e Heberle (2005: 15), que, apoiando-se nos estudos de Halliday (1978), 

afirmam que “na oração, unidade básica para a análise léxico-gramatical, o 

componente ideacional se materializa pela transitividade”, que é um sistema de 

escolhas gramaticais.  

A análise dos elementos léxico-gramaticais quanto à transitividade tem, 

segundo as autoras, como função principal evidenciar textualmente quem é que 

pensa/diz o quê, e em que circunstâncias. Nesse aspecto, Meurer (2005: 98) 

esclarece que “esse tipo de análise se propõe indicar significados ideacionais do 

texto: que tipo de conhecimento ou crenças são produzidos e, portanto, que 

representação da realidade o texto oferece”.  Assim, o enunciador (o Setor de 

Educação do MST), que é “quem pensa e diz” as informações do texto, faz isso 

imbuído de um saber que lhe dá poder para reconstruir uma representação de 

educação libertadora que visa a derrubar os valores burgueses da educação 

hegemônica, e  instaurar novos valores. 
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A metafunção textual permite organizar o texto de uma determinada 

maneira, compor uma tessitura dos mecanismos linguísticos, de modo que os 

participantes do discurso possam atingir certo objetivo. Essa metafunção 

materializa-se pela estrutura temática e coesiva, o que se pode observar nos textos 

que constituem o corpus desta pesquisa. 

Os textos sobre a proposta pedagógica produzidos pelo Setor de Educação 

do MST têm como tema principal a educação ou a escola do assentamento, como 

se percebe nas orações e frases dos enunciados (1), (2) e (3) a seguir: 

(1) Nossa proposta de educação está sendo construída por meio da cooperação. (DOSSIÊ 

MST ESCOLA,  2005: 39) 

(2) A escola de assentamento deve preparar as crianças para o trabalho no meio rural. 

(idem, p. 39) 

(3) A escola também é lugar de viver e refletir sobre uma nova ética. (idem, p. 40) 

 

Em (1), o sujeito (paciente) nossa proposta de educação é o elemento 

central que serve como pivô de progressão não só desse enunciado mas também de 

todo o texto de onde ele foi retirado. Em síntese, é o tema de que trata o texto. 

No enunciado (2), a expressão escola de assentamento, colocada como 

tema frasal e na função de agente de “deve preparar”, assume status de “poder 

fazer” algo, que é pôr em prática a pedagogia socialista, que enfatiza a importância 

do trabalho como princípio educativo na educação básica de jovens e crianças. 

Em (3), também a expressão escola é o tema frasal. Embora não tenha a 

função de agente, o seu predicado revela um sistema de transitoriedade relacional 

(é um lugar) e expressa a mesma valorização da Escola do Trabalho proposta pela 

pedagogia socialista. 

Nos textos que materializam o discurso do MST sobre educação, há modos 

específicos de organizar o texto, ora com orações curtas, ora com frases truncadas 

que são termos de uma oração anterior. Isso permite a construção de períodos 

curtos e independentes, tornando a leitura mais rápida e dinâmica. Além disso, ao 

omitir os nexos (articuladores), o enunciador como que se ausenta do enunciado, do 

que decorre um efeito de neutralidade aparente. Para exemplificar esse caso, 
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destaca-se aqui a tessitura dos períodos em um trecho do texto 03 – O que 

queremos com as escolas dos assentamentos. O excerto que vem a seguir 

esclarece como deve ser o trabalho das crianças nas escolas do assentamento. Os 

breves períodos do texto são geralmente constituídos por apenas uma oração:  

   Aos poucos as crianças podem assumir outros trabalhos. Podem 
organizar a farmácia da Escola, organizar a Biblioteca. Podem ajudar 

na secretaria. Podem organizar jogos, festas, campanhas. Podem 
até fazer um jornalzinho com as notícias da Escola e do 
assentamento.  
   Mas isto não chega. As crianças devem também ter um trabalho 
ligado à terra. Pode ser uma horta. Pode ser um pomar. Pode ser 
uma pequena lavoura. Pode ser a criação de pequenos animais. 
Pode ser tudo isso junto.  
   As crianças, além de aprender fazendo, vão aprender a 
importância social do trabalho que realizam. A importância do 
trabalho na Escola e a importância do trabalho em casa ou na 
Associação. A importância do trabalho na COOPERATIVA DE 
PRODUÇÃO. 
   O estudo deve refletir sobre o trabalho. Sobre como tudo está 
sendo feito. Sobre o resultado do trabalho. Sobre sua importância. 
Assim o trabalho e o estudo ficam ligados um no outro. [...] As 
crianças devem ser participantes ativas da organização e 
funcionamento da escola (DOSSIÊ MST ESCOLA, 2005: 34).  

 

Destaquem-se, no segundo parágrafo,  alguns  desses períodos que são 

constituídos por apenas uma oração:  Mas isto não chega. Pode ser uma horta. 

Pode ser um pomar. Pode ser uma pequena lavoura. Pode ser a criação de 

pequenos animais. Pode ser tudo isso junto. Destaquem-se, também, as frases 

truncadas, nominais, à medida que estão no escopo de “O estudo deve refletir 

sobre” [x, y, z]. Também no terceiro parágrafo:  A importância do trabalho na Escola 

e a importância do trabalho em casa ou na Associação  são objeto direto da primeira 

oração. As outras frases que também constituem termos da oração que as 

precedem: A importância do trabalho na COOPERATIVA DE PRODUÇÃO. Sobre o 

resultado do trabalho. Sobre sua importância.  

Por meio dessa organização textual, criou-se uma possibilidade de repetir 

determinados termos, como pode ser, importância, sobre e trabalho, para conferir 

um tom mais incisivo ao discurso. Desse modo, a forma como se organiza o texto 

contribui para reforçar o caráter impositivo e persuasivo do discurso, e ao mesmo 
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tempo, facilita a compreensão do enunciatário. Essa estratégia discursiva revela o 

forte acionamento da função textual.  

A função interpessoal, que se refere à interação entre as pessoas envolvidas 

no discurso, poderá ser analisada verificando-se a relação entre enunciadores (os 

que produziram os textos) e os enunciatários (aqueles a quem os textos se 

destinam, os assentados). Os enunciadores, que se pronunciam do Setor de 

Educação do MST como especialistas em educação estão numa posição-sujeito 

hierárquica  superior, como possuidores do saber sobre essa nova educação que 

devem explicar, de forma acessível, para seus enunciatários. Por outro lado, esses 

enunciadores posicionam-se como companheiros, como aliados, solidários na luta 

contra o capitalismo selvagem contra a exploração pela classe dominante,  e unidos 

na luta por uma educação de filosofia socialista, que possa promover a mudança 

social, e, consequentemente, a reforma agrária. 

Percebe-se que, com o uso de uma linguagem quase coloquial, o 

enunciador busca a proximidade com o seu enunciatário, mesmo que fisicamente 

estejam distantes, pois se trata de texto escrito. Em determinados trechos dos 

enunciados, há uma forte presença de oralidade, cuja finalidade é buscar a 

cumplicidade do outro. No texto O que queremos com as escolas dos 

assentamentos, o comentário dos princípios quatro e cinco, traz dois exemplos que 

ilustram esse caso: 

Escola e assentamento devem estar ligados igual aos namorados: 
são dois, mas tão agarradinhos que parecem um só! [...] 
Não adianta ficar repassando conteúdo do caderno do professor para 
o caderno do aluno. A criança não sabe pra que serve. Gasta-se 
caderno em vão. (DOSSIÊ: MST ESCOLA, 2005: 35) 

 

A forte presença, nesse texto, dos verbos modais dever, precisar,  e da 

expressão ter que expressa a obrigatoriedade de se implantar uma nova visão de 

educação que possa derrubar também as “cercas do latifúndio” do analfabetismo e 

da educação burguesa. Desse texto, destacam-se dois enunciados modalizados 

deonticamente (numerados como 3 e 4) e do texto Nossa concepção de educação e 

de escola pode-se apresentar um exemplo (numerado como 5):  
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(3) Precisamos conhecer também aquilo que não vemos todo dia e que a humanidade já 
descobriu. (Dossiê MST Escola, 2005: 33) 

  

(4) A escola deve gerar pessoas que sejam sujeitos, com capacidade e consciência 

organizativa. (Dossiê MST Escola, 2005: 33) 

  

 (5) O ensino nas escolas dos assentamentos e acampamentos do MST deve preparar os 

estudantes para ficar e transformar o meio rural. (Dossiê MST Escola, 2005: 233) 

 

 Neste caso, a metafunção textual, que constrói a tessitura do texto, 

sobretudo com forte modalização deôntica, é fundamental na manifestação de uma 

atitude explícita do enunciador de criar universos de referência a serem 

compartilhados com o interlocutor. É que se vê o especialmente em (3), em que o 

uso da primeira pessoa do plural produz efeito de generalização. É um “nós” 

coletivo, de que também faz parte o interlocutor, cuja “tarefa” é, no futuro, comportar-

se de acordo com o estado de coisas a que o enunciador faz alusão. Já em (4) e (5), 

o enunciador como que se ausenta do ato de enunciação, fazendo emergir nos 

enunciados uma voz impessoal que espera do interlocutor a validação das 

“verdades” enunciadas. Além disso, ele envolve o interlocutor no cumprimento do 

compromisso inscrito, colocando-se como fonte da autoridade que impõe uma 

obrigação a ser executada .     

A respeito disso, vale lembrar a postulação de Lyons (1977) de que a 

obrigação deôntica procede habitualmente de uma fonte ou causa. A fonte da 

autoridade, à qual o outro deve submeter-se, pode provir de uma pessoa ou de uma 

instituição, de um conjunto de princípios morais ou jurídicos ou ainda de uma 

simples força interior. O alvo sobre o qual incide a qualificação deôntica pode ser um 

agente humano, como em (3) ou uma instituição, como em (4) e (5). 

Dessa forma o enunciador vale-se da modalização deôntica e da tessitura do 

texto para evidenciar a função textual, assim como a função interpessoal na medida 

em que estabelece e define a interação entre os participantes do discurso como 

amigável. Consegue, com esses recursos, persuadir os enunciatários da 

necessidade incontestável de aceitarem o seu discurso como verdadeiro e de 

lutarem pela implantação de uma proposta de educação que possa capacitar os 

trabalhadores a serem agentes efetivos do processo de mudança social. 
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4  ANÁLISE  DO CORPUS: DISCURSO DO MST E DO MEC 

 

 

Neste capítulo, propõe-se analisar os textos que materializam os discursos do  

MST e do MEC sobre uma proposta de Educação Básica para as escolas do meio 

rural, a partir de uma convergência teórica entre a análise do discurso, a teoria da 

enunciação e a teoria funcionalista da linguagem. Dessa forma, pretende-se 

responder as principais questões da pesquisa, já especificadas na introdução deste 

trabalho e que se referem a:  

 

1- a construção do tom de obrigatoriedade com que o sujeito/enunciador se dirige a 

seus enunciatários; 

2- o posicionamento ideológico do enunciador em cada discurso analisado, em 

relação à proposta educacional que apresenta; 

3- a manifestação do ethos do enunciador no discurso do MST e do MEC, 

materializados nos textos do corpus selecionado.    

 

Os textos que materializam o discurso do MST são analisados considerando-

se a sua estrutura formal e a cena da enunciação. A análise da estrutura formal é 

apresentada no 3º capítulo, e fundamenta-se nas metafunções de Halliday (1994), 

sobretudo na metafunção textual, que destaca o papel da tessitura do texto na 

determinação/construção do tom de obrigatoriedade do discurso do MST.  

O discurso do MEC, materializado nas Resoluções do CNE, apresenta uma 

característica formal diferente, por se tratar de um texto legal de caráter normativo 

Por essa  razão, na sua análise  é considerada apenas a projeção da enunciação no 

enunciado.  

A análise dos textos é realizada em dois níveis complementares, tendo em 

vista a situação de enunciação e os enunciados. No primeiro nível, verifica-se como 

a enunciação se projeta no enunciado, considerando-se as marcas linguísticas que 

nele imprimem a dêixis e a modalização da linguagem. A análise dos dêiticos e dos 

modalizadores permite caracterizar o tom com que o enunciador discursiviza, assim 

como definir o estatuto do enunciador e do enunciatário. Os dêiticos auxiliam na 

definição do estatuto do enunciador e do enunciatário apenas no discurso do MST, 
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uma vez que, nas Resoluções do CNE que materializam o discurso do MEC, que 

são textos normativos, não aparecem formas dêiticas. Assim, na análise da projeção 

da enunciação no enunciado no texto das Resoluções, são considerados apenas os 

modalizadores como marcas linguísticas que permitem caracterizar o estatuto dos 

participantes do discurso e o tom do enunciador.     

No segundo nível, é analisada a forma pela qual a presença do “outro” se 

manifesta no discurso, mais precisamente a inscrição da heterogeneidade no 

discurso. Com base nos estudos de Authier-Revuz (2004) relacionados à questão do 

interdiscurso, como propõe Maingueneau (1993, 2008a), pretende-se apreender as 

várias vozes que constituem o discurso do MST e o do MEC sobre a educação 

básica para o homem do campo.  

 

4.1 Os textos que materializam o discurso do MST 

 

Como já se apontou na Introdução o discurso do MST está expresso nos 

textos que compõem  a coletânea Dossiê MST Escola: documentos e estudos 1990-

2001. Antes de iniciar a análise dos textos recortados para esse fim, duas 

observações se fazem necessárias. 

A primeira diz respeito ao “nome” que encabeça o título do extenso 

documento em que os recortes se inscrevem – “Dossiê” –, o qual traz o efeito de 

mistério, de objeto secreto, de grande impacto social e político-jurídico (em face da 

imagem do movimento na sociedade “atual” e do significado de ‘autos’, ‘processo’, 

que a palavra tem em francês). Além disso, no domínio educacional há fórmulas 

comunicacionais típicas, estabilizadas, como é o caso de algumas formas de 

controle das práticas sociais e discursivas que circulam nesse meio. Ao escolher 

“Dossiê”, o enunciador vem transgredir o que está estabilizado. 

Ao apor, sem articuladores, um duplo qualificador – “MST Escola” – ao  nome 

“Dossiê”, o enunciador, por um lado, reduz o sentido de segredo – porque há a 

especificação, a determinação, a identificação: é um documento do MST e da Escola 

(instituição). Por outro lado, reforça o efeito de mistério: “MST Escola” é uma 
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unidade sintático-semântica que adjetiva o nome “Dossiê”, ou cabe a “Escola” 

adjetivar “MST”? 

Dessa ambiguidade ou duplicidade sintático-semântica, produzida na  função 

textual da linguagem, pela ocultação de elos subordinantes ou coordenantes, 

também emergem efeitos de sentido diferentes e pelo menos duas possibilidades 

interpretativas.   

Pela primeira leitura, “MST Escola” surge como uma referência absoluta, de 

valor descritivo, por meio da qual um referente novo é introduzido no universo do 

discurso: o MST aí referido não é agora (só) o movimento de luta pela terra, mas 

uma organização em cujo interior há uma Escola (tão importante quanto a terra), 

sobre a qual se vão revelar “verdades”. Nesse sentido, pode-se ler uma relação não 

hierárquica de adição entre “MST” e “Escola”, atenuando a tensão que o nome MST, 

aliado a “Dossiê”, possa representar ou suscitar nos interlocutores. 

Na segunda leitura, se “Escola” qualifica “MST”, outras questões emergem: a 

posposição do adjetivo, mesmo sem um (possível) hífen, produz uma relação de 

subordinação? “Escola” é a finalidade a que se destina o MST? Ou a posposição do 

termo “Escola” é estratégica e o referente seria “a Escola do MST”? Qualquer que 

seja a leitura, o sentido especificativo de “Escola” (instituição) derivará para um 

sentido genérico, de “escola” (espaço para aprender-ensinar), provocando o 

“aparecimento” de um “outro” MST, cujas reivindicações, nesse ponto, se deslocam 

de “terra” para “educação”.    

A despeito dessas ambiguidades, aberto o “Dossiê”, os sentidos vão convergir 

para um ponto comum, vai-se a uma escola específica e exclusiva, para um público 

também específico: os integrantes do MST, como se verá no decorrer das análises. 

A segunda observação preliminar refere-se aos fios da doutrina marxista-

leninista40 que, ressignificados, se entrelaçam ao longo de todo o documento (a 

heterogeneidade constitutiva), que se mostram e se deixam mostrar na 

materialidade linguística e na própria configuração textual de cada microdocumento 

                                                

40
 Para informações sobre essa doutrina ver: MARX, Karl e ENGELS, Friedrich. Manifesto do Partido 

Comunista. Trad. Marco Aurélio Nogueira e Leandro Konder. 3. Ed. Petrópolis: Vozes, 1990. MARX, 
Karl; ENGELS, Friedrich. Obras escolhidas. Moscou: Editora Progresso, 1973, Tomo II; 
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constitutivo do Dossiê (a heterogeneidade mostrada). “Ressignificados” porque, 

embora sejam os dizeres do outro, nunca são os mesmos. Não há paráfrases 

(porque nestas há um retorno aos mesmos espaços do dizer); o que há são 

deslocamentos, rupturas, equívocos e desconstruções; polissemia, portanto. 

(ORLANDI, 1999, p. 36). A doutrina marxista está, ao menos temporal e 

espacialmente, muito distante do Dossiê, que está marcado pela resistência 

ideológica. O MST inscreve movimentos de massa de séculos anteriores em um 

mundo globalizado, neoliberal e não socialista. E as reivindicações são outras... 

 Ao longo de cada texto analisado, podem ser vistas (ou percebidas, pelos 

efeitos de sentido) a força e a vigência (ainda em pleno final do século XX e início do 

século XXI) de princípios fundamentais do “humanismo” de Marx e Lênin: o homem 

como valor supremo, cuja dignidade e cujos direitos individuais estão atrelados a 

uma espécie de “autogestão” socialista do povo, sem que, no entanto, ele se torne 

passivo, porque a cada um dos integrantes desse povo cabe uma parcela na tarefa 

de transformar a sociedade. 

Na esteira dessa percepção ao mesmo tempo individual e social do homem – 

agente de mudança social –, a prática desse socialismo contém um componente 

vital: a formação de um “novo homem”, cuja vida deve reger-se pelo bem, pela 

honra, pela consciência, pela justiça e por aquilo que hoje (guardadas as condições 

de produção de cada discurso) se tem chamado de “responsabilidade social”.41 

Em sendo cada “indivíduo social” um agente de transformação, a união de 

todos em torno de um objetivo comum levaria à instauração do poder popular e à 

incorporação da massa trabalhadora na solução dos problemas do Estado e na 

eliminação da propriedade privada do controle dos meios de produção. Disso 

resultariam relações (políticas e jurídicas) de “responsabilidade recíproca”, numa 

combinação orgânica de direitos e deveres do Estado, da sociedade e do indivíduo. 

A meta é superar o sistema capitalista sua(s) política(s) de exploração e opressão, 

instaurando uma ordem social justa e um desenvolvimento social marcado por 

melhores condições de trabalho e de vida. 

                                                

41
 A responsabilidade social inclui, hoje, entre outros aspectos, a contribuição de empresas e 

instituições para a inclusão social, para o desenvolvimento econômico e social do país, para a defesa 
e preservação do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural. 
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Feitas as observações sobre o nome “Dossiê” e sobre os fios da doutrina 

marxista-leninista que se entrecruzam em todo o discurso, volta-se agora para a 

apresentação dos textos que materializam esse discurso. Há nos textos do dossiê 

um conjunto de objetos comuns: a proposta de uma educação diferenciada para as 

crianças e jovens  dos assentamentos.  

Dentre os quinze textos que constituem dossiê foram selecionados cinco que 

apresentam diversidades de temas como: 1- busca e desenvolvimento de práticas 

pedagógicas diferentes; 2- organização das escolas nos assentamentos; 3- relação 

entre trabalho e escola; 4- pedagogia da cooperação; 5- linhas políticas e concepção 

de educação do MST. Todas essas temáticas constituem o discurso pedagógico do 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, cujo enunciador manifesta um 

posicionamento ideológico que reflete os ideais do socialismo da Revolução Russa 

de 1917.  

Na sequência, apresenta-se no quadro 6 a relação dos textos do MST sobre 

educação que constituem a coletânea Dossiê MST Escola: documentos e estudos 

1990-2001, publicada pela Expressão Popular, em 2005.  
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Relação dos textos que compõem a coletânea  Dossiê MST Escola – 2005 

Títulos dos textos    Data da 1ª 

publicação  

Produtor  do  texto 

1-Nossa luta é nossa escola: a educação das 
crianças  nos acampamentos e assentamentos.  

  

2- Educação no Documento Básico do  MST.   

 
3-O que queremos com as escolas dos 

 assentamentos.     

 
4- Como deve ser uma escola de assentamento  

 

5- Como fazer a escola que queremos.   

 
6- A importância da prática na aprendizagem 

 das  crianças 

 
7- Escola, trabalho e cooperação.  

 

8- Como fazer a escola que queremos: o 
 planejamento.  

 

9- Ensino de 5º a 8º séries em áreas de 

assentamento:  ensaiando uma proposta.  
 

10- Princípios da Educação no MST 

 
11- Pedagogia da  Cooperação.  

 

12- Escola Itinerante em acampamentos do MST.  
 

13- Como fazemos a Escola de Educação  

 Fundamental.  

 
14- Nossa concepção de educação e de escola.   

 

15- Pedagogia do Movimento Sem Terra: 
acompanhamento às escolas.  

 

(jun. 1990)  
  

 

(fev. 1991)  

 
(jul. 1991)   

 

 
(ag. 1992)  

 

(1992) 

 
(fev. 1993)    

 

 
(mai 1994)  

 

(jan. 1995) 
 

 

(jan. 1995)  

  
 

(jul. 1996)   

 
(nov. 1997) 

 

(jun. 1998) 
 

(nov. 1999)   

 

 
(abril 2001) 

 

(jul. 2001)  

Roseli S. Caldart- DER/Fundep  
Bernadete Schwaab- Setor de 

Educação MST/RS 

Elaborado no 6º En. N. do MST 

 
Setores de Educação e de 

 Formação do MST 

 
Setor de Educação MST 

 

Setor de Educação MST e 

 DER/FUNDEP 
Roseli Salete Caldart e DER/ 

FUNDEP 

 
Roseli Salete Caldart- Setor de 

Educação MST 

Roseli Salete Caldart- Setorde 
Educação MST 

 

Setor de Educação MST 

 
 

Roseli Salete Caldart 

 
Paulo Ricardo Cerioli 

 

Isabela Camini e Equipe da E. 
Itinirante do MST 

Paulo R. Cerioli, Roseli S. 

Caldart e ITERRA 

 
Setor de Educação MST 

 

Roseli  S. Caldart e ITERRA   

Quadro 6- Relação dos textos que compõem a coletânea Dossiê MST Escola 

Como vários textos apresentam temática semelhante, foram selecionados 

cinco que apresentam traços que singularizam esse discurso, pois, como pondera 

Maingueneau (1993), se o discurso pode ser entendido como um conjunto de 

coerções semânticas, então elas devem estar em qualquer um dos textos desse 

discurso. Assim, basta selecionar alguns textos representativos do discurso em 

questão para encontrar os traços semânticos que o definem.   
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Seguindo a ordem em que aparecem na coletânea os textos selecionados 

para análise são: 

  

1º - Nossa luta é nossa escola: a educação das crianças nos acampamentos e 

assentamentos (junho 1990).   

3º - O que queremos com as escolas dos  assentamentos (julho 1991). 

7º - Escola, trabalho e cooperação (maio 1994). 

11º - Pedagogia da Cooperação (novembro de 1997) 

14º - Nossa concepção de educação e de escola  (abril 2001). 

  

O primeiro texto, publicado em 1990, apresenta um histórico da busca e 

desenvolvimento de práticas pedagógicas “diferentes” que permitem a construção de 

uma proposta alternativa de escola, centrada na relação entre educação e produção, 

e no desafio da participação da escola na construção dos assentamentos 

recentemente conquistados pela luta do MST.  

 O segundo texto representa a primeira produção político-pedagógica sobre 

a organização de escolas nos assentamentos. Ele é fruto da interlocução do Setor 

de Educação com o Setor de Formação do movimento, a partir de dez anos de 

práticas dos educadores, educandos, pais e lideranças dos assentamentos.   

O texto seguinte enfatiza a relação entre educação e trabalho como um dos 

pilares fundamentais da concepção de educação do MST. O texto traz com detalhes 

o que seria a construção de uma escola baseada na dimensão educativa do 

trabalho. 

 O quarto texto é uma produção avulsa, escrita especialmente para o Setor 

de Educação, mas que reflete as preocupações do movimento com uma das 

ênfases pedagógicas necessárias à escola de ensino fundamental: a cooperação.  

O último texto selecionado é uma síntese das linhas políticas e da 

concepção de educação e de escola proposta pelo MST como forma de promover a 

Reforma Agrária também na educação.   
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Na próxima seção faz-se a análise da projeção da enunciação no enunciado, 

observando-se o papel dos dêiticos na configuração dos participantes do discurso, e 

o papel dos marcadores deônticos na definição do tom com que o enunciador 

discursiviza.   

 

4.1.1 A dêixis na construção do estatuto do enunciador e do enunciatário  

 

A principal atividade da linguagem, a sua vocação original, que explica as 

funções que ela assegura no meio humano  é, segundo Benveniste (1989: 222), 

“antes de tudo significar”. Essa significação que se efetiva pelo discurso pode ser 

apreendida por meio de marcas que a enunciação projeta no enunciado, tais como  

dêiticos e as modalidades linguísticas.  São essas marcas linguísticas que são 

observadas na análise que aqui se faz da projeção da enunciação no enunciado dos 

cinco textos selecionados.  

Na situação de enunciação, observa-se que a dêixis faz referência aos 

elementos do ato enunciativo: o enunciador e o enunciatário, assim como sua 

ancoragem espacial e temporal, ou seja, momento e lugar da enunciação. Esses 

fatos enunciativos são as projeções da enunciação no enunciado, recobrindo o que 

Benveniste (1989: 81) denominava “aparelho formal da enunciação”. A análise dos 

elementos dêiticos, nos textos selecionados neste trabalho, tem a finalidade de 

caracterizar o estatuto do enunciador e do enunciatário.    

Os elementos linguísticos que operam a dêixis, no discurso do MST, são os   

pronomes pessoais, os possessivos e demonstrativos, os advérbios de lugar e de 

tempo.  Os dêiticos espaçotemporais e os dêiticos de pessoa (os pronomes 

pessoais e possessivos) bem como as desinências verbais número-pessoais 

constituem marcas da posição do enunciador no seu enunciado, e demonstram o 

estatuto que ele confere a si mesmo e a seu destinatário. 

Sendo de natureza social, a enunciação não existe fora de um contexto. 

Cada enunciador ocupa, em determinado momento, um lugar no espaço próprio de 
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uma comunidade, e dirige-se a um auditório bem definido, onde também se situa o 

enunciatário. 

Como diz Maingueneau (2005, 2008a, 2008b), o enunciador deve conferir a 

si e a seu destinatário certo estatuto, a fim de legitimar aquilo que diz. Para isso 

esse enunciador se atribui, no seu discurso, uma posição institucional42, isto é, fala 

em nome da organização que representa e marca sua relação com um saber. Tais  

formulações teóricas permitem que a pesquisa possa  averiguar qual o estatuto que 

o enunciador do discurso  se atribui nos diversos textos do MST sobre educação, 

para persuadir o enunciatário  da necessidade e importância desse novo projeto de 

educação.  

Verifica-se também qual o papel que o enunciador atribui aos destinatários 

(os assentados), qual a posição institucional que ele se outorga no seu discurso 

(visto, que  na maioria dos textos, ele fala em nome do Setor de Educação) e qual  o 

“saber” que esse enunciador se atribui para imprimir autoridade ao seu dizer.   

Delineado, no discurso do MST, o estatuto do enunciador e de seu 

destinatário é demonstrada, na sequência, a relação (de poder) estabelecida entre 

ambos, considerando a metafunção interpessoal de Halliday (1978,) e Halliday, 

Hasan (1989). Dessa forma, a análise que se faz na próxima seção preocupa-se em 

verificar como se estabelecem e como se mantêm as relações entre os participantes 

da enunciação, em cada um dos textos selecionados.  

 

4.1.1.1 Análise dos textos  

 

A seguir apresenta-se a análise dos cinco textos do MST, observando-se o 

papel dos dêiticos na caracterização do estatuto do enunciador e do enunciatário.  

                                                

42
 Segundo Mainguenau (2008b:14), a noção de posição não é a mesma de posicionamento. Este se 

define no interior de um campo discursivo (doutrina, escola, teoria, partido, tendência,  etc.) enquanto 
posição é inscrita no  espaço da luta de classes.  
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Análise do texto 1 – Nossa luta é nossa escola: a educação das crianças nos 

acampamentos e assentamentos –  (Dossiê MST Escola, pp.11-28) 

O texto 1 foi um dos primeiros produzidos a partir dos registros de práticas 

pedagógicas em escolas de assentamentos do MST. Escrito no início de 1990, esse 

texto traz depoimentos das educadoras de escolas que, à época, constituíam o recém-

criado Setor de Educação do MST.  É um texto longo, constituído de 18 páginas, que 

traz como debate central uma grande preocupação do movimento na época: como 

passar do sonho de uma educação “diferente” à construção de uma alternativa de 

escola centrada na relação entre educação e produção e no desafio da participação da 

escola na construção dos assentamentos que começavam a ser conquistados pelas 

lutas do MST.    

              Para a análise da manifestação do enunciador no enunciado considera-se a 

introdução do texto, representada no trecho  que segue:   

  Há uma história dentro da história da luta pela terra em nosso país 
que ainda não foi contada. Embora fazendo parte do próprio dia-a-dia 
dos acampamentos e assentamentos, esta história durante muito 
tempo não chegou a merecer nossa atenção, tão preocupados que 
sempre estamos com as discussões econômicas e políticas mais 
gerais, que envolvem a problemática da Reforma Agrária em nosso 
país.   
  Estamos falando de uma história de educação. A história da 
organização e luta de pais e professores dos acampamentos e 
assentamentos para assegurar o direito de crianças [...] a uma escola 
de boa qualidade, capaz de dar respostas adequadas aos desafios  
do novo tipo de vida nas terras conquistadas. Vamos contar aqui os 
detalhes desta história específica dentro do Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra do RS, tomando os últimos dez 
anos da trajetória da luta pela terra em nosso estado [...] Queremos 
mostrar que existe uma relação direta entre esta trajetória e a própria 
dinâmica evolutiva da luta pela terra (DOSSIÊ MST ESCOLA, 
2005:11). 

 

Já no título do texto e no seu primeiro parágrafo percebe-se, pelos traços 

enunciativos, a instalação do sujeito da enunciação. O enunciador instaura-se como um 

“nós inclusivo” (eu + vocês) (BENVENISTE, 1990), que se revela no emprego dos 

dêiticos possessivos (nosso país, nossa atenção) e nas desinências verbais de pessoa: 

estamos. No segundo parágrafo, porém, o “nós” que fala não é o mesmo: ele é o Setor 

de Educação do MST.  
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Ao enunciar em primeira pessoa do plural, o enunciador estabelece, de início, 

um efeito de proximidade com o enunciatário, colocando-se junto dele na história da 

luta pela terra, excluindo-o, porém, sutilmente, quando fala de uma escola que seja 

diferente da escola burguesa. Ao deslocar-se de um “nós” inclusivo para um “nós” 

excludente, o enunciador afasta-se de seu interlocutor “direto”, para ressurgir como 

alguém que tem legitimidade para falar de educação e, portanto pode dirigir-se ao 

interlocutor  para convencê-lo da necessidade de uma escola “diferente”, capaz de dar 

respostas satisfatórias a um grupo social com características e interesses singulares. . 

O locutor da enunciação instaura uma cenografia que se identifica com um 

conto popular, pois  conta uma história: é a história da luta por uma educação de 

qualidade que possa atender aos desafios do novo tipo de vida dos sem-terra. Essa 

cenografia, que se apresenta como uma narrativa, também traz os dêiticos espaciais e 

temporais, numa referência à topografia e à cronotopia dos fatos que se passaram 

dentro do MST do Rio Grande do Sul, durante os dez últimos anos da trajetória de luta 

dos sem-terra.  

A manifestação do tempo toma como referência o momento da enunciação. 

Nessa cenografia, o locutor instaura ainda alguns protagonistas da história atribuindo-

lhes o direito à fala, para que deem o seu testemunho sobre a evolução da luta por 

uma escola “diferente”.  No exemplo que segue quem fala é a professora Bernadete:  

Bernadete relembra: ”Foi aí que abrimos nossa cabeça pra lutar por 
uma educação diferente, voltada à nossa realidade  de acampados. 
A gente quer que as crianças compreendam tudo o que está 
acontecendo ao seu redor e participem desse processo de 
mudança...” (DOSSIÊ MST-ESCOLA, 2005:15 )   

 

Considerando-se a perspectiva da polifonia enunciativa de Ducrot (1987), 

observam-se no fragmento duas diferentes representações do sujeito: os enunciadores 

e os locutores43. O locutor “enquanto ser do mundo” parece ser o responsável pelo 

enunciado; já o enunciador é aquele  que se expressa por meio da enunciação, isto é, 

                                                

43 Ducrot assim esclarece a distinção entre locutor e enunciador: “entendo por locutor um ser que é, 
no próprio sentido do enunciado, apresentado como seu responsável, ou seja, como alguém a quem 
se deve imputar a responsabilidade deste enunciado” (DUCROT, 1987: 182). “Chamo ‘enunciadores’ 
estes seres que são considerados como se expressando através da enunciação, sem que para tanto 
se lhe atribuam palavras precisas; se eles ‘falam’ é somente no sentido em que a enunciação é vista 
como expressando seu ponto de vista, sua posição, sua atitude [...] Direi que o enunciador está para 
o locutor assim como a personagem está para o autor” (DUCROT, 1987: 192).  
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sua voz não é a do locutor, e sim a perspectiva construída por ele. Essa caracterização 

pode ser percebida no enunciado, em que o pretérito perfeito, “foi”, cede lugar ao 

presente “quer” e um “nós” inclusivo cede lugar à expressão polissêmica “a gente”, que 

tanto pode representar um outro “nós”, que inclui uns e exclui outros (eu-professora de 

acampamento + outros educadores de acampamento), quanto o sujeito singular  (eu-

professora-locutor).  

Pode-se afirmar que o lugar de professor/educador e o lugar de acampado são 

marcados como lugares distintos, mas, de qualquer modo, aquele que (se) enuncia em 

“a gente” constitui-se como “sujeito do, e no discurso”, seja como um locutor que 

apresenta/relata a voz do outro no discurso, seja como aquele que se constitui como o 

sujeito referido nessa voz. 

           Ao colocar-se na posição de militante/participante do movimento de luta pela 

terra e por uma nova educação, o locutor traz para o seu discurso a voz do outro (a 

fala de alguns professores de assentamentos, os protagonistas dessa história), para 

corroborar os dados da narrativa, como exemplifica a fala da professora Rosangela: 

 

Desde o início, eu comecei buscando a história do acampamento: de 
onde saímos, por que acampar, os objetivos de conquistar terra, as 
datas mais importantes que passamos... Eu pesquisei muito pra 
minhas crianças aprenderem a relacionar tudo o que nós temos com 
a nossa luta. Por exemplo, as leis que nós temos no Movimento e as 
leis que temos no Estado, e por que temos.... (DOSSIÊ MST-

ESCOLA, 2005:19) 

 
 

  Nesse enunciado, dois sujeitos emergem, representados ora pela 1ª pessoa 

do singular – a voz da professora –, ora pela 1ª do plural – os militantes, integrantes 

do Movimento.  Esse recurso acena para a questão da subjetividade no discurso. 

Segundo Courtine (apud BRANDÃO, 1993: 65), não há sujeito do discurso, mas 

diferentes posições-sujeito, e essa dispersão do sujeito é produzida justamente pela 

heterogeneidade constitutiva do próprio discurso. 

Verifica-se que o “saber” do enunciador se expressa pelo conhecimento 

detalhado dos fatos relacionados com a história da educação: ele especifica datas, 

lugares e nomes dos atores que participaram da história:   
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Depois de muitas conversas e audiências, a Secretaria de Educação 
autorizou a construção da escola, o que aconteceu, ainda em maio 
de 82. Imediatamente, as duas professoras começaram a trabalhar 
com as crianças, mas a situação da escola só veio a ser 
completamente legalizada bem mais tarde, em abril de 1984, já no 
assentamento de Nova Ronda Alta, que surgiu em outubro de 1983 
(DOSSIÊ MST ESCOLA, 2005: 13). 

 

O enunciador demonstra, ainda, um saber relacionado à nova concepção 

pedagógica de educação, uma vez que faz referências à Educação Popular de 

Paulo Freire, à escola do trabalho e à organização coletiva dos alunos, inspiradas no 

modelo de educação socialista:  

 

Se pensarmos bem estamos diante de um capítulo especial da 
história da educação popular em nosso país. Pais, professores e 
alunos estão construindo nestes locais uma escola “diferente”, uma 
escola orgânica à sua organização e aos processos de 
desenvolvimento rural propostos e implementados pela luta” 
(DOSSIÊ MST ESCOLA, 2005: 11). 
................................................................................................ 
Salete e Lúcia estavam, na época, fazendo o curso de Pedagogia, e 
já tinham participado de alguns encontros com a equipe de Paulo 
Freire.  (DOSSIÊ MST ESCOLA, 2005: 13). 
 

Nesse fragmento, há uma referência explícita a  outra forma de educação, ou 

seja, há um interdiscurso  com a educação popular, o que no dizer de Authier- Revuz 

(2004), constitui uma  heterogeneidade mostrada. Por outro lado, os dêiticos espaciais 

e temporais que aparecem em vários momentos do texto situam o espaço e o tempo da 

enunciação, como se vê nesta passagem: 

 

Vamos contar aqui os detalhes desta história específica dentro do 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra do RS, tomando os 
dez últimos anos da sua trajetória de luta pela terra em nosso Estado 
......................................................................... 
Atualmente, início de 1990, são cinco as regionais organizadas [...] 

Destas Regionais é que saem os representantes para a equipe 
Estadual, hoje setor de Educação...(DOSSIÊ MST ESCOLA, 2005: 
17) 
 

Percebem-se, nesse fragmento, referências explícitas ao tempo da enunciação. 

Nas falas dos protagonistas é constante o uso do dêitico aqui, referindo-se ao espaço, 

ao assentamento, de onde enunciam os sujeitos que vivenciaram essa história e 

ajudaram a construir um novo projeto de educação, capaz de libertar os trabalhadores 
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rurais da opressão a que estão submetidos, transformando a realidade social do 

campo.  

Ficou claro, no texto Nossa luta é nossa escola: a educação das crianças nos 

acampamentos e assentamentos, que o enunciador assume o estatuto de um líder 

revolucionário, pois, de uma posição institucional – o Setor de Educação do MST –, fala 

aos assentados sobre a implementação de uma educação diferente da hegemônica, 

que possa ajudar a construir uma sociedade mais justa e solidária. O estatuto dos co-

enunciadores define-se como o de homens simples, trabalhadores, mas militantes que 

se empenham na luta para conquistar melhores condições de vida nos assentamentos.    

Análise do texto 3 – O que queremos com as escolas do assentamento –  (Dossiê 

MST Escola, pp. 31-37) 

Esse texto foi escrito em 1990 e publicado em 1991 no 6º Encontro Nacional do 

MST. É importante historicamente pelo seu caráter polêmico, pois se constitui como um 

dos primeiros textos doutrinários do MST, que trata de uma educação diferenciada para 

os assentados. O texto indica a reflexão coletiva e o compromisso assumido com a 

educação pelas instâncias da organização, tratando especificamente das escolas de 

educação fundamental das áreas de assentamento. As cinco páginas e meia do texto 

discutem os objetivos e os princípios pedagógicos das escolas de assentamentos. A 

seguir, transcreve-se a introdução do texto: 

 

Ninguém educa; ninguém se educa sozinho; as pessoas se educam 
entre si,  através de  sua  organização coletiva. 
  A história da educação no Movimento Sem Terra é uma caminhada 
feita com teimosia e luta. Pela educação básica das crianças 
assentadas/ acampadas, pais, professores, jovens e alunos muito 
têm batalhado. Às vezes juntos, às vezes cada um do seu jeito e com 
as condições e cada momento. 
  Nesse caminhar da educação dentro do MST muitas experiências 
novas estão sendo desenvolvidas. Enfrentando as dificuldades com 
criatividade e disposição, estamos construindo um novo jeito de 
educar e um novo tipo de escola. Uma escola onde se educa 
partindo da realidade; [...] uma escola que incentiva e fortalece os 
valores do trabalho, da solidariedade, do companheirismo, da 
responsabilidade e do amor à causa do povo. Uma escola que tem 
como objetivo um novo homem e uma nova mulher, para uma nova 
sociedade e um novo mundo. 
  O caminho se faz caminhando. Se aprende capinar, capinando. Em 
nosso trabalho de educação estamos aprendendo muitas lições.  
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  O que queremos com as Escolas dos Assentamentos é fruto da 

prática e da reflexão feita por professores, pais, lideranças e alunos 
ao longo dos últimos dez anos. É a atual proposta do MST para as 
escolas de assentamentos. 
  Uma coisa é verdadeira quando pode ser comprovada na prática. E 
é para esse trabalho que convocamos todos (professores, 
assentados e alunos) para provar lá na prática, do dia-a-dia da 
escola, no assentamento, que é possível fazer uma educação 
voltada aos interesses dos trabalhadores. 
  E só trabalho de sala de aula não basta. É preciso estruturar o 
Setor de Educação, promover encontros e cursos com os 
professores, realizar assembleias com os assentados para 
aprofundar a prática e a teoria dessa educação que queremos. 
   A educação é um processo longo. Exige perseverança, criatividade 
e ousadia. Pegando firme juntos, conseguiremos romper com as 
cercas de mais este latifúndio: o latifúndio do analfabetismo e da 
educação burguesa, fazendo a Reforma Agrária também do saber e 
da cultura. (DOSSIÊ MST ESCOLA, 2005: 31). 

 

 

Na observação das marcas linguísticas da enunciação no enunciado, 

destaca-se, no título, a forma verbal “queremos”, uma 1ª pessoa do plural, que 

instaura o enunciador desse discurso. Como no texto 1,  trata-se de um “nós” 

inclusivo (eu+tu); é um enunciador que se coloca junto aos enunciatário, como 

militante do mesmo grupo social daqueles a quem se dirige: os moradores dos 

assentamentos do MST.  

No texto, a epígrafe aspeada e em itálico é um discurso de outro44, que o 

enunciador incorpora ao seu discurso para corroborar a ideologia de uma proposta 

de educação popular. É uma educação que deve ser feita a partir de uma vivência 

prática e de uma organização coletiva, não só da comunidade escolar, mas de todo 

o assentamento, de todo o MST. 

 O corpo do texto está estruturado em três partes: uma introdução, os 

objetivos da educação e os princípios pedagógicos para as Escolas do MST. A 

introdução constitui-se como um discurso apologético do enunciador (a equipe de 

elaboração do texto) para os enunciatários (os assentados), como uma reflexão 

sobre a história da educação do MST, apresentada como uma “caminhada feita com 

teimosia e luta”.  

                                                

44
 - Texto de Paulo Freire- Pedagogia do oprimido, 1981, p. 79.  
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No primeiro parágrafo do texto, não há nenhum vestígio explícito do 

sujeito/enunciador.  Os elementos da enunciação não se mostram, mas, a partir do 

segundo parágrafo, instala-se o sujeito do ato da enunciação. É um nós inclusivo (eu 

+ tu/), que também constitui o sujeito das frases, como se percebe por marcas no 

enunciado: verbos na primeira pessoa do plural (estamos, queremos, convocamos, 

conseguiremos), pronomes possessivos. (Em nosso trabalho de educação estamos 

aprendendo muitas lições).  

  A expressão verbal estamos aprendendo, indica não só uma debreagem 

actancial (FIORIN, 1999), pois instala o sujeito da enunciação, como também uma 

debreagem temporal, uma vez que o tempo presente, seguido do gerúndio, indica 

que esse novo tipo de educação começou a ser construído no passado, e continua 

no momento da enunciação. É o que se comprova no 4º parágrafo do texto quando o 

enunciador afirma: “O que queremos com essas escolas dos assentamentos é fruto 

da prática e da reflexão feita por professores, pais, lideranças e alunos ao longo dos 

últimos dez anos. É a atual proposta do MST para as escolas de assentamentos”. O 

termo atual remete novamente ao momento da enunciação, quando se relata a 

história de luta do grupo durante os dez anos.  

O enunciador coletivo (uma equipe) discursiviza em tom de oralidade, usando 

palavras simples, do cotidiano de seu interlocutor, embora siga as normas 

gramaticais na organização do texto. Ex: “Enfrentando as dificuldades com 

criatividade e disposição, estamos construindo, um novo jeito de educar e um novo 

tipo de escola”.   

No dizer de Hilgert (2009: 218), as manifestações da oralidade em textos 

escritos devem ser concebidas como projeções da enunciação nos enunciados e 

podem ser “estratégias enunciativas usadas para produzir no texto, respectivamente, 

efeitos de sentido de proximidade e de distanciamento entre enunciador e 

enunciatário”. De fato, o produtor do texto do MST, ao adequar o seu discurso à 

compreensão de seus alocutários, projeta no enunciado o efeito de proximidade e de 

cumplicidade com os assentados na luta pelos ideais do Movimento.  

Na constituição do texto, observa-se que marcas de certo autoritarismo 

(romper as cercas) coexistem com enunciados de teor igualitarista e democrático, 
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que emergem do “estilo” conversacional que perpassa o texto. Em outras palavras, 

coexistem resíduos de imposição inflexível de regras (convocamos, exige, romper as 

cercas) normas ou convenções e a flexibilidade resultante das novas relações 

educativas propostas (juntos, conseguiremos romper as cercas). Assim, o ethos é de 

um enunciador dotado de autoridade ou poder, porém “democrático” e solidário e, 

por isso, capaz de conquistar a adesão do enunciatário. 

Também sobressaem na materialidade linguística, desde a epígrafe, as 

formas verbais de presente do indicativo, com valores e efeitos distintos, porém 

convergindo todos para o efeito de verdade e para a constituição de um enunciador 

digno de crédito, profundo conhecedor (na teoria e na prática) da realidade sobre a 

qual se pronuncia e para a qual requer a ação dos interlocutores. Na epígrafe, o 

valor é de um presente atemporal (ninguém educa), com efeito de verdade absoluta, 

que vai reaparecer em duas ocorrências no terceiro parágrafo, acompanhado de um 

gerúndio com valor adverbial de modo (faz caminhando, aprende capinando). Na 

sequência, um presente existencial (é), seguido de um presente de valor aspectual 

frequentativo (materializado na perífrase têm batalhado), representa um processo 

em curso que se iniciou no passado e persiste até o momento da enunciação, 

devendo estender-se ao futuro. No segundo parágrafo, o presente é inicialmente 

durativo, em curso, representado por perífrases de gerúndio (estão sendo, estamos 

construindo), recurso que se repetirá em parágrafos posteriores. Nos dois últimos 

períodos desse parágrafo, ressurge o presente de valor frequentativo (educa, 

incentiva, fortalece, tem), expressando hábito, costume, e apontando para as 

práticas cotidianas da/na escola do assentamento. No quarto e no quinto parágrafo, 

ressurge o presente existencial (é), agora com um pendor experiencial, como 

estratégia para chegar, gradualmente, à meta do enunciador: “atribuir” deveres aos 

educadores; conclamá-los, com polidez e sem autoritarismo, a agir: “convocamos 

todos [...] para provar [...] que é possível”.  De “é possível”, desliza-se o dizer para “É 

preciso”, “exige”, para culminar em duas construções reduzidas de gerúndio, 

mediadas por um futuro do presente (conseguiremos), com efeito de presente em 

curso: “pegando firme” e “fazendo”.  

A seleção lexical, a organização das orações, enfim toda a estruturação do 

texto está a serviço dos efeitos de sentido de obrigatoriedade e de controle do 

discurso, acionando a função textual da linguagem”. O texto como um todo deixa-se 
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perpassar por um efeito de doutrinação, que é inconsistente com a igualdade social 

preconizada pelo discurso do Estado.  

O texto constrói também uma imagem positiva dos integrantes do MST, o 

que se mostra (ou se insinua) na escolha de determinados itens lexicais, como luta, 

batalhado, criatividade, disposição, e na escola que se propõe. O termo “escola” 

vem adjetivado por uma oração restritiva marcada por argumentos que conclamam o 

interlocutor a aderir a ela: “uma escola que incentiva e fortalece os valores do 

trabalho, da solidariedade, do companheirismo, da responsabilidade e do amor à 

causa do povo”.  

Análise do texto 7 – Escola, trabalho e cooperação – (Dossiê MST Escola, pp. 

89- 103) 

Esse texto, publicado pela primeira vez em 1994, é bastante significativo, 

porque  explicita a importância da relação entre  educação e trabalho, que constitui 

um dos pilares da concepção de educação do MST. O texto esclarece com detalhes 

como deveria ser a construção de uma escola baseada na dimensão educativa do 

trabalho e da cooperação. Além da introdução e da conclusão, ele apresenta quatro 

partes, a saber: 1 – O trabalho educa; 2 – A escola pode educar pelo trabalho; 3 – O 

MST e a escola do trabalho; 4 – A escola do trabalho: cooperação e democracia. 

Dentre os textos analisados, neste trabalho, esse é o único que apresenta uma 

bibliografia.  

           Depois de uma espécie de epígrafe, que ressalta a necessidade de juntar 

estudo com o trabalho e de preparar as crianças e jovens para a cooperação, o texto  

inicia com uma indagação em que o enunciador se coloca como um “nós inclusivo”, 

questionando a prática das escolas dos assentamentos e acampamentos, numa 

demonstração insistente  de interlocução com o enunciatário. Eis a questão com que 

o enunciador introduz seu discurso: “E a nossa prática nas escolas, nos cursos, nos 

assentamentos e acampamentos, o que diz?” (DOSSIÊ MST ESCOLA, 2005: 89). O 

próprio enunciador responde em quatro parágrafos que se iniciam pela mesma 

expressão – Diz que ... 
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Diz que há muitas escolas onde as questões da produção e do 
trabalho ainda nem entraram [...] 
Diz que ainda têm muitos pais e professores educando para a 
submissão e para a falta de iniciativa. 
Diz que tem crianças, jovens e adultos nos assentamentos que ainda 
trabalham sem saber por quê. 
Diz também que é preciso ocupar, resistir e produzir no chão da 
educação e das escolas para que a Reforma Agrária seja uma 
conquista mais plena. (DOSSIÊ MST ESCOLA, 2005: 89). 

 

A repetição da expressão diz que, o paralelismo sintático e a modalização 

deôntica com o adjetivo em função predicativa (é preciso) demonstram uma 

insistência do enunciador em obter a adesão dos interlocutores, ou seja, de 

convencê-los de que a relação entre trabalho e escola não é ainda uma prática nas 

escolas dos assentamentos e acampamentos do MST. No entanto, é necessário 

tornar essa prática uma realidade para que a Reforma Agrária se concretize. Esse 

modo de marcar a interlocução no texto é um recurso bastante utilizado pelo 

enunciador para persuadir os interlocutores da necessidade de adotar, na 

comunidade escolar, uma nova postura para conciliar estudo com trabalho. É o que 

se observa no trecho seguinte:   

 
Mas, como já disse o poeta “construir é bem mais do que querer”. 
Para fazer o novo é preciso disposição para aprender, muito preparo 
e muita ajuda mútua. E, principalmente, é preciso ter bem claro o que 

é este novo que buscamos. (DOSSIÊ MST ESCOLA, 2005: 89) 

  

Ressalta nesse enunciado, o tom de obrigatoriedade e o caráter didático do 

texto, por meio do qual o enunciador prepara o interlocutor para os desafios da 

mudança que devem enfrentar juntos. Ele é bem enfático ao afirmar que não basta 

querer mudar, “é preciso disposição para aprender, muito preparo e ajuda mútua, e 

é preciso ter bem claro o que é este novo” que estão buscando. Na sequência, o 

enunciador traz o objetivo do texto e a definição do que é a escola do trabalho. 

 

O objetivo é aprofundar nossa compreensão sobre o conceito que 
defendemos da relação entre educação e trabalho, e da construção 
de uma escola baseada na dimensão educativa do trabalho e da 
cooperação. [...] 
Escola do trabalho quer dizer escola do trabalhador, da classe 
trabalhadora. Esta é uma marca que faz a diferença no conjunto das 
lutas do MST. Nossas crianças, nossos jovens, nós mesmos 
precisamos ser educados como trabalhadores, para sermos 
trabalhadores que vão transformar o conjunto da sociedade.   
(DOSSIÊ MST ESCOLA, 2005: 89)  
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Destaca-se, nesse trecho, a maneira como o sujeito enunciador marca a sua 

presença por meio dos dêiticos – o pronome pessoal nós, o pronome possessivo 

nossa, nosso – e pelas desinências pessoais dos verbos de primeira pessoa do 

plural defendemos, precisamos, sermos. Dessa forma, o enunciador firma a sua 

posição, colocando-se entre os enunciatários em uma evidente estratégia de 

aproximação e envolvimento com uma proposta de educação que enfatiza a 

dimensão pedagógica do trabalho e da organização coletiva. Na conclusão do texto, 

o enunciador apresenta de forma explícita quem são os seus enunciatários:  

 

Este texto quis fixar algumas balizas para orientação da nossa 
prática. [..] Mas nestas palavras finais queremos chamar a atenção 
para outra questão, falando para o conjunto da nossa militância dos 
assentamentos e de outras comunidades rurais. (DOSSIÊ MST 
ESCOLA, 2005: 102)    

 

Portanto, também no texto 7 os dêiticos de primeira pessoa do plural 

marcam a presença de um enunciador coletivo, a equipe do Setor de Educação do 

MST, e definem claramente os enunciatários, que são os militantes dos 

assentamentos e de outras comunidades rurais.  

 

 Análise do texto 11 – Pedagogia da Cooperação –  (Dossiê MST Escola, p. 181-

183) 

Publicado em novembro de 1997, esse texto foi escrito como conclusão dos 

debates de um dos grupos de trabalho do I Encontro Nacional de Educadoras e 

Educadores da Reforma Agrária – I ENERA, realizado no período de 28 a 31 de 

julho desse mesmo ano. A finalidade do texto é provocar uma reflexão sobre a 

cooperação, um dos princípios necessários à educação no ensino fundamental dos 

assentamentos do MST, sobretudo para as escolas que se dedicam aos anos finais 

desse nível de ensino, considerando que essa educação tem por base uma “escola 

no meio rural, voltada ao meio rural, conforme o interesse dos trabalhadores, 

especialmente os do meio rural” (DOSSIÊ MST ESCOLA, 2005: 181).   

O texto inicia com um enunciado em que estão ausentes as marcas da 

enunciação, mas, a partir do 2º parágrafo, projeta-se no enunciado a instância da 

enunciação, constituindo-se o procedimento de debreagem enunciativa (FIORIN, 

1999). O enunciador que aí se instala é também um “nós inclusivo”, como no trecho:  
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Jamais podemos nos esquecer que esta reflexão tem por base uma 
“Escola no meio rural, voltada ao meio rural, conforme o interesse 
dos trabalhadores”, especialmente os do meio rural. A prática tem 

demonstrado de que para realizar esta Escola, com o processo 
pedagógico pretendido, se faz necessário ir além da legalidade: [...]  
(DOSSIÊ MST ESCOLA, 2005: 181). (grifos do autor) 

 

Essa forma inclusiva (“eu + vós”), como postula Benveniste (1991: 257), 

“efetua a junção das pessoas entre as quais exista a correlação de subjetividade”. 

Assim o enunciador se instala na cena da enunciação, numa clara aproximação com 

o enunciatário, demonstrando que comunga os mesmos ideais dos militantes do 

movimento.   

No primeiro item do texto denominado O que estamos entendendo 

atualmente, surge, uma única vez no enunciado, a marca de um enunciador de 

primeira pessoa do singular e do gênero masculino:  

Estou cada vez mais convencido de que: a alternância não é uma 

pedagogia: ela é apenas um detalhe da organização do curso e da 
escola; e, os temas geradores são um engano metodológico quando 
inventados: tendem a ser fruto do idealismo e não aprendizagem-
ensino sobre o real. (DOSSIÊ MST ESCOLA, 2005: 181). (grifos do 
autor).  

Fica bem clara, nesse caso, a presença do locutor do texto, que se insinua 

para demonstrar sua posição em relação a dois princípios pedagógicos da proposta 

de educação do MST: a pedagogia da alternância e os temas geradores que 

buscam na pedagogia de Paulo Freire. Na sequência,  ele retoma a primeira pessoa 

do plural, passando a enunciar em nome do Setor de Educação do MST, com em:   

Ela [a pedagogia da cooperação] deve ser uma pedagogia 
“experimental” por nos desafiar a colocar em prática alguns princípios 
da educação propostos pelo MST e por exigir que reinventemos as 
técnicas pedagógicas (didáticas) que já conhecemos ou inventemos 
novas (DOSSIÊ MST ESCOLA, 2005: 181). (grifos do autor)   

 

Esse enunciador coletivo se coloca numa posição de quem tem o “saber” 

sobre o campo discursivo, e dirige-se a um enunciatário específico, que, apesar de 

não estar explícito no enunciado, é perfeitamente identificável: são as educadoras e 

os educadores das escolas das comunidades assentadas e acampadas do MST.   
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Texto 14 – Nossa concepção de Educação e de Escola –  (Dossiê, pp. 233-234) 

Esse texto é uma síntese das linhas políticas e da concepção de educação e 

de escola no MST, feita a partir das reflexões presentes também nos outros textos 

que compõem o dossiê. É um texto mais curto que os outros (apenas duas páginas), 

e está constituído de dez itens (parágrafos) que mostram a trajetória da organização 

da proposta pedagógica do MST, isto é, mostram como ela foi sendo  construída 

com o movimento de luta dos sem-terra. O texto traz, ainda, arrolados no item dez, 

os princípios fundamentais de sua pedagogia, que surge como proposta de 

educação para assentados do MST, de educação rural, rejeitando, assim uma 

educação escolar urbana com fragmentos de rural. Eis a introdução do texto: 

 

Em nossa trajetória de luta e organização dos trabalhadores do 
campo fomos construindo uma concepção de educação”; mais do 
que inventar o que estamos fazendo é recuperar algumas matrizes 
pedagógicas desvalorizadas pela sociedade capitalista: pedagogia 
do trabalho, pedagogia da terra, pedagogia da história, pedagogia da 
organização coletiva, pedagogia da luta social...” [....] 
Educação não é sinônimo de escola. Ela é muito mais ampla porque 
diz respeito à complexidade do processo de formação humana, que 
tem nas práticas sociais o principal ambiente dos aprendizados do 
ser humano. Mas a escolarização é um componente fundamental 
neste processo e um direito de todas as pessoas. Desde os primeiros 
acampamentos e assentamentos esta é uma das lutas do MST. [...] 
Estudar na cidade só em último caso. Consideramos que uma 
educação no meio urbano prepara o filho do agricultor para sair do 
assentamento. [...] 
Por isso passamos a trabalhar por uma identidade própria das 
escolas do meio rural, com um projeto político e pedagógico que 
fortaleça novas formas de desenvolvimento no campo baseadas na 
justiça social, na cooperação agrícola, no respeito à vida e na 
valorização da cultura camponesa.. [...]   
Quando dizemos projeto de educação do MST, estamos nos 
referindo à combinação entre a luta pelo acesso à escolarização e o 
processo de construção de uma pedagogia adequada aos desafios 
da realidade específica onde atuamos, e do processo social e 
histórico mais amplo que nos anima e sustenta. [...] (DOSSIÊ  MST-
ESCOLA, 2005, p. 233-234).  

 

Nesse texto, também é um dêitico, o pronome possessivo nossa da primeira 

pessoa do plural, que instala o enunciador do discurso: é um “nós inclusivo”, isto é, 

um sujeito que enuncia em nome de um grupo e se dirige  a um enunciatário 

específico, os moradores dos assentamentos do MST.  
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O sujeito coletivo se faz presente em quase todo o texto (com exceção dos 

itens 3 e 4), por meio dos pronomes possessivos (nossa trajetória de luta, nosso 

projeto de educação, nossa pedagogia) e das desinências verbais de primeira 

pessoa do plural (fomos construindo, aprendemos, buscamos refletir, passamos a 

trabalhar, estamos afirmando, etc).  

 Como se observa no excerto destacado, apenas o segundo parágrafo é um 

enunciado enuncivo, pois as marcas da enunciação não se mostram. O enunciador 

assume o papel da terceira pessoa, distanciando –se  de seu interlocutor para 

assumir a posição de autoridade do saber, que tem legitimidade para explicar ao 

enunciatário o que o MST entende por um projeto político pedagógico que fortaleça 

o desenvolvimento no campo educação e que está assentado em valores 

socialistas.  

Com ponto de apoio no excerto citado, pode-se afirmar que o projeto de 

educação proposto pelo MST não se preocupa apenas com a escolarização, e tem 

uma finalidade social: educar cidadãos que se empenhem na transformação da 

sociedade. Por outro lado esse projeto aponta para a necessidade de se criar uma 

identidade própria das escolas do meio rural. O Movimento exige o direito de dispor 

de escolas no local onde vivem os assentados, ou seja, luta por escolas nas áreas 

de Reforma Agrária. 

Dessa forma, o enunciador do discurso busca formar no enunciatário a 

consciência do direito à educação, persuadindo-o a participar da elaboração e 

implantação desse projeto pedagógico, que se assume como político, isto é, que se 

vincula aos processos que visam à construção de uma nova ordem social, cujos 

pilares sejam a justiça social e os valores humanistas e socialistas.  

Um sujeito coletivo, que enuncia na 1ª pessoa do plural (embora não 

inclua, nesse “nós”, os trabalhadores do campo, mas os intelectuais do movimento), 

constitui um ethos que domina a interação e que dialoga com seus interlocutores a 

fim de que estes sejam seus “fiadores”. Segundo Maingueneau (2008c: 18), o ethos 

(concepção “encarnada”) abrange não apenas a dimensão verbal, mas também o 

conjunto de determinações físicas e psíquicas associadas ao “fiador” a partir das 
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representações sociais: “uma voz associada à representação de um corpo 

enunciante historicamente especificado”.  

O efeito de verdade, produzido pelo uso do modo indicativo (pretérito 

perfeito e presente), com seu valor de convicção, e pelas perífrases de gerúndio, de 

valor durativo e frequentativo, vem associar-se ao ethos de sinceridade que se 

elabora na construção comparativa introduzida pelo operador argumentativo “mais 

do que”. Acrescentem-se os efeitos de persuasão e convencimento que se 

concentram nessas construções. O recorte apresentado revela, ainda, um 

enunciador que não só conhece o que diz, mas também sabe “construir” e “fazer”.  

 

4.1.1.2  Caracterização do estatuto do enunciador e do enunciatário no 

discurso 

 

Considerando-se que “cada discurso define o estatuto que o enunciador 

deve atribuir a si mesmo e o que deve atribuir a seu destinatário para legitimar seu 

dizer” (MAINGUENEAU, 2008a: 87), pode-se afirmar que, nos textos sobre a 

educação para os assentamentos, o enunciador se atribui o estatuto de um membro 

culto, um intelectual do grande movimento social dos trabalhadores rurais, 

mundialmente reconhecido, e dirige-se a destinatários também inscritos no 

movimento e socialmente bem caracterizados (são professores, pais, alunos, dos 

assentamentos e acampamentos).  

Esse enunciador demonstra um vasto conhecimento do campo discursivo, a 

educação. Tece as correspondências entre as várias concepções de educação, 

especificamente entre a concepção veiculada pela educação popular de Paulo Freire 

e a  concepção de educação da pedagogia socialista russa. Ele visa a tornar seus 

destinatários mais próximos de si, torna-os seus companheiros de luta por uma 

educação mais democrática, capaz de promover a transformação da sociedade. 

Enfrentando as dificuldades com criatividade e disposição, estamos 
construindo um novo jeito de educar e um novo tipo de escola. Uma 
escola onde professor e aluno são companheiros e trabalham juntos 
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– aprendendo e ensinando; uma escola que se organiza criando 
oportunidades para que as crianças se desenvolvam em todos os 
sentidos; uma escola que incentiva e fortalece os valores do trabalho, 
da solidariedade, do companheirismo, da responsabilidade e do amor 
à causa do povo. Uma escola que tem como objetivo um novo 
homem e uma nova mulher, para uma nova sociedade e um novo 
mundo. (DOSSIÊ MST ESCOLA, 2005: 31).  

 

Na primeira parte do enunciado, a caracterização da escola proposta reflete um 

diálogo com a concepção de educação de Paulo Freire, ao referir-se à relação 

amigável  professor/aluno, à questão do aprender e ensinar e ao desenvolvimento 

integral do educando. Na segunda parte a escola que se apresenta traz incentivos à 

valorização do trabalho e de todos os valores socialistas necessários à revolução 

social.     

Ao ocupar a posição de sujeito da enunciação, o locutor legitima-se como apto 

a ocupar as posições enunciativas no seu discurso e a definir o estatuto dos parceiros 

legítimos da sua enunciação, especificando a quem se dirige a proposta de uma 

educação “diferente”. A cada um dos participantes da enunciação corresponde não só 

uma série de deveres e direitos como também inúmeros saberes necessários para 

viabilizar e implantar a pedagogia do movimento, do trabalho e da cooperação.  

Por outro lado, a ideologia socialista veiculada pelos textos vai determinar 

como tal estatuto influencia o discurso. É a relação entre enunciador e enunciatário que 

o plano do discurso quer revelar, isto é, mostra como se dá a enunciação, tendo em 

consideração a visão de mundo do enunciador e de como o enunciatário deve agir 

diante dessa visão revelada pelo texto. 

  

4.1.2  Os modalizadores deônticos na construção do ethos discursivo. 

 

Considerando-se que o enunciador, em seu próprio discurso, exprime uma 

atitude autoritária em relação ao destinatário e ao conteúdo do seu enunciado, o 

foco da análise nesta etapa orienta-se para verificar de que modo os modalizadores 

impressos no enunciado imprimem um tom de obrigatoriedade ao discurso, de 

maneira a persuadir os enunciatários.  
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São preponderantes, nos discursos do MST sobre educação para os 

assentamentos, as sequências argumentativas e as sequências deônticas que dão 

ao texto um cunho instrucional, e em tom impositivo. Esse tom  autoritário, reflexo do 

conteúdo ideológico do discurso, é construído no texto pela modalização da 

linguagem, e  também por todo um aparato da organização textual.   

Entendendo-se a modalidade como “a expressão da subjetividade de um 

enunciador que assume com maior ou menor força o que enuncia” (CORACINI, 

1991: 113), considera-se na análise discursiva o sujeito da enunciação e como ele 

constrói a sua imagem no contexto enunciativo.  Maingueneau (2008a: 53), ao 

referir-se ao fato de que o ethos emana do ‘mostrado’ no discurso, afirma que “o 

enunciador é percebido através de um tom que implica certa determinação de seu 

próprio corpo, à medida do mundo que ele instaura em seu discurso”. Seguindo-se 

esse postulado, propõe-se verificar, no discurso do MST, qual é o tom do enunciador 

que enuncia e de que forma ele marca esse tom no enunciado. Será um tom 

moderado como o dos “humanistas devotos”45 ou mais austero como o dos 

“jansenistas”?   

Nesse sentido, observa-se o modo como o enunciador utiliza os 

modalizadores deônticos para construir o tom de obrigatoriedade com que enuncia e 

como ele determina a sua posição ideológica em relação ao enunciatário. Para 

delinear esse tom do ethos discursivo analisa-se a modalização da linguagem, a 

partir da identificação e da interpretação dos modalizadores deônticos no nível da 

lexicalização. 

Pela própria natureza do discurso pedagógico, há, em várias passagens do 

texto, alusão às obrigações que recaem sobre a instituição/escola ou sobre a 

comunidade escolar. Essas obrigações são expressas, na sua maioria, por  

construções deônticas e algumas vezes pela organização da estrutura sintática do 

texto (períodos curtos, frases truncadas, interrogações, repetições). Portanto, 

também é pertinente na análise a organização estrutural do discurso, ligada à  

                                                

45
 Maingueneau ao referir-se a duas correntes religiosas da França do século XVIII, o “humanismo 

devoto” e o “jansenismo” retoma o exemplo do discurso humanista devoto para localizar as 
características mais marcantes que a formação discursiva impõe ao “tom” de seus autores: “trata-se, 
de acordo com o estatuto dos autores e dos destinatários, de um tom moderado, alegre, sem 
rupturas, variado,...”  (MAINGUENEAU, 1993:46) 
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metafunção textual de Halliday (1989), para demonstrar que a forma de tessitura 

textual contribui para reforçar o tom de obrigatoriedade do discurso. 

Nesta análise dos enunciados considera-se a posição de Lyons (1977), para 

quem a modalização deôntica da linguagem caracteriza-se por apresentar uma fonte 

que instaura a obrigação, proibição ou permissão, e um alvo sobre o qual deve 

incidir a qualificação deôntica. Adota-se, ainda, a visão funcionalista das 

modalidades proposta por Hengeveld (2004), que descreve a modalidade deôntica 

como um modificador ou operador de estado de coisas. O autor faz distinção entre 

dois alvos de avaliação da modalidade deôntica: o participante e o evento. O 

participante é o alvo caracterizado como o que tem a obrigação ou permissão para 

se engajar no evento descrito pelo predicado. A modalidade orientada para o evento 

descreve a existência de obrigações, permissões e proibições gerais, sem que o 

sujeito enunciador assuma a responsabilidade por esses julgamentos. Ela não incide 

sobre um participante específico, pois a obrigação ou permissão é representada 

como regra geral de conduta. A esse respeito, Brunelli e Hattnher (2009: 184) 

esclarecem que, na modalidade orientada para o evento, a inclusão da fonte da 

obrigação ou permissão é menos específica, o que configura essa modalidade como 

menos impositiva. 

Na sequência, apresenta-se a análise da modalização deôntica nos cinco 

textos selecionados do discurso do MST sobre a educação para as escolas dos 

assentamentos, a fim de verificar de que modo se constrói o tom de obrigatoriedade 

do ethos discursivo. 

 

4.1.2.1 Análise dos textos  

  

 Análise do texto 1 – Nossa luta é nossa escola: a educação das crianças nos 

acampamentos e assentamentos – (Dossiê MST Escola, pp.11-28) 

O tom que dá autoridade ao que é dito permite ao leitor construir uma 

representação de um corpo investido de valores socialmente especificados. Nesse 
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texto, o tom do enunciador aparece, inicialmente, como moderado, amigável, uma vez 

que se trata de um texto narrativo com poucas marcas de modalização deôntica.  

Nesse texto de 18 páginas, que narra o processo de luta do MST para implantar a 

educação nos assentamentos, foram encontrados apenas 33 enunciados modalizados 

deonticamente, como demonstra o quadro a seguir:   

Formas de expressão da modalidade Número de 
ocorrências 

expressão modal ter que + infinitivo 
 

       10   (30,3%) 

auxiliar modal dever + infinitivo        10   (30,3%) 
             

auxiliar modal precisar + infinitivo         6   (18,2%) 
         

auxiliar modal poder + infinitivo 
 

        3    (9,1%) 

adjetivo preciso em função predicativa 
 

        4   (12,1%)         

Total de ocorrências deônticas 
 

       33   (100%) 

  Quadro 7- Número de ocorrências da modalidade deôntica no texto 1 

Como se observa no quadro, as formas deônticas que prevalecem no texto são 

a construção ter que e o auxiliar modal dever seguidos de infinitivo. A construção ter 

que corresponde à locução “ser obrigado a” e constitui-se num recurso bastante 

enfático para a expressão modal da necessidade e da obrigação. O verbo dever com 

infinitivo se presta, fundamentalmente, para exprimir obrigação, não deixando contudo 

de envolver outras modalidades, como proibição, probabilidade, etc. O auxiliar modal 

poder aparece apenas com o sentido de permissão.  

 O texto é composto de 9 itens, mais a introdução e a conclusão. Entretanto, é 

só a partir do item 5, quando o enunciador passa a explicar como “deve” ser uma 

“escola diferente”, que surgem no texto alguns enunciados com modalizadores 

deônticos, expressando a obrigatoriedade  dos enunciatários de mudar sua maneira de 

pensar e agir e indicando o que é necessário ou deve ser feito para projetar um outro 

tipo de organização da escola. Observe-se o uso das expressões deônticas (em itálico) 

nos enunciados que seguem: 

  

(1)    A escola tem que ser diferente, o professor tem que ser diferente, os alunos têm que ser 

diferentes, tudo diferente.  (p.18)  
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(2)    É preciso preparar a criança para a vida dela, ensinar o porquê do nosso país estar 

vivendo numa miséria... (p.19) 

(3)    Mas a prática não tem sido fácil para estes professores. [...] De um lado, é a sua 
experiência passada de escola tradicional que precisam superar, e é a sua experiência 
atual de MST que devem conseguir transformar numa pedagogia. (p.20) 

(4)    Aos poucos os professores começam a perceber que o “diferente” precisa ser 
aprofundado, e que o grande desafio é a construção de uma nova estratégia educativa e 
de uma nova concepção de ensino e de aprendizagem... (p. 20-21)  

(5)    As novas formas de trabalho e de propriedade da terra são o fundamento da experiência 
de vida dos assentados e, portanto, devem ser também a base de qualquer projeto 

pedagógico que pretenda ser-lhe orgânico. (p.23) 

(6)   [...] para trabalhar a questão da cooperação agrícola na sala de aula, as crianças precisam 

ter uma vivência prática de trabalho cooperativo. (p. 26) 

 

Como se vê nos excertos selecionados, as expressões destacadas (em 

itálico) sugerem comportamentos e maneiras de agir em relação à nova 

escola/educação que se propõe. Os enunciados contém um forte conteúdo ideológico 

socialista, vinculado a um projeto político revolucionário. O enunciado (1), em que a 

escola, o professor e os alunos têm que ser “diferentes”, e o enunciado (3), que 

salienta a necessidade de superar a escola tradicional, mostram uma crítica à 

pedagogia da escola burguesa, que manipula o ensino em proveito próprio, inculcando 

nos educandos a submissão às instituições e o assujeitamento social. Daí a 

necessidade de se construir um novo projeto pedagógico (enunciado 4) e incluir nesse 

projeto as novas formas de trabalho e de propriedade da terra que são a base da 

experiência de vida dos assentados (enunciado 5). Entretanto, as crianças dos 

assentamentos também precisam estar preparadas para a vida, e devem conhecer a 

realidade o país (enunciado 2), razão por que é preciso incluir no currículo escolar a 

questão da cooperação agrícola e proporcionar aos alunos vivência para a prática do 

trabalho cooperativo (enunciado 6). É a concepção de escola que valoriza não apenas 

o trabalho como prática pedagógica, mas também a pedagogia da cooperação, pois se 

espelha na educação da escola russa pós-revolução.   

Não há nos enunciados expressão de eventos ou atos, mas estabelecimento 

de obrigações para a escola, professores e alunos, que devem ser executadas para o 

sucesso do projeto educativo. O alvo da obrigação deôntica em todos os enunciados, 

com exceção do segundo (2), é o participante, que é normalmente o sujeito da ação, ou 

seja, são a escola, os professores, os alunos, as crianças. No enunciado (2), a 
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avaliação deôntica recai sobre todo o evento, manifestando uma necessidade 

imperiosa.  A fonte da avaliação deôntica, em todos os enunciados, é o enunciador do 

discurso, que se coloca como autoridade do saber, para transmitir informações e 

orientar os enunciatários.  

Com exceção do enunciado (2), que abriga um adjetivo em função 

predicativa, os demais enunciados trazem a modalidade deôntica associada a 

auxiliares modais (dever, precisar) e da expressão (ter que), que levam o enunciatário 

a aceitar o valor de verdade do enunciado para executar a ação que nele se inscreve.                 

 Essa marca da modalização deôntica no discurso está ligada à função 

interpessoal, pois torna evidentes as relações de poder e saber entre enunciador e 

enunciatários (EGGINS, 1994). É digna de comentário a construção textual do 

enunciado (1) e o efeito de sentido por ela produzido. A repetição da mesma 

construção sintática (S + tem que ser + PS) atribui ao enunciado um tom mais incisivo 

e autoritário, validando o valor deôntico expresso pelas formas lexicais. Também no 

enunciado (7), que se lê adiante, o enunciador lança mão do recurso linguístico da 

repetição anafórica para reforçar a expressão modal da obrigação que tem a escola; a 

de ser diferente: 

 

(7)    Ou seja, se a proposta de escola dos assentamentos tem que ser diferente, então um 
curso de formação de professores para atuar nestas escolas também tem que ser 
“diferente”. Tem que estar comprometido com a discussão das experiências pedagógicas 
que estão [...] (p. 22)    

 

               A repetição da construção ter que mais infinitivo nesse enunciado constitu,  de 

fato, uma estratégia discursiva para acentuar o tom de obrigatoriedade imposto pelo  

enunciador, de modo a exprimir, com mais precisão, a necessidade imperiosa de os 

enunciatários aceitarem a mudança da escola.          

Reforça-se que esse recurso da tessitura textual para produzir sentido está 

relacionado com o que Halliday (1978) chama de função textual, pois refere-se ao 

modo como o texto é construído e a informação é codificada.   
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 Análise do texto 3 – O que queremos com as escolas do assentamento – (Dossiê 

MST Escola, pp. 31-37) 

Foram selecionados os enunciados que apresentam, em sua predicação, os 

auxiliares modais dever, poder, precisar, assim como os enunciados que 

apresentam os adjetivos preciso e importante em posição predicativa. De modo 

geral, a modalização da linguagem é expressa nesse texto  de quatro formas:  

Formas de expressão da modalidade Número de 
ocorrências 

auxiliar modal dever + infinitivo          59     (59,6%) 

 

auxiliar modal poder + infinitivo         21     (21,2%) 

 

auxiliar modal precisar e necessitar  

 

          9     (9,1%) 

adjetivo preciso/importante em posição 
predicativa 

        10    (10,1%)  

 

Total de ocorrências deônticas  

          

        99     (100%) 

Quadro 8 - Número de ocorrências da modalidade deôntica no texto 3 

 

A seguir apresenta-se alguns enunciados  modalizados por elementos 

lexicais ( auxiliares modais e adjetivos).  

 

(8) As Escolas dos Assentamentos46 do MST devem ser um lugar que: Prepare as futuras 

lideranças e os futuros militantes [...] Mostre a realidade do POVO TRABALHADOR, da 
roça e da cidade. Mostre o porquê de toda exploração, o sofrimento e a miséria da maioria. 
(p.31-32) 

 
(9) É preciso estruturar o Setor de Educação, promover encontros e cursos com os 

professores, realizar assembleias com os assentados [...] (p. 31) 
 

(10) Precisamos CAPACITAR as crianças para enfrentar a vida, assumir o Assentamento e 

a luta de todo o MST. ( p.32)  
 
 (11) As crianças podem ajudar na preparação da merenda que é feita na escola, ou na 

partilha da merenda que é trazida de casa. (p. 34) 

 
  

O enunciado (8) traz como núcleo da predicação o auxiliar modal dever + o 

infinitivo ser, construção que, segundo os estudiosos da categoria modalidade 

                                                

46
 Na transcrição dos enunciados, usou-se caixa alta ou letras maiúsculas em determinadas 

expressões para ser fiel ao texto original. 
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(PALMER, 1985; LYONS, 1977), expressa um valor deôntico, isto é, o sujeito da 

enunciação impõe uma obrigação ao sujeito do enunciado, no caso “as escolas dos 

assentamentos”. Dessa forma, a fonte deôntica, aquele que instaura a obrigação ou 

permissão, é o enunciador, e o alvo deôntico, aquele sobre o qual a obrigação e a 

permissão recaem, são as escolas dos assentamentos.  

Como já foi dito, do ponto de vista da enunciação o sujeito/ enunciador do 

discurso, no texto 3, reveste-se de autoridade frente ao seu enunciatário, pois ele 

enuncia de um lugar de “saber”. De certa forma, ao manifestar sua autoridade numa 

linguagem modalizada deonticamente, o sujeito/enunciador reforça a posição inferior 

dos enunciatários, que são implicitamente caracterizados como indivíduos que 

precisam de uma orientação para implementar uma educação diferenciada que lhes 

possibilite despir-se de seus antigos valores/ideais e amoldar-se aos novos 

valores/ideais dos Sem Terra.  

Do ponto de vista da “relação interpessoal”, pode-se afirmar, seguindo-se 

Halliday (1989, apud NEVES, 2010: 76), que o sujeito/enunciador está numa relação 

de poder superior à de seus enunciatários, uma vez que se coloca numa posição de 

guia revolucionário a apontar caminhos para a redenção dos oprimidos pela 

sociedade burguesa. Como se pode apreender de seu discurso, o sujeito/ 

enunciador, num tom imperativo, constrói uma imagem de si para o  interlocutor, ou 

seja, constrói um ethos a que Charaudeau (2008: 155) denomina como ethos guia47.  

Quanto ao conteúdo expresso no enunciado, os itens lexicais selecionados 

pelo enunciador (futuras lideranças, futuros militantes, povo trabalhador, exploração, 

miséria da maioria) veiculam ideologia socialista, pois o modelo de escola que se 

propõe reflete, características da pedagogia russa de Pistrak e Makarenko, como 

também observam Camini (2009: 20) e Ribeiro (2010: 418) ao estudarem a 

educação do MST.   

Em (9) o valor deôntico é expresso pelo adjetivo preciso em posição 

predicativa, propiciando a atenuação do tom autoritário do sujeito/ enunciador, que 

mostra a necessidade de uma mudança na proposta pedagógica para essa nova 

                                                

47
 O ethos guia, segundo Charaudeau (2008: 155), “é uma voz, é aquele que, ao mesmo tempo, é 

fiador do passado e é voltado para o futuro, para o destino dos homens”.        
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escola. O sujeito/enunciador assume, então, um tom didático-instrucional, 

construindo um ethos mais professoral, que esclarece aos enunciatários a forma 

como essa educação do campo deve acontecer. No enunciado (10), o auxiliar modal 

precisar manifesta uma obrigação do enunciador, juntamente com os enunciatários, 

de capacitar as crianças a viverem a realidade do MST. Aqui o enunciador se 

apresenta como fonte e alvo deônticos da obrigatoriedade instaurada.    

O enunciado (11), construído com o auxiliar modal poder + infinitivo, 

expressa isoladamente um valor epistêmico, indicando possibilidade de as crianças 

fazerem alguma atividade. Entretanto, no contexto em que aparece esse enunciado, 

na sequência de enunciados modalizados deonticamente, o auxiliar modal poder 

adquire um valor deôntico, manifestando permissão para as crianças realizarem 

determinadas tarefas na escola, como se observa no trecho do texto apresentado à 

página seguinte. Quanto a essa ambiguidade nas construções com verbos modais,  

Neves (2010: 179), apoiando-se em Klinge (1996), esclarece que “a oposição entre 

epistêmicos e não epistêmicos não reside propriamente nos modais, devendo ser 

descrita como resultado de contextualização”. Dessa forma, para a autora, “o 

contexto é entendido como o conjunto de hipóteses de que dispõe um destinatário e 

que ele utiliza para interpretar uma elocução”. Com base nessas considerações e 

tendo em vista o contexto em que o enunciado (11) aparece, pode-se interpretá-lo 

como modalizado deonticamente, uma vez que indica permissão para as crianças 

ajudarem na preparação da merenda.    

A expressão da modalidade com o auxiliar modal poder + infinitivo, no texto 

que ora se examina, aparece com maior frequência no item  Todos ao trabalho,  dos 

Princípios Pedagógicos. Nesse trecho, o enunciador modaliza a sua linguagem num 

tom mais impositivo, apresentando a escola não só como um lugar de estudo, mas 

também como um lugar de trabalho. Estrutura seu texto, inicialmente, com um 

enunciado cuja predicação se organiza em torno do auxiliar modal dever, que 

manifesta o sentido de obrigatoriedade —“as crianças devem ter um trabalho”—,  e a 

seguir enumera as várias atividades que elas têm possibilidade de fazer e, portanto, 

podem realizar, isto é, têm permissão para realizar. Eis o trecho do texto:  

A escola é um lugar de ESTUDO. A escola também é um lugar de 
TRABALHO. Além das aulas, as crianças devem ter um trabalho. 
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É trabalhando que se aprende a trabalhar. É trabalhando que se 
pega amor e gosto pelo trabalho.       

Este trabalho pode começar com a limpeza e a arrumação da sala 
de aula. As crianças podem ajudar na preparação da merenda que é 

feita na Escola, ou na partilha da merenda que é trazida de casa. 
Podem cuidar do jardim e até arrumar alguns objetos que estejam 
estragados. A criança precisa aprender de tudo. 

 Aos poucos as crianças podem assumir outros trabalhos. Podem 
organizar a farmácia da Escola, organizar a Biblioteca. Podem ajudar 
na secretaria. Podem organizar jogos, festas, campanhas. Podem 
até fazer um jornalzinho com as notícias da Escola e do 

assentamento. 
Mas isto não chega. As crianças devem também ter um 

trabalho ligado à terra. Pode ser uma horta. Pode ser um pomar. 
Pode ser uma pequena lavoura. Pode ser a criação de pequenos 
animais. Pode ser tudo isso junto.  

As crianças, além de aprender fazendo, vão aprender a 
importância social do trabalho que realizam. A importância do 
trabalho na Escola e a importância do trabalho em casa ou na 
Associação. A importância do trabalho na COOPERATIVA DE 
PRODUÇÃO.  O estudo deve refletir sobre o trabalho. Sobre 

como tudo está sendo feito. Sobre o resultado do trabalho. Sobre sua 
importância. Assim o trabalho e o estudo ficam ligados um no outro. 
(DOSSIÊ MST ESCOLA, 2005: 34)  

  

Como se pode observar, na sequência desse trecho, no final do segundo 

parágrafo, o enunciado  A criança precisa aprender de tudo expressa necessidade, 

reforçando o sentido de que a relação escola/estudo trabalho é uma obrigação 

necessária. Também no quarto e quinto parágrafos estão colocados, em pontos 

estratégicos, outros enunciados modalizados deonticamente: As crianças devem 

também ter um trabalho ligado à terra  e  O estudo deve refletir sobre o trabalho. 

Pode-se entender que esse último enunciado sintetiza toda a argumentação anterior 

de que é necessário o educando vivenciar o trabalho na escola.  

Portanto, considerando-se a materialização linguística desse enunciado, 

pode-se dizer que, na perífrase modal poder + infinitivo há um valor deôntico, 

expressando possibilidade ou capacidade de as crianças fazerem alguma atividade, 

porém, no conjunto das relações textuais, prevalece o sentido de permissão, sob o 

qual se camufla a ordem para que as crianças trabalhem.  Pode-se dizer, neste 

caso, que a função textual (HALLIDAY, 1976) contribui para que o significado 

contextual do modalizador poder atenue o tom autoritário da qualificação modal 

deôntica.  
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O valor deôntico (LYONS, 1977) pode ter origem em um indivíduo ou em 

uma instituição, e esse valor pode incidir  também sobre um indivíduo ou  sobre uma 

instituição, como se exemplifica nos seguintes enunciados:   

(12) Precisamos conhecer também aquilo que não vemos todo dia e que a humanidade já 

descobriu. 
  
(13) A escola deve gerar pessoas que sejam sujeitos, com capacidade e consciência 

organizativa. 
 
(14) As crianças podem ajudar na preparação da merenda [...] Podem organizar a farmácia 

da escola. Podem organizar jogos, festas campanhas.  

   
 

Em (12), o valor deôntico tem como fonte e alvo o indivíduo, o enunciador 

(nós coletivo), e o enunciatário. O indivíduo é, a um só tempo, fonte e alvo da 

obrigação. Trata-se de uma obrigação de cunho moral instaurada pelo enunciador e 

que recai sobre ele próprio e sobre os enunciatários. Nesse caso o enunciador se 

inclui no conjunto dos assentados, o que revela sua disposição para concretizar 

essa proposta educacional. No enunciado (13), a fonte deôntica continua sendo o 

indivíduo (o enunciador), mas o alvo deôntico é uma instituição, a escola a quem é 

atribuída a obrigação de gerar sujeitos. No enunciado (14), a fonte do valor deôntico 

é o enunciador, mas a permissão ou ordem para  a realização da ação recai sobre 

outros indivíduos, as crianças. Nesse caso, o enunciador exclui-se da avaliação 

deôntica instaurada.  

Pode-se perceber, pelos exemplos, que, de acordo com o tipo de fonte e de 

sua posição em relação ao valor deôntico instaurado, é possível descrever uma 

escala de comprometimento do enunciador com a proposta apresentada, que pode 

ser assim representada com relação aos enunciados (14) (12) e (13) 

respectivamente: permissão, necessidade e obrigação.    

Esse texto – O que queremos com as escolas dos assentamentos – tem um 

sentido deôntico muito acentuado. É um discurso de caráter normativo, que 

prescreve normas e estabelece princípios para a organização das escolas e da 

educação do homem do campo.  

Texto 7 – Escola, trabalho e Cooperação –  (Dossiê, pp. 89-103) 
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O tom do enunciador nesse texto apresenta-se menos impositivo que nos 

anteriores, o que se obtém com a predominância do auxiliar modal precisar (25 

ocorrências) e pela forte presença do adjetivo preciso em função predicativa (18 

ocorrências), como ilustra o quadro a seguir:  

Formas de expressão da modalidade Número de 
ocorrências 

auxiliar modal dever + infinitivo 
 

         24   (27.6%) 

auxiliar modal precisar + infinitivo 
 

         25   (28.7%) 

auxiliar modal poder + infinitivo 
 

         12    (13,8%) 

adjetivo preciso em função predicativa 
 

          18    (20,7%) 

expressão ter que, ter de mais infinitivo 
 

            3    (3,5%) 

outras expressões deônticas 
 

            5    (5,7%) 

 
Total de ocorrências deônticas 

              
           87   (100%) 

Quadro 9- Número de ocorrências da modalidade deôntica no texto 7  

   

Essas duas formas lexicais de modalização deôntica (precisar, é preciso) 

expressam mais uma necessidade imperiosa de mudanças na educação, do que 

propriamente uma obrigação a ser cumprida, razão por que o tom desse discurso 

aparece menos impositivo que o dos outros dois anteriormente analisados.  

Pela própria natureza do discurso pedagógico, que tem um caráter 

instrucional, há também nesse texto várias passagens que impõem obrigações, 

expressas sobretudo pelo auxiliar modal dever (24 ocorrências) e por outras 

construções deônticas. Essas obrigações recaem sobre as instituições/escolas e 

sobre os professores, os alunos e os pais, isto é, sobre os membros da comunidade 

escolar. 

Na sequência, apresentam-se alguns enunciados que ilustram o tom do 

enunciador nesse discurso e que expressam  necessidade e obrigação deônticas:  

(15) Nossas crianças, nossos jovens, nós mesmos precisamos ser educados como 

trabalhadores, para sermos trabalhadores que vão transformar o conjunto da 
sociedade. Se não for assim, a luta vai pela metade. (p. 89). 
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(16) Por isso, é preciso adequar o trabalho às capacidades, incluindo sempre um 

desafio a mais para estimular o avanço, e sendo rigoroso na cobrança da qualidade 
de cada tarefa.  (p.98) 

 (17) Na relação entre escola e trabalho é preciso garantir uma sintonia entre o que a 
escola propõe e o que o assentamento necessita e está fazendo e vice-versa. (p.98 )  

(18) Que a escola deve proporcionar ou acompanhar experiências de trabalho 
produtivo real de seus alunos, desde a pré-escola, como forma [...] (p.94). 

(19) A nossa meta deve ser a de tornar o trabalho cada vez mais educativo. (p.92). 

 (20) E se o compromisso é coletivo a discussão também tem que ser, para que a 

prática possa realmente ser transformada. (p. 90). 

(21) Que o acompanhamento das experiências de trabalho possa ser feito pela 
própria comunidade, [...]. De qualquer modo os professores não podem ficar fora 
disso, porque é necessária a ligação entre o trabalho dos alunos e a sala de aula. 
(p.97).  

(22) Isto quer dizer que se a escola não pode ser lugar só de teoria, também não 
pode ser lugar só de prática. (p.93).  

 

No enunciado (15), a construção com o verbo precisar no presente do 

indicativo mais o infinitivo do verbo “ser” aponta para uma necessidade imperiosa 

expressa pelo enunciador, que se coloca como “fonte” e “alvo” deônticos (LYONS, 

1977).  No caso, o participante, isto é, aquele que tem a obrigação de se engajar no 

evento descrito pelo predicado, é apresentado como enunciador e enunciatário 

conjuntamente (nós mesmos), em uma estratégia de cumplicidade e 

companheirismo. 

Nos enunciados (16) e (17), a expressão adjetiva da modalidade (é preciso) 

instaura necessidade deôntica e permite que o evento como um todo seja 

qualificado como o alvo deôntico. De certa forma, não há um agente que é obrigado 

a executar uma ação, ou seja, não há um alvo específico, mas existe apenas uma 

necessidade que deve ser atendida.  

Nos enunciados (18) e (19), o auxiliar dever, acompanhado do infinitivo                

(proporcionar e ser) instaura uma obrigação que se fundamenta nos princípios da 

educação russa, a qual articula escola e trabalho. Nos enunciados, (18), (19) e (20), 

o alvo da modalidade deôntica não é, aparentemente, nem o enunciador nem o 

enunciatário, mas o outro “ela”: a escola, nossa meta e a discussão, 
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respectivamente. Porém no conjunto das relações textuais, o agente é, na verdade o 

professor.  

No enunciado (20), a perífrase verbal “tem que ser” serve à expressão de 

obrigação lógica, isto é, explicita a obrigação de dar-se à “discussão” um caráter 

coletivo, uma vez que o “compromisso é coletivo”. Só assim a “prática” nas escolas  

tem a possibilidade de ser transformada (possa realmente ser). 

O enunciado (21) traz o auxiliar modal poder precedido da negação, o que 

implica uma proibição: os professores são proibidos de deixar de acompanhar as 

experiências de trabalho dos alunos. Há, nesse caso, um significado contextual de 

obrigação, isto é, há uma injunção em que uma fonte determina o que o professor 

não pode deixar de fazer, ou seja, o que ele é obrigado a fazer: acompanhar o 

trabalho dos alunos na comunidade. Também o adjetivo necessária em função 

predicativa reforça o valor de obrigação nesse enunciado.  

No enunciado (22), a incidência da negação na perífrase pode ser tem 

importância significativa para o todo verbal, porque, ao negar a possibilidade de a 

escola tratar isoladamente a teoria ou a prática, a negação traz para o enunciado a 

presença do traço sêmico da obrigação de a escola desenvolver a teoria e a prática 

de forma harmoniosa, como determina a ideologia da educação socialista.     

Como se observou o valor deôntico da modalidade vem expresso, nesse 

texto, em geral, por perífrases em que, junto ao infinitivo, aparecem principalmente 

os auxiliares modais dever, precisar, poder, e ter que. Mas a expressão do valor 

deôntico também ocorre com substantivos e expressões substantivadas como – 

obrigação e o importante – nos enunciados (23) e (24). 

(23) Nossa escola tem a obrigação de ser diferente. (p.97). 
 
(24) O importante é que a delegação de tarefas e de responsabilidade seja real e não 

de faz-de-contas. (p.97).  

 

O adjetivo substantivado importante no enunciado (24), embora assuma 

sentido semelhante ao da expressão “é necessário”, ao contrário desta, que tem alto 

teor de obrigação, surge como um argumento para a escola atribuir aos alunos 

tarefas concretas. Esse termo aparece também como adjetivo em posição 
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predicativa, ressaltando a necessidade de os alunos terem a capacidade de 

distinguir as atividades que são brincadeiras das que são trabalho. É o que ilustra o 

enunciado (25).  

 

(25) É importante que os alunos, desde pequenos, possam distinguir quando uma 

atividade é “brincadeira”, e quando é “séria”. (p. 98). 

 

Essa expressão não pode ser caracterizada isoladamente como uma 

expressão da modalidade deôntica. Mas, analisada no contexto e discursivamente, 

ela equivale à expressão “é necessário”, e, nesse sentido, apresenta-se como força 

ilocucionária atenuada, que reduz a ideia modal da obrigação. 

Todas essas noções de obrigação evidenciam, no discurso analisado, as 

relações de saber e de poder entre os participantes do discurso, o que, segundo 

Eggins (1994), faz que a categoria das modalidades esteja relacionada à função 

interpessoal de imposição das informações (no caso, sobre a nova educação 

proposta).  

Outro aspecto desse texto que revela comprometimento do falante em 

relação ao seu interlocutor é a forma de organização textual, que contribui para 

reforçar o tom persuasivo do enunciador, como em:  

Nós nos identificamos com uma outra corrente da pedagogia, 
segundo a qual, o que mais educa as pessoas é a sua ação, a sua 
prática do dia-a-dia. Fazer é mais educativo do que ouvir sobre o que 
está feito. Nada contra livros, palestras ou aulas expositivas de um 
professor. Ao contrário, isso também é muito importante. Só que isso 
não basta para educar o tipo de pessoas que queremos e de que 
precisamos para a transformação da sociedade.  
A teoria é fundamental desde que seja construída a partir de uma 
prática e visando retornar a ela.[...] E de que práticas estamos 
falando? Que práticas educam? Toda a relação prática do ser 
humano com a natureza ou com a vida social é educativa. Mas 
existem práticas que conseguem atingir a pessoa mais 
integralmente, em mais dimensões. Estamos falando das práticas 
ligadas ao mundo do trabalho. (DOSSIÊ MST ESCOLA, 2005: 90).   
 

    

Observa-se, nesse trecho, que o produtor do texto faz uma seleção tanto  do 

léxico e dos tipos de frases como da forma de organização textual, a fim de obter a 

força argumentativa necessária para persuadir o enunciatário (Nós nos 
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identificamos, Nada contra livros, Ao contrário, Só que isto não basta, Mas existem... 

Que práticas educam?). Desse modo o locutor organiza os enunciados, as frases 

para concatenar os seus argumentos e  buscar uma relação de proximidade com o 

interlocutor, como em uma interação face a face.    

Também nesse texto 7, a análise dos enunciados demonstrou que o tom de 

obrigatoriedade com que o enunciador discursiviza é construído não só pela 

modalização deôntica como também pela organização estrutural do texto. Importa 

relembrar que esse aspecto está fortemente relacionado à função textual, isto é, ao 

modo como o texto está estruturado e ao modo como a informação é construída 

para se obter o sentido desejado.   

Mais uma vez se pode lembrar que é fundamental entender o contexto de 

cultura e de situação (HALLIDAY: 1978, 1989) em que os textos foram escritos, para 

perceber o grau de importância da relação escola/trabalho para ambos o 

participantes do discurso e entender por que se justifica o tom de obrigatoriedade 

com que o enunciador enuncia.        

Texto 11 – Pedagogia da Cooperação – (Dossiê MST Escola, PP 181-183) 

 

As marcas da modalização no texto, Pedagogia da Cooperação, são 

constituídas por verbos auxiliares modais, por adjetivos em função predicativa, por 

substantivos e por expressões modais, como está representado no quadro que 

segue: 

 

Formas de expressão da modalidade Número de 
ocorrências 

auxiliar modal dever + infinitivo 
 

        8    (32%) 

auxiliar modal precisar + infinitivo 
 

        2    (8%) 

auxiliar modal poder + infinitivo 
 

        4    (16%) 

adjetivo necessário em função predicativa 
 

        4     (16%) 

outras expressões deônticas 
 

        7      (28%)    

 
Total de ocorrências deônticas 

        
        25   (100%) 

Quadro 10- Número de ocorrências da modalidade deôntica no texto 11 
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Apesar do pouco número de ocorrências deônticas nesse texto, a forma que 

prevalece, de acordo com o quadro, é o auxiliar modal dever, indicando 

fundamentalmente obrigação. Pode-se também considerar significativo  nesse texto 

o uso do adjetivo necessário em função predicativa, assim como o uso do 

substantivo necessidade, computado entre as outras expressões deônticas.    

Considerando-se a visão funcionalista de modalidades proposta por 

Hengeveld (2004), observa-se que o participante, qualificado como aquele que tem a 

obrigação de se engajar no evento, é apresentado ora como um referente de terceira 

pessoa, como em (26) e (27), ora como enunciador e enunciatários juntos (primeira 

pessoa do plural), como em (28). 

   

(26) São os dirigentes que devem acompanhar o processo educativo e não apenas o 

pai e a mãe. (p. 182) 
 

(27) Os educadores também devem se auto-organizar em “coletivos pedagógicos” 
para analisar/aprofundar o processo e registrar/sistematizar as suas constatações... (p. 
183) 

 
(28) Precisamos ir desenvolvendo uma metodologia da cooperação que vá rompendo 

com as práticas pedagógicas opressivas. (p. 182) 
 

Como se depreende desses excertos, a fonte que instaura a obrigação é o 

enunciador do discurso, enquanto o alvo que deve cumprir a obrigação são os 

dirigentes, os educadores e o próprio enunciador, juntamente com os enunciatários.  

A modalização deôntica caracteriza-se por apresentar uma fonte (LYONS, 

1977) que instaura a obrigação, proibição ou permissão, e um alvo sobre o qual 

deve incidir a qualificação deôntica, o qual pode ser, segundo Hengeveld (2004), o 

participante ou o evento. No discurso analisado, o alvo da qualificação deôntica 

incide tanto sobre o participante como sobre o evento, tal como se vê nos exemplos 

que seguem:  

(29) Jamais podemos nos esquecer de que esta reflexão tem por base uma escola no 
meio rural [...] (p. 181) 
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(30) Os educadores também devem se organizar em “coletivos pedagógicos” para 

analisar/aprofundar o processo e registrar/sistematizar as suas constatações e 
considerações... (p. 182). 
 
(31) A prática tem demonstrado de que para realizar esta Escola, com o processo 
pedagógico pretendido, se faz necessário ir além da legalidade [...] (p. 181).  

 
(32) A cooperação deve ser compreendida como forma de produção social do 
conhecimento e como forma de reeducação das relações interpessoais (p. 182).  

 
 

Nos enunciados (29) e (30) o alvo da avaliação é o participante, que está 

sujeito a uma proibição e a uma obrigação, respectivamente. No enunciado (31),  o 

alvo é o evento, uma vez que se trata de uma tarefa de edificação moral (a 

realização de uma escola com uma pedagogia específica, que depende da ação de 

inúmeros agentes). Também a expressão predicativa, com o adjetivo necessário, 

permite que o evento como um todo seja qualificado como o alvo deôntico. 

Em (32), em que o alvo da qualificação deôntica também é o evento, ocorre, 

porém, que a voz passiva do verbo (deve ser compreendida) apaga o agente e 

instaura uma obrigação genérica. Esse recurso linguístico contribui para atenuar a 

expressão de obrigação, uma vez que o participante não é especificado.     

   No que se refere ao alvo de avaliação da modalidade deôntica, percebe-se 

que, no maior número de ocorrências, ele é o participante. Esse fato permite 

interpretar que o discurso tem um tom mais autoritário, porque exige a participação 

do enunciador, dos enunciatários e das instituições na execução das ações que 

devem implantar a Pedagogia da Cooperação, enquanto a modalidade orientada 

para o evento tem menor valor impositivo.  

Nos enunciados (33) e (34) os auxiliares modais poder e dever aparecem 

separados por uma barra, o que reforça o sentido de obrigatoriedade do discurso. 

(33) O avanço da Escola depende da organicidade do MST e as educadoras e os 
educadores podem/devem contribuir na construção desta organicidade, além de 

fazerem formação política com as educandas e educandos [...] (p. 181). 
  

(34) Os educandos podem/devem se auto-organizar a partir de critérios definidos em 

conjunto por educandos e educadores [...] (p. 182).  
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Nesses enunciados, o produtor do texto usou o expediente de colocar os dois 

modais, poder e dever, separados por uma barra, o que indica que ambos têm lugar 

nesse contexto. Nesse caso, a modalização epistêmica do auxiliar poder, 

expressando a  possibilidade (habilitação) de o participante executar uma ação, 

acaba por reforçar o valor deôntico do auxiliar modal dever, que expressa 

obrigatoriedade, acentuando o tom autoritário do enunciador. É que a interpretação 

possível dessa construção implica que, se há possibilidade, para o participante ou 

agente, de contribuir ou de se auto-organizar, então ele tem a obrigação de fazê-lo. 

Pode-se considerar essa construção como uma estratégia retórica para reforçar a 

modalização deôntica, ou seja, o tom de obrigatoriedade do discurso.  

Um aspecto relevante dos verbos auxiliares modais desse discurso é o fato 

de que todos se apresentam no presente do indicativo. O uso desse tempo verbal 

confere ao enunciado deonticamente modalizado um tom mais forte de 

obrigatoriedade das ações dos pais, educandos e educadores na implantação do 

novo modelo de educação.  

Portanto, a incidência da avaliação deôntica prioritariamente sobre o 

participante e a predominância do presente do indicativo no enunciado conferem ao 

discurso sobre a Pedagogia da Cooperação um caráter bastante impositivo, 

definindo o estatuto do enunciador como um líder culto que entende dessa nova 

concepção de educação e que é militante do MST.  

 Análise do texto 14 – Nossa concepção de Educação e de Escola – (Dossiê 

MST Escola, pp. 233-234) 

Esse texto, escrito dez anos depois (2001) do texto 3 (1991), pelo mesmo 

Setor de Educação do MST, apresenta uma estruturação textual diferente, embora 

seu conteúdo revele a mesma concepção pedagógica e filosófica, e com um teor 

estilístico menos impositivo. Percebe-se que o ethos discursivo modera o tom 

autoritário do discurso, em favor de um tom mais reflexivo, que conduza o 

enunciatário à compreensão de como a própria trajetória de luta do movimento leva 

à organização de uma escola com outra identidade, diferente da escola burguesa.    
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O texto é curto e apresenta apenas oito ocorrências de modalização, que 

estão registradas no quadro a seguir:  

Formas de expressão da modalidade Número  de 
ocorrências 

expressão modal ter que  + infinitivo            2  (25%) 

 

auxiliar modal dever + infinitivo            2  (25 %) 

 

verbos plenos permitir/exigir 

 

            2 (25%) 

 

expressões deônticas com substantivo e 
adjetivo  

             2  (25%) 

             

 

Total de ocorrências deônticas  

          

            8   (100%) 

Quadro 11- Número de ocorrências da modalidade deôntica no texto 14 

 

Pode-se verificar nesse quadro que o número de ocorrências de 

modalizadores deônticos é pequeno em relação aos primeiros textos analisados 

(quadros 6, 7 e 8). Isso confere ao discurso um tom menos imperioso, o que pode 

ser ligado ao fato de que, no momento de sua escritura (2001) a proposta de uma 

nova concepção de educação já parece estar consolidada pelo movimento. Nesse 

sentido, o que o texto traz é apenas uma síntese das linhas políticas e princípios 

fundamentais da pedagogia do MST.  

Destacam-se, para análise, os enunciados de (35) a (40), marcados com 

modalizadores deônticos:  

(35) O ensino nas escolas dos assentamentos e acampamentos do MST deve preparar os 

estudantes para ficar e transformar o meio rural. (p. 233) 
 
(36) Ao dizer escola de assentamento (ou de acampamento), estamos afirmando a 
necessária vinculação da escola com a realidade local e o desafio de participar 

efetivamente da solução de seus problemas. (p. 233) 
 
(37) Ao dizer escola do MST, afirmamos a relação que a escola deve ter com a luta pela 

reforma agrária que vai além das questões localizadas em cada assentamento. (p. 233) 
 
(38) Ao dizer escola do campo, estamos assumindo um vínculo mais amplo com o destino 
do conjunto dos camponeses ou dos trabalhadores do campo, o que exige da escola que 

também leve novas questões à comunidade [...] (p. 234) 
 
(39) Não basta ter escola no assentamento; ela tem que ser uma escola de assentamento. 

(p. 234) 
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(40) Não basta ter escola no campo; tem que ser uma escola do campo, que assuma as 

causas e a cultura de quem ali vive e trabalha. (p. 234)  
 

Na verdade, há nesse texto apenas quatro enunciados que realmente 

apresentam modalizadores deônticos e quatro construções cuja materialidade 

linguística (a necessária, o que exige) sugere noção de obrigatoriedade como nos  

enunciados (36) e (38) respectivamente. Já o enunciado (35)  traz na sua predicação 

o verbo modal dever, que manifesta a necessidade de oferecer-se um ensino que dê 

condições aos estudantes de permanecer no assentamento. Aqui, tal como nos 

demais enunciados do texto, o valor deôntico da obrigação recai sobre uma 

instituição: a escola. 

 No enunciado (36), embora não haja especificamente nenhum marcador da 

modalidade deôntica, a estrutura textual manifesta um sentido de obrigatoriedade da 

vinculação da escola à realidade local. Reescrevendo esse enunciado com o 

adjetivo “necessária” em posição predicativa, ter-se-ia: “Ao dizer escola do 

assentamento (ou acampamento) estamos afirmando que é necessária a vinculação 

da escola com a realidade local...”. Portanto, pode-se confirmar a existência de um 

valor deôntico nesse enunciado. 

Nos enunciados (37), (39) e (40), o componente da modalização deôntica 

incide na predicação (deve ter, tem que ser) e o alvo deôntico, “a escola”, é o sujeito 

da perífrase modal. É interessante observar que a própria estrutura sintática desses 

enunciados acentua a força da modalização deôntica, uma vez que o primeiro 

segmento de cada um  – (37) Ao dizer escola do MST, (39) Não basta ter escola no 

assentamento, (40) Não basta ter escola no campo – já antecipa a necessidade de 

uma escola com características específicas que a diferenciem do modelo de escola 

da sociedade capitalista. Mais uma vez o recurso da tessitura textual está 

estritamente ligado à função textual, isto é, ao modo como o texto é construído e 

como ele significa.  

Também o enunciado (38), embora não tenha um verbo modal, apresenta 

uma estrutura discursiva que expressa um valor deôntico.  A oração que exige da 

escola tem um verbo que já traz a noção de obrigatoriedade, apontando para a 

exigência de que se cumpram os princípios da pedagogia do MST. Neste caso, 
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poder-se-ia reescrever o enunciado introduzindo o verbo modal dever, e então ele 

ficaria assim:  “Ao dizer escola do campo, estamos assumindo um vínculo mais 

amplo com o destino do conjunto dos camponeses ou dos trabalhadores do campo, 

razão por que a escola também deve levar novas questões à comunidade”. 

Nota-se que, tanto no enunciado (36) como no (38), o sujeito enunciador se 

utiliza de uma estratégia discursiva (a necessária e exige respectivamente) para 

construir o tom autoritário com que impõe a essa nova escola inúmeras atribuições, 

para que seja possível, por meio da educação, construir uma nova identidade para o 

homem do campo.   

 

4.1.2.2  O tom de obrigatoriedade do ethos discursivo 

 

Considerando-se, no geral, os quadros de 5 a 10, que registram o número de 

ocorrências da modalidade deôntica nos textos analisados, verifica-se que o auxiliar 

modal dever é o mais recorrente meio de expressão da avaliação deôntica. 

Considerando-se separadamente os quadros, observa-se que o modal dever 

predomina no texto 3 (59,6% das ocorrências) e no texto 11 (32% das ocorrências). No 

texto 1, o número de ocorrências do modal dever é o mesmo da expressão modal ter 

que, representando, cada um, 30,3% do total das ocorrências. O auxiliar modal precisar 

é o mais usado no texto 7, com 28,7% das ocorrências, mas tem uma presença 

significativa nos demais textos.  

Na análise do tom de obrigatoriedade do enunciador do discurso materializado 

nos textos do MST que discutem uma nova proposta de educação, verifica-se que a 

frequência de uso das expressões da modalidade deôntica determina os diferentes 

graus (conforme indicado nos quadros apresentados), indo desde a obrigação às várias 

nuances da permissão. Nos primeiros textos do Dossiê MST Escola, em que ainda é 

preliminar a discussão da nova proposta pedagógica, percebe-se que é mais intensa a 

expressão da modalidade deôntica. Por exemplo, o texto 1 (de 1990), o texto 3 (de 

1991) e o texto 7 (de 1994) apresentam maior número de ocorrências deônticas, o que 

dá ao discurso um tom bastante autoritário. Os textos 11 (de 1997) e o 14 (de 2001), 
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em que a proposta pedagógica aparece mais consolidada para o MST, têm o tom de 

obrigatoriedade mais atenuado, já que são mais raras, neles,  as ocorrências de 

enunciados modalizados deonticamente.  

O uso de diferentes formas de expressão da modalidade deôntica nos textos 

revela uma importante estratégia argumentativa, na medida em que permite aos 

enunciatários desvelar a imagem que o enunciador constrói de si no discurso.  

Assim, considera-se que um discurso não é apenas um determinado conteúdo 

associado a uma dêixis e a um estatuto de enunciador e de destinatário; é também, 

como diz Maingueneau (2008a: 90), “uma maneira de dizer específica” a que o autor 

chama de  “um modo de enunciação”.  No caso do discurso do MST, percebe-se que 

ele produz um espaço onde se desdobra uma “voz” que visa a integrar enunciador e 

destinatário na mesma luta pela reforma agrária e pela reforma na educação, de 

acordo com uma ideologia que se mostra na própria enunciação. Essa voz que habita a 

enunciação do texto pode ser concebida, no dizer de Maingueneau (2008a: 46), como 

“uma das dimensões da formação discursiva” do enunciador.  

A modalização deôntica dos enunciados representa o resultado de um 

processo de comunicação entre militantes de um movimento social incumbidos de 

uma obrigação: fazer acontecer a mudança da sociedade almejada por todos.  A 

evidente necessidade do comprometimento de todos, enunciador e destinatários, 

está expressa por meio do papel excepcional do “tom”, que se apresenta como 

impositivo, autoritário, mas sem rupturas, pois há, também, certo “tom” de 

solidariedade, de companheirismo entre os participantes do discurso.  

A análise dos textos revela que o “tom” de obrigatoriedade é construído no 

discurso, sobretudo pela modalização deôntica da linguagem, que, aliada à 

organização textual, (conforme a função textual de Halliday, 1978), determina  o 

processo persuasivo do discurso, assim como a construção de uma imagem do 

enunciador engajada na atividade de militante do movimento dos trabalhadores 

rurais sem-terra.   

O poder de persuasão do discurso provém em grande parte do fato de que 

leva o enunciatário a identificar-se com esse ethos do enunciador investido de 

valores historicamente especificados. Assim, a imagem do enunciador, construída 
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por meio de sua fala, confere a si próprio uma identidade compatível com o mundo 

que ele faz emergir em seu enunciado, ou seja, o mundo da sociedade socialista. .  

Portanto, o ethos que se delineia é o de um guia revolucionário, militante do 

MST que, orientado por uma ideologia socialista, busca persuadir seu auditório 

sobre a necessidade de se criar, a partir da educação, uma nova estrutura social, 

onde sejam diferentes as relações estabelecidas entre seus membros, as relações 

com a terra e com a cultura. Dessa forma, o sentido que o discurso libera impõe-se 

por meio desse tom de obrigatoriedade do ethos revolucionário. Mas esse tom só é 

esse “tom” porque assim o fez a tessitura textual que organiza o conteúdo do campo 

discursivo. 

 

4.1.3  A heterogeneidade enunciativa no discurso do MST 

   

Para discutir a heterogeneidade enunciativa no discurso do MST, Isto é, o 

diálogo que a sua proposta pedagógica mantém com outras concepções de educação, 

faz-se necessário lembrar, como pontua Maingueneau (2008a), que um discurso se 

constitui em um campo já saturado por outros discursos, pois o novo só pode enunciar-

se por um “reagenciamento” do que já está lá. A enunciação marca um posicionamento 

do enunciador sobre o acontecimento acerca do qual enuncia e, para tanto, inclui, pela 

citação, pela paráfrase, pela polissemia, pela captação ou pela subversão, um outro 

discurso, ou a enunciação de outros enunciadores. 

Importa lembrar aqui que todo texto é marcado pela hetrogeneidade, isto é, 

resulta do entrecruzamento de vários outros textos, de maneira que o sujeito da 

enunciação não é único. Como diz Authier-Revuz (2004:103), há sempre “um outro que 

atravessa constitutivamente o um”, considerando-se que todo discurso tem um caráter 

heterogêneo, isto é, nunca será uno, pois sempre haverá outros discursos para 

fundamentar e reforçar o do sujeito enunciador, ou opor-se a ele. A autora ressignifica a 

noção de interdiscurso de Pêcheux, concebendo-o como pura relação entre “discursos 

outros na perspectiva dialógica”, em que um sujeito traz para compor seu discurso o 
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discurso de outros. A respeito da interface de sua teoria sobre a heterogeneidade com o 

conceito de interdiscurso, a autora afirma:    

Para propor o que chamo de heterogeneidade constitutiva do sujeito 
e de seu discurso, apoiar-me-ei, de um lado, nos trabalhos que 
tomam o discurso como produto de interdiscursos ou, em outras 

palavras, a problemática do dialogismo bakhtiniano; de outro lado, 
apoiar-me-ei na abordagem do sujeito e de sua relação com a 
linguagem permitida por Freud e sua releitura por Lacan (AUTHIER-
REVUZ, 1990: 26). (grifo nosso) 

 

  Apoindo-se nos estudos de Bakhtin sobre o dialogismo  e sobre o discurso 

como produto do interdiscurso de Pecheux, Authier-Revuz (1990) explica que a 

psicanálise produz a dupla concepção de uma fala fundamentalmente heterogênea e 

de um sujeito dividido,  concluindo: 

Nesta afirmação de que, constitutivamente, no sujeito e no seu 
discurso está o Outro, reencontram-se as concepções do discurso, 
da ideologia, e do inconsciente, que as teorias da enunciação não 
podem, sem riscos para a linguística, esquecer (AUTHIER-REVUZ, 
1990: 29). 
 

Destaque-se, nesse enunciado, a relação entre as concepções de discurso, de 

ideologia e de inconsciente que as teorias da enunciação devem considerar ao estudar 

as questões da heterogeneidade discursiva.  

Ao formular a sua teoria de que “todo discurso é atravessado por outros 

discursos”, Authier-Revuz, (2004) considera dois planos diversos de heterogeneidade: a 

mostrada e a constitutiva. A heterogeneidade mostrada pode ser perfeitamente 

apreendida em uma visão linguística, na medida em que permite identificar os recursos 

linguísticos que mostram a alteridade. Ela pode ser marcada e não marcada. A 

heterogeneidade mostrada  marcada é sinalizada por marcas linguísticas ou diacríticas 

usadas de forma fixa e constante para esse fim, tais como a negação, o discurso direto, 

o discurso indireto, as glosas do enunciador, o uso das aspas. Na heterogeneidade 

mostrada não marcada, as manifestações interdiscursivas são identificadas não por 
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marcas fixas e cristalizadas pelo uso, mas por índices variados de ordem textual, 

paratextual, ou contextual.48        

 Segundo Maingueneau (1993: 75) a análise do discurso (AD) pode definir a 

heterogeneidade constitutiva “formulando hipóteses, através do interdiscurso, a 

propósito da constituição de uma formação discursiva”. Nesse sentido, pode-se 

estabelecer uma relação entre o interdiscurso proposto por Pêcheux na análise do 

discurso e a heterogeneidade constitutiva de Authier-Revuz49. 

Essas noções de heterogeneidade e de interdiscursividade contribuem para 

entender como se efetiva, nos enunciados que materializam o discurso do MST, o 

entrecruzamento dos vários discursos que constituem os fundamentos da proposta de 

educação básica para as escolas dos assentamentos. Na sequência, busca-se 

identificar, nos textos analisados, as diferentes vozes que constituem a formação 

discursiva do MST, de modo a delinear o posicionamento ideológico do enunciador.   

Nos enunciados selecionados, as estratégias enunciativas são responsáveis 

pela construção dos efeitos de sentido. Considerado o Dossiê como um todo, pode-se 

constatar que a primeira estratégia do enunciador é recolher enunciados-textos sobre 

educação básica;  em seguida compila-os, seleciona-os, ordena-os e reúne aqueles que 

estão na “ordem do discurso” do MST, para então dispersá-los. Publica uma coletânea 

num veículo destinado aos educadores do MST – o Dossiê MST Escola-, marcando e 

definindo a sua posição no discurso, porque sabe que o Dossiê poderá ser lido por 

destinatários outros, que estabilizarão ou desestabilizarão seus sentidos.  

 

4.2.1 A heterogeneidade a serviço da ideologia no discurso do MST  

                                                

48
 Maingueneau (1997, p. 75) considera como casos de heterogeneidade enunciativa mostrada 

(marcada ou não) o discurso direto, o indireto e o indireto livre, a ironia, a pressuposição, a negação 
polêmica entre dois enunciadores [um assume o ponto de vista rejeitado e outro a rejeição do ponto 
de vista], as palavras entre aspas, as glosas (parafrasagem), a autoridade, o provérbio (ethos 
sentencioso, estável, “verdadeiro” no mundo), o slogan (ancorado na situação de enunciação), a 
alusão (captação e subversão), a imitação e o pastiche. 
49

  A respeito desse relação afirma Maingueneau (2008a: 31):  “Nossa própria hipótese do primado do 
interdiscurso inscreve-se nessa perspectiva de uma heterogeneidade constitutiva, que amarra, em 
uma relação inextricável, o Mesmo do discurso e seu Outro”.  
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Ao analisar-se a heterogeneidade enunciativa nos textos do MST, é possível 

depreender como o sujeito enunciador está sendo interpelado pela ideologia do 

movimento dos trabalhadores rurais sem-terra. Esses textos revelam que o MST 

incorporou ao seu discurso a ideologia do Manifesto do Partido Comunista de Marx e 

Engels. Entretanto, conforme Rodrigues (2007), o MST subverte a posição do discurso 

do Manifesto, que sempre privilegiou o operariado como classe trabalhadora, capaz de 

conduzir o movimento social à revolução socialista.  No discurso do MST, é o agricultor 

que enuncia como liderança política e força revolucionária, como se verifica no 

enunciado:  

Temos muitos sonhos. Sonhamos com a Reforma Agrária. 
Sonhamos com a terra em benefício de todos. Sonhamos com 
Cooperativas de Produção plenamente coletivas e os nossos 
assentamentos dando respostas econômicas e políticas para a 
classe trabalhadora. Sonhamos com uma sociedade diferente onde 
todos tenham os mesmos direitos e deveres. Igualitária e justa. Por 
isso devemos sonhar também com uma nova educação. Uma 
educação libertadora, uma escola transformada. Uma escola 
democrática, formadora de pessoas humanas novas. Uma escola 
plenamente coletiva, laboratório de uma nova sociedade. (DOSSIÊ 
MST ESCOLA, 2005: 102) 

Ocupando uma posição-sujeito de liderança política, o enunciador nesse texto 

reivindica uma educação diferente, que se projeta como uma extensão das questões 

ligadas à terra, evocando o discurso da reforma agrária, cujos fios se constituem no 

interdiscurso. O discurso do MST pela reforma agrária tem como seu discurso fundador 

o discurso do Estado, ou seja, o discurso da lei (a Constituição), que prescreve o direito 

à terra e a função social desta. Assim, a questão da educação também se torna, tal 

como a Reforma Agrária, uma questão nacional, fato que obriga o Estado e a sociedade 

a reconhecerem a importância dessa educação libertadora.   

Nos textos selecionados para análise aparece de forma nítida,  ainda que 

ressignificada, a ideologia socialista, defendida por todo o MST, sobretudo os princípios 

pedagógicos da escola russa e da educação popular de Paulo Freire. No primeiro texto 

da coletânea — Nossa luta é nossa escola: a educação das crianças nos 

acampamentos e assentamentos (pp.11-28) —, o enunciador expõe  e avalia com 

serenidade os fatos ocorridos na trajetória de luta do MST por uma educação 

“diferente” da tradicional.  Imbuído de um “saber”, pois conhece a história da educação 

das escolas dos assentamentos, enuncia de uma posição institucional (é membro do 
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Setor de Educação do MST), buscando a adesão dos enunciatários para o 

comprometimento com a ideologia do movimento e com a nova concepção de 

educação:  

[...] romper com o modelo tradicional da pequena propriedade 
individual e criar uma organização coletiva do trabalho nos 
assentamentos, transformando-os em grandes empresas 
cooperativas, parece ser a única alternativa contra a estratégia 
capitalista de extermínio dos pequenos produtores e inviabilização da 
Reforma Agrária em nosso país. Se é assim, a escola assume um 
desafio correspondente: como se integrar e participar com eficácia no 
trabalho cooperativo? Qual pode ser seu papel específico numa 

Cooperativa de Produção? (DOSSIÊ MST ESCOLA, 2005:.24) 

Respeitando o “contrato genérico”50, esse enunciado apresenta um ethos 

amigável, que se mantém muito próximo dos enunciatários, buscando  interlocução por 

meio dos questionamentos. Para exercer o poder de captar a confiança do 

enunciatário, o ethos deve estar afinado com uma conjuntura ideológica. Assim, o 

ethos do enunciador desse discurso deixa marcado, no enunciado, o seu 

posicionamento ideológico (é adepto do socialismo), ao referir-se ao rompimento com o 

modelo de propriedade individual, propondo a organização coletiva do trabalho nos 

assentamentos de modo a torná-los grandes empresas cooperativas, e, para isso, 

propõe à escola o desafio de ensinar aos alunos o trabalho cooperativo.    

Fica marcado, nos enunciados, que o MST, assume a ideologia socialista na 

organização produtiva dos assentamentos, e a escola, por sua vez, deve reproduzi-la, 

adequando o trabalho cooperativo à capacidade dos alunos. Dessa forma, a linguagem 

expressa o conteúdo das experiências vividas pelos sem-terra no ambiente do 

assentamento e a sua maneira de pensar o mundo. Pode-se dizer, portanto, que tem 

grande peso no texto a função ideacional da linguagem, na medida em que ele 

expressa o conteúdo da experiência e do pensamento do homem por meio da 

linguagem que, segundo Halliday (1976), exerce uma função na estrutura social.   

        O texto 3 – O que queremos com as escolas do assentamento – (p. 31-37), 

escrito em julho de 1991, quase dois anos depois da queda do muro de Berlim, 

também apresenta um caráter altamente dialógico, sobretudo com o modelo de 

escola russa. Esse diálogo aparece explícito  quando propõe que a escola é também 

                                                

50
 Contrato de gênero, porque se trata de uma narrativa. É a história da organização e luta de pais e 

professores dos acampamentos e assentamentos para assegurar o direito das crianças à educação. 
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um lugar de trabalho, de acordo com os princípios da “escola do trabalho” de Pistrak, 

e quando concebe a escola como coletividade, valorizando a autogestão dos alunos, 

conforme a pedagogia de Makarenko:  

A escola é um lugar de estudo e de trabalho. É também um lugar 
para APRENDER A SE ORGANIZAR. [...] É importante que o 
trabalho e a organização das crianças na Escola tenham uma ligação 
com a vida do assentamento. Tudo pode começar com um mutirão 
para o assentamento ajeitar a escola.[...] O assentamento pode 
descobrir como aproveitar a mão-de-obra das crianças no 
assentamento. Como vão remunerar essa mão-de-obra. Como os 
adultos vão acompanhar o trabalho das crianças para que o 
TRABALHO SEJA EDUCATIVO.   (DOSSIÊ MST ESCOLA, 
2005:.34-35) (Grifos no original)   

O produtor desse texto mostra o contexto situacional em que seu ato de 

produção ocorre, e no qual seu produto (o discurso do MST) aparece, por meio de 

marcas que ele instala em seu próprio enunciado. Tais marcas do contexto 

situacional indicam estados e práticas sociais, culturais e ideológicas do grupo social 

que está representado no ato da enunciação, isto é, dos militantes do movimento 

social dos sem-terra.  

O trecho a seguir mostra o mesmo contexto situacional indicador dos ideais 

de um sujeito revolucionário que critica (a morte por fome, exploração dos 

trabalhadores) e afronta a sociedade capitalista, questionando a sua 

“responsabilidade” social e propondo que as crianças aprendam os valores do 

socialismo revolucionário, a saber, firmeza na luta e indignação contra as injustiças:   

É preciso ligar a história do assentamento com a luta pela terra em 
todo o Brasil. É preciso ligar a morte do Juquinha, de fome, no 
acampamento, com a situação de exploração de todos os 
trabalhadores. [...] As nossas crianças necessitam de valores que 
formem o seu caráter de um jeito diferente daquele que a televisão 
forma, daquele que as famílias capitalistas formam. As crianças 
precisam aprender a lutar e a ser firmes na luta. A não perder a 

sensibilidade e a ternura de quem descobriu e compreendeu o outro. 
Mas também aprender a se indignar profundamente com qualquer 
injustiça cometida contra qualquer pessoa em qualquer parte do 

mundo. (DOSSIÊ MST ESCOLA, 2005: 35-36) (Grifos nossos) 

 A partir da análise dessas marcas textuais, pode-se visualizar a imagem 

que o enunciador constrói de si no seu discurso. É o ethos de um guia profético e 

revolucionário que, orientado por uma ideologia socialista, busca ganhar a adesão 

dos enunciatários sobre a necessidade de criar-se, a partir da educação, uma nova 
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estrutura social, na qual sejam diferentes as relações estabelecidas entre seus 

membros, bem como as relações com a terra e com a cultura.  

No texto 7 – Escola, trabalho e cooperação – (p. 89- 103), observa-se, 

inicialmente, a heterogeneidade constitutiva do discurso, isto é, aquela em que o 

outro não é explicitamente mostrado, pois aparece diluído no discurso. Na voz do 

sujeito enunciador, que expõe os princípios e os modos de organização de uma 

escola que valoriza o trabalho e a cooperação, aparece constantemente, de forma 

implícita, o discurso do outro, que veicula uma ideologia contra-hegemônica de 

educação. A heterogeneidade constitutiva, num sentido amplo, refere-se a essa 

presença diluída do outro na constituição do discurso e, consequentemente, do 

texto, como no seguinte trecho, em que a memória revela a presença de um 

discurso já-dito:  

O trabalho se torna mais plenamente educativo, na perspectiva do 
tipo de sociedade que queremos construir, quando ele consegue 
mexer com um maior número de dimensões do ser humano, todas no 
sentido de gerar sujeitos sociais. [...] no exemplo das crianças, 
quando elas podem se organizar num coletivo de trabalhadores 
infantis, discutindo sobre como podem melhorar a produção, 
refletindo sobre o que estão fazendo, [...] as dimensões educativas 
do seu trabalho aumentam bastante (DOSSIÊ MST ESCOLA, 2005: 
93).   

 

Percebem-se, nesse discurso, as vozes dos pedagogos russos Pistrak e 

Makarenko, que concebiam a escola como coletividade, valorizando a autogestão, a 

disciplina e o trabalho dos educandos como atividade educativa. Também não se 

pode negar, no plano da heterogeneidade constitutiva, a existência de laços com o 

discurso da Revolução Russa (1917), o discurso da organização e das alianças, 

que, à época, incidiam sobre a reivindicação de justiça social: o discurso da união 

entre operários, camponeses e estudantes.  

 A heterogeneidade mostrada, nesse texto, inscreve o outro no fio do 

discurso, por meio de citações e referências a alguns estudiosos da educação de 

crianças e jovens. Na parte 1 do texto – O trabalho educa –, o enunciador, ao 

explicar o significado do termo educar, traz a citação de uma pedagoga russa:   

Segundo a pedagoga russa Krupskaya, “educar é preparar pessoas 
integralmente desenvolvidas, com instintos sociais conscientes e 
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organizados, possuidores de uma visão de mundo refletida e íntegra, 
que tenham clara compreensão de tudo que ocorre ao seu redor, [...]; 
pessoas preparadas na teoria e na prática para todo tipo de trabalho, 
tanto manual como intelectual, que saibam construir uma vida social 
racional, plena, bonita e alegre. Estas são as pessoas para construir 
a nova sociedade, socialista” (DOSSIÊ MST ESCOLA, 2005: 90)51.  

 

Também ao esclarecer por que o trabalho educa o sujeito enunciador afirma: 

“Sabemos que é a existência social que determina a consciência social de cada um 

de nós” (DOSSIÊ MST ESCOLA, 2005: 91). Em nota de rodapé, explica a origem 

dessa afirmação: “Esta é uma das teses da concepção materialista dialética 

desenvolvida por Karl Marx e outros filósofos da práxis” (DOSSIÊ MST ESCOLA, 

2005: 91). Também para definir o que é cooperação, como elemento imprescindível 

na organização da escola do trabalho, o sujeito da enunciação lança mão 

novamente da nota de rodapé para fazer uma citação de Marx:  

A forma de trabalho de muitos que, no mesmo lugar e em equipe, 
trabalham planificadamente no mesmo processo de produção ou em 
processos de produção desconexos, se chama COOPERAÇÃO.... 
(Marx, O Capital apud  DOSSIÊ MST ESCOLA, 2005: 99).  

 Como se depreende desse posicionamento do enunciador inclusivo nós, a 

visão socialista de mundo não se refere apenas à concepção socialista de 

educação, mas atinge toda uma formação sociocultural dos militantes do MST, que 

incorporam à sua formação discursiva alguns ideais do marxismo. 

Na página 96 do dossiê, ao fazer referência à “implantação de nossa escola 

do trabalho, a partir de nossas e de outras experiências neste campo”, o produtor do 

texto mais uma vez utiliza a nota de rodapé para sugerir a leitura da obra de Pistrak: 

“Uma sugestão muito importante de leitura para iluminar nossa prática é o livro 

Fundamentos da escola do trabalho, de Pistrak, especialmente o capítulo 3: O 

trabalho na escola” (DOSSIÊ MST ESCOLA, 2005: 96).  

 No penúltimo item discutido nesse texto – a auto-organização dos alunos –, 

o enunciador afirma que está tomando emprestada de Pistrak a expressão auto-

                                                

51
 Na sequência, o enunciador esclarece, em nota de rodapé quem é Krupskaya (esposa e 

companheira de luta de Lenin)  e faz referência à obra de onde foi retirada a citação.   
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organização, e coloca em nota de rodapé uma longa explicação sobre a obra do 

autor e sobre o desenvolvimento de três qualidades propostas por ele para a 

construção da nova cidade revolucionária. (DOSSIÊ MST ESCOLA, 2005: 101).  

 Outro fator preponderante como marca da heterogeneidade mostrada é a 

presença, na bibliografia de apoio, de autores socialistas, como os pedagogos 

russos, Nadezhda Krupskaya, Anton Makarenko  e Pistrak, além do próprio Karl 

Marx, Alexis Leontiev, e a obra Marx y La Pedagogia Moderna, de Mário Manacorda. 

São, pois, os ideais socialistas desses autores que constituem a voz do outro 

perceptível no fio do discurso e na superfície do texto, o que de certa forma 

representa e reproduz a polifonia textual.  

Assim, se, por um lado, na maior parte do texto há uma heterogeneidade 

constitutiva em que ocorre a diluição ou a dissolução do outro no discurso do sujeito 

enunciador, por outro lado há também uma forte presença da heterogeneidade 

marcada, que, a partir de citação e de referências explícitas, inscreve o outro no fio 

do discurso, mostrando, na superfície textual, de forma bem visível, a ideologia 

socialista que norteia toda a proposta de educação do MST.  

Importa acrescentar que, de um lado, a preservação das fontes caracteriza o 

ethos de um enunciador digno de confiança e que se ancora em “argumentos de 

autoridade”, orquestrando um coro de vozes afinadas em torno da educação russa; 

de outro, por meio de estratégias de reformulação, reinterpreta o acontecimento  a 

partir do lugar de onde enuncia. Nesses casos, embora a fonte seja sempre 

identificada, o enunciador coloca-se como detentor de maior competência porque, 

agora, os textos já passaram por seu crivo crítico. 

O texto 11 – Pedagogia da Cooperação – (p. 181-183) trata mais 

detalhadamente um dos princípios da proposta pedagógica do MST – a cooperação 

–, também presente nos demais textos, mas com menos relevância.  Para 

fundamentar a Pedagogia da Cooperação, o enunciador inicia seu discurso fazendo 
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referência ao I  ENERA52, mais especificamente ao Grupo de Trabalho da 5ª a 8ª 

série, citando um dos resultados apresentados pelo GT:  

No I ENERA, [...], surgiu como resultado o debate sobre as 
experiências apresentadas no Grupo de Trabalho (GT) da 5ª a 8ª 
séries, a necessidade de “ir produzindo uma pedagogia da 
cooperação” nas escolas do MST. Nas tarefas das educadoras e dos 
educadores como militante do MST aprovou-se, no item oito, 
“Desenvolver atividades de cooperação na e como prática educativa”  

(DOSSIÊ  MST ESCOLA, 2005: 181). (Grifos do autor) 

 

Observa-se, no enunciado, que o discurso citado aparece destacado com 

aspas e em itálico, de modo a deixar evidente a inserção do discurso do outro. Essa 

forma de discurso marcado tipograficamente (aspas e itálico) constitui-se em uma 

parte do texto que não é assumida pelo relator/enunciador: é a síntese das ideias do 

I ENERA. Ao fragmento assim atribuído ao locutor do discurso citado, Maingueneau 

(2004: 151) chama de “ilha textual ou ilha enunciativa”.  

Ao tentar explicar o que o MST entende por “pedagogia da cooperação”, o 

sujeito da enunciação manifesta, inicialmente, seu posicionamento sobre a 

pedagogia da alternância53  e sobre os temas geradores:  

Estou cada vez mais convencido de que a alternância não é uma 
pedagogia: ela é apenas um detalhe da organização do curso e da 
escola; e os temas geradores são um engano metodológico quando 
inventados: tendem a ser fruto do idealismo e não aprendizagem-
ensino sobre o real.  (DOSSIÊ  MST ESCOLA, 2005: 181) (Grifos do 
autor) 

 

O enunciador inicialmente enuncia em nome do MST na primeira pessoa do 

plural (nós), como se vê em: “Jamais podemos nos esquecer de que esta reflexão 

tem por base uma Escola no meio rural...”  (DOSSIÊ  MST ESCOLA, 2005: 181), 

mas aqui se instala na primeira pessoa do singular com uma postura crítica, 

afirmando que a alternância não é uma pedagogia, como a definem alguns 

                                                

52
  I Encontro Nacional das Educadoras e Educadores da Reforma Agrária, realizado no período de 

28 a 31 de julho de 1997 na Universidade de Brasília. (DOSSIÊ MST ESCOLA, 2005: 181) 
53

 “Pedagogia da alternância consiste na articulação Tempo-Escola (TE) e Tempo-Comunidade (TC). 
No TE, os educandos permanecem de duas semanas a dois meses, dependendo do curso, no 
espaço da escola, em regime de internato. No TC, os educandos retornam às suas propriedades 
familiares, ou às comunidades, ou aos assentamentos, ou ainda aos acampamentos, para colocarem 
em prática os conhecimentos que foram objetos de estudo no TE, a partir da problematização e do 
manejo da criação, feita no TC”. (RIBEIRO, 2010: 292) 
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estudiosos da Educação – Ribeiro (2010), por exemplo – e os temas geradores, que 

constituem um dos princípios da educação popular de Paulo Freire adotados pelo 

MST, são um engano metodológico.  

Na sequência, numa evidente “não coincidência interlocutiva” (para usar as 

palavras de Authier-Revuz, 2004), ou seja, numa réplica a discursos outros que 

defendem esses modelos, o discurso começa por definir o que a Pedagogia da 

Cooperação não pode ser:  

A Pedagogia da Cooperação não pode ser: 
- entendida como uma “pedagogia nova” pois já houve educadores 
que já a utilizaram de maneira própria, como Freinet e, inclusive, 
Makarenko.  
- compreendida como uma “nova pedagogia” ou uma nova 
orientação do MST, pois ela visa concretizar nossos princípios 
políticos e nossas linhas estratégicas e os princípios da educação [...] 
(DOSSIÊ MST ESCOLA, 2005: 181) (grifos do autor)  

 

Percebe-se de forma clara, nesse enunciado, que a proposta pedagógica do 

MST, ao estabelecer a cooperação como um de seus princípio, mantém um diálogo 

com a teoria educacional do pedagogo francês Célestin Freinet54 e com a concepção 

de Makarenko, o pedagogo russo que elaborou uma pedagogia original para a sua 

época (pós-revolução russa), baseada no espírito de grupo e no trabalho coletivo.  

 Essas considerações críticas do locutor do discurso a respeito da alternância 

e dos temas geradores constroem-se no interdiscurso. Falar de interdiscurso implica 

dizer que um discurso nasce de outros discursos que lhe servem de matéria-prima, 

pois ele se repete e se modifica, imbricado no complexo das formações ideológicas 

que toda formação discursiva dissimula. O interdiscurso é o lugar do “já dito”, do 

algo que fala antes, em outro lugar, enfim, do pré-construído, cujo efeito de sentido 

possibilita aliar o linguístico, o histórico e o ideológico.   

Ao referir-se aos pilares para o desenvolvimento da Pedagogia da 

Cooperação, o enunciador faz referência à auto-organização dos alunos e 

professores:  

                                                

54 Na teoria do pedagogo francês, o trabalho e a cooperação vêm em primeiro plano, a ponto de ele 
defender, em contraste com outros pedagogos, incluindo os da Escola Nova, que “não é o jogo que é 
natural da criança, mas sim o trabalho”. (http://www.wikipedia.org , acesso aos  20 de março de 
2011 ) 

http://www.wikipedia.org/
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Os educandos podem/devem se auto-organizar, a partir de critérios 
definidos em conjunto por educandos e educadores, para contribuir 
na gestão do processo educativo em todas as suas frentes (por 
exemplo: ajardinamento, embelezamento da escola, faxina, merenda, 
horta, cuidado de pequenos animais...)  (DOSSIÊ MST ESCOLA, 
2005: 182) 

 

Essa questão da auto-organização constitui-se como um ponto de diálogo 

com outras concepções de educação, como a Escola do Trabalho de Pistrak, e até 

mesmo com outros discursos do Setor de Educação do MST, como, por exemplo, o 

texto 7, escrito por Roseli Salete Caldart,  que faz referência à auto-organização dos 

alunos:   

Auto-organização dos alunos: o que é isso? A expressão, estamos  
tomando emprestada de Pistrak, para identificar o processo de 
constituição do coletivo dos alunos na escola. [...] para organizar sua 
vida neste coletivo com o apoio, mas sem a interferência dos adultos.   
(DOSSIÊ MST ESCOLA, 2005: 100) (Grifos nosso) 

 

O texto 11 sobre a Pedagogia da Cooperação traz, portanto, um interdiscurso 

entre as várias concepções de educação e a proposta pedagógica do movimento. 

Ao fazer referência, por meio do discurso citado, às ideias do Grupo de Trabalho do I 

ENERA, à pedagogia da alternância, à pedagogia popular de Paulo Freire, assim 

como à pedagogia da educação socialista de Pistrak e Makarenko, o sujeito da 

enunciação deixa ver que o “outro está constitutivamente no seu discurso”.  

A pedagogia da alternância a que faz referência o texto está 

fundamentada, segundo Ribeiro (2010), no modelo das Casas Familiares Rurais 

(Maison Familiale Rurale)55, criadas em 1935 na França pelos sindicalistas 

agrícolas, sob orientação do catolicismo social. No Brasil, essa pedagogia tem 

influenciado a criação das Casas Famíliares Rurais, as CFRs, que surgiram  

inicialmente em Alagoas, em 1981, e logo depois no Paraná, Santa Catarina, Rio 

Grande do Sul. Hoje constituem um dos modelos de escola do MST, como é 

explicado no texto 9 do Dossiê MST Escola: Ensino de 5ª a 8ª séries em áreas de 

assentamento: ensaiando uma proposta.  

Em relação às experiências de 5ª a 8ª séries nos acampamentos, 

                                                

55
 Segundo Ribeiro (2010: 294) a primeira Maison Familiale Rurale foi criada em Lot-et-Garone, no 

sudoeste da França. 
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temos pelo menos três tipos de realidade a nível nacional:  
1º) É o caso das escolas de 1ª a 4ª séries,[..] Estas escolas seguem 
o currículo oficial (como as da cidade) e funcionam apenas em um 
turno.  
2º) São as escolas criadas, especificamente para desenvolver o 
ensino de 5ª a 8ª séries, que conseguiram oficializar um currículo 
alternativo, adequado ao meio rural.  [...] O exemplo que 

conhecemos é o do Espírito Santo, onde as escolas funcionam em 
regime de alternância sendo uma semana intensiva na escola e 

outra na família ou comunidade. (DOSSIÊ  MST ESCOLA, 2005: 
139) (Grifos nossos) 

 
  

Dessa forma, a heterogeneidade enunciativa é diálogo não só com outros 

discursos, mas também com o discurso do próprio MST, enunciado em outros 

momentos. Os temas geradores propostos por Paulo Freire, por exemplo, são 

citados como princípios pedagógicos no texto 11 e em vários textos do Dossiê MST 

Escola, como no texto 7: Escola Trabalho e Cooperação. Nesse, ao discutir a 

questão do ensino ligado ao trabalho, o enunciador enfatiza o papel do professor na 

organização dos temas geradores:  

O que os professores precisam fazer é construir Temas Geradores e 
Conteúdos que tratem das questões ligadas à produção, à 

organização do trabalho não só da escola, mas do conjunto do 
assentamento e da própria sociedade. (DOSSIÊ MST ESCOLA, 
2005: 97) (Grifos do autor) 

 

Importa ressaltar, ainda, o diálogo que se estabelece entre o discurso sobre a 

educação do MST e o discurso “legal” do Estado acerca da “educação do campo”, 

prevista na LDB (BRASIL, 1996) e regulamentada nas duas resoluções aqui 

analisadas (Resolução nº1/2002 e Resolução nº2/2008).  

O texto 11, Pedagogia da Cooperação, por haver sido escrito em 1997 (no 

ano seguinte à promulgação da LDB 9394/96), é o primeiro, dentre os que compõem 

o corpus desta tese56, que se pronuncia sobre  essa nova modalidade de educação:  

Jamais podemos nos esquecer que esta reflexão tem por base uma 
“Escola  no  meio  rural, voltada  ao  meio rural,  conforme o interesse  
 

                                                

56
 O texto 3 – O que queremos com as escolas dos assentamentos - anterior à legislação 

mencionada, pronunciava-se reivindicando uma educação nos/dos Assentamentos do MST.  
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dos trabalhadores”, especialmente os do meio rural. A prática tem 
demonstrado de [sic] que para realizar esta Escola, com o processo 
pedagógico pretendido, se faz necessário ir além da legalidade: [...]  
(DOSSIÊ MST ESCOLA, 2005: 181). (grifos no original) 
 

 Ao lado de um efeito de descrença no discurso do Estado, construído no 

último período do fragmento, em que se insinua a contradição entre prática e 

“teoria”, cria-se, no enunciado, um outro discurso: o de protesto, de disputa, senão 

de confronto. A “proposta” é sair da ordem da legalidade e afrontar o Estado, pois o 

MST não quer uma escola “do” campo – dizer que o enunciador silencia –, mas “no”, 

voltada “ao” campo e “conforme o interesse dos trabalhadores” – e não do Estado. O 

que o sujeito enunciador propõe é o confronto, o rompimento com a ordem instituída 

pelo Estado, numa nítida disputa de poder, evocando, pela memória discursiva ou 

pelo interdiscurso, os pré-construídos do discurso inscrito no Manifesto Comunista. 

No texto 14 – Nossa concepção de educação e de escola –(p. 233-234),  

escrito em 2001, cuja introdução se reapresenta, em parte, aqui, o “tom” é mais 

ameno que o do texto anterior, marcado por farta argumentação de pendor 

“justificativo”:  

Em nossa trajetória de luta e organização dos trabalhadores do 
campo fomos construindo uma concepção de educação; [...] 
Educação não é sinônimo de escola. Ela é muito mais ampla [...] a 
escolarização é um componente fundamental neste processo e um 
direito de todas as pessoas. [...] 
Estudar na cidade só em último caso. Consideramos que uma 
educação no meio urbano prepara o filho do agricultor para sair do 
assentamento. [...] 
Por isso passamos a trabalhar por uma identidade própria das 
escolas do meio rural, com um projeto político e pedagógico que 

fortaleça novas formas de desenvolvimento no campo. [...]  
Ao dizer escola do campo,  estamos assumindo um vínculo mais 
amplo com o destino do conjunto dos camponeses ou dos 
trabalhadores do campo, o que exige da escola que também leve 
novas questões à comunidade, ajudando em seu engajamento a um 
projeto mais amplo, histórico, de futuro. [...]  
Quando dizemos projeto de educação do MST, estamos nos 

referindo à combinação entre a luta pelo acesso à escolarização [...] 
(DOSSIÊ MST-ESCOLA, 2005: 233-234). (grifos no original) 

 

O enunciador, ao evocar o discurso da educação do campo inscrito na LDB 

(discurso do Estado), parece, de início,  pertencer à mesma formação ideológica e 

falar do mesmo lugar, instaurando, assim, um aparente jogo de cumplicidade. Esse 

enunciador que se instala, de forma cordata, na cena enunciativa vem, no entanto, 
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contestar o discurso da igualdade proposto pela LDB – a educação do/para o 

homem do campo deve ser igual à ofertada ao homem da cidade – e, assim, desloca 

esse discurso para o da diferença e, pois, para outro lugar enunciativo. Assim, ele 

entra na ordem do discurso do Estado para afrontá-lo e romper com a hegemonia.  

O diálogo com outros discursos (educação popular e educação russa) 

aparece de forma sutil no texto 14, o que, no dizer de Authier-Revuz, constitui-se na 

heterogeneidade constitutiva. Essa manifestação da interdiscursividade de forma 

implícita é percebida a partir do conhecimento prévio do interlocutor sobre a 

concepção de educação popular de Paulo Freire e sobre a concepção socialista de 

escola/trabalho. Isso pode ser exemplificado no item 10 do texto que arrola os 

princípios da pedagogia do movimento:  

10. Alguns princípios fundamentais de nossa pedagogia são os 
seguintes:  

a) a relação entre prática e teoria e a preocupação com a formação 
para a ação transformadora; 

b) a realidade e seu movimento como base da produção do   
conhecimento;  
c) educação para o trabalho e pelo trabalho, com ênfase na 
cooperação, 
d) gestão democrática, incluindo a auto-organização dos educandos     

                         para sua participação efetiva nos processos de  gestão da escola;   
                        (DOSSIÊ  MST-ESCOLA, 2005: 234) 

 

Os princípios a e b, ao destacarem a relação teoria/prática e a aquisição do 

conhecimento a partir da realidade, dialogam com a concepção de Paulo Freire, que 

preconiza o ensino sempre a partir da realidade do educando, envolvendo teoria e 

prática. Por outro lado, os princípios c e d, que destacam a importância da relação 

entre educação e trabalho e da auto-organização dos educandos, demonstram um 

diálogo com a educação russa, sobretudo com os Fundamentos da escola do 

trabalho de Pistrak.   

O diálogo com a ideologia da classe trabalhadora, que orientou a sociedade 

russa no período pós-revolução, também se desvela no texto 14, como se observa 

no excerto que segue:  
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Quando dizemos projeto de educação do MST, estamos nos 
referindo à combinação entre a luta pelo acesso à escolarização e o 
processo de construção de uma pedagogia adequada aos desafios 
da realidade específica onde atuamos, e do projeto social histórico 
mais amplo que nos anima e sustenta. Buscamos refletir sobre 
uma escola, escola pública como são todas as escolas que temos 
em nossos assentamentos, que assume o vínculo com a luta, a 
organização e a pedagogia do nosso Movimento (DOSSIÊ MST-
ESCOLA, 2005: 234) (Grifos nosso) 
 

Para um interlocutor que conhece os ideais marxistas e leninistas que 

constituíram o socialismo russo pós-revolução, não fica difícil apreender o sentido 

que o enunciador deu à expressão “projeto social e histórico que nos anima e 

sustenta”. No discurso do MST, essa heterogeneidade enunciativa revela o interesse 

do movimento dos trabalhadores rurais sem-terra por uma teoria e por uma prática 

pedagógica revolucionária que possam promover a transformação social e instituir 

novas relações entre os membros das comunidades rurais.   

Durante toda sua constituição histórica, o MST inscreveu-se, ideológica e 

discursivamente, nos ideais de um socialismo de caráter marxista, que visa à 

transformação social a partir da luta da classe trabalhadora.  A educação também 

faz parte dessa luta, como evidencia Floresta (2006: 87): “para o Movimento, a 

educação é um dos instrumentos capazes de libertar a classe trabalhadora da 

exploração a que está submetida, transformando a realidade social do campo”.  

Essas formações ideológicas estão presentes, como demonstraram as análises 

anteriores, em todos os textos, tanto de forma explícita − a heterogeneidade 

mostrada, no texto 7 −, quanto de forma velada − a heterogeneidade constitutiva, em 

todos os textos. 

Enfim, há um apelo constitutivo e permanente da presença do outro em todo o 

discurso do MST materializado nos textos analisados, evidenciado pela imposição 

do enunciador em persuadir seu interlocutor da necessidade de construir uma escola 

que tenha uma função ideológica. Pode-se afirmar, portanto, que o discurso do MST 

é “constitutivamente atravessado pelos outros discursos” que caracterizam e 

singularizam a formação discursiva desse grupo social e o posicionamento 

ideológico do enunciador, o qual revela de forma explícita a  intencionalidade de 

estabelecer uma nova forma de poder.   
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4.2 A manifestação da obrigatoriedade no discurso do MEC   

   

Com a intenção de fazer uma comparação entre o discurso do MST e o 

discurso do MEC, pretende-se ainda analisar a proposta de uma educação para as 

escolas do campo, materializada na Resolução nº 1, de 3 de abril de 2002, que 

institui as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo, e 

na Resolução nº 2, de 28 de abril de 2008, que estabelece diretrizes 

complementares, normas e princípios para o desenvolvimento de políticas públicas 

de atendimento da Educação Básica do Campo, ambas da Câmara de Educação 

Básica do Conselho Nacional de Educação.  

 

   4.2.1 A Resolução nº1/2002 e a Resolução nº 2/2008: contextualização   

                 

A Resolução CNE/CEB nº1/2002 apoia-se na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação 9394/96 (LDB) e no Parecer CNE/CEB 36/2001, homologado pelo Senhor 

Ministro de Estado da Educação em 12 de março de 2002. A relatora do Parecer 

nº36/2001 chama a atenção para o tratamento periférico dado à educação rural pela 

maioria dos textos constitucionais brasileiros, e destaca que somente na 

Constituição de 1988 a educação é promulgada como direito de todos e dever do 

Estado, nascendo a partir daí a perspectiva da construção de uma educação do 

campo, livre do jugo das elites. Para Fernandes (2004), a Constituição de 1988 foi 

resultado de uma luta popular que emergiu contra a ditadura e promoveu a 

redemocratização no país. Segundo o autor:  

  

Nesse contexto, a luta pela terra possibilitou a formação de uma 
concepção democrática de educação, em que os seus protagonistas 
propuseram e levaram a cabo o direito de ter uma escola que 
contribua de fato para o desenvolvimento do campo.  (FERNANDES, 
2004: 143) 

  

As ideias de uma “educação do campo” começaram a ganhar corpo durante 

o Encontro Nacional de Educadores e Educadoras da Reforma Agrária – ENERA –, 

realizado em 1997. Segundo Fernandes (2004: 135), a luta pela terra e a conquista 
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dos assentamentos rurais construíram um novo território, onde “os sem-terra com 

seu jeito matuto deram de cismar que construir uma outra escola era possível”. 

Assim, os sem-terra foram pensando e discutindo com os povos do campo 

(camponeses, quilombolas, indígenas) sua concepção diferente de educação, que 

ficou esboçada na I Conferência Nacional Por uma Educação Básica do Campo, 

realizada em 1998. Essa proposta de “Educação do Campo” defende o direito que 

uma população tem de pensar o mundo a partir do lugar onde vive, ou seja, a partir 

de sua realidade. Nesse sentido, a aprovação das Diretrizes Operacionais para a 

Educação Básica nas Escolas do Campo constitui um grande avanço na construção 

da vida no campo, onde a escola é espaço imprescindível para o desenvolvimento 

humano. Para os sem-terra, a aprovação das Diretrizes representa o ponto de 

chegada da caminhada do movimento, por outro lado representa um ponto de 

partida de nova luta para a realização efetiva das determinações dessas Diretrizes.   

As Diretrizes foram elaboradas atendendo ao que estabelece o artigo 28 da 

LDB (Lei nº 9394/96), que propõe medidas de adequação da escola à vida do 

campo:  

 

Art. 28 Na oferta da educação básica para a população rural, os 
sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua 
adequação às peculiaridades da vida rural e de cada região, 
especialmente:  
 
I- conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais 
necessidades e interesses dos alunos da zona rural;  

II-  organização escolar própria, incluindo adequação do calendário 
escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas;  

III- adequação à natureza do trabalho na zona rural (BRASIL, 2006). 

 

De acordo como exposto no artigo 28 da LDB, pode-se dizer que as Diretrizes 

Operacionais defendem o direito que uma população tem de pensar o mundo a partir 

do lugar onde vive, ou seja, o direito de ter uma “organização escolar própria”, com 

currículo e metodologia adequados à realidade do meio rural.  

A Resolução CNE/CEB nº 2/2008 estabelece diretrizes complementares, 

normas e princípios para o desenvolvimento de políticas públicas de atendimento da 
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Educação do Campo. Fundamenta-se no Parecer CNE/CEB nº 23/2007, que busca 

atender a uma consulta feita pela Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização 

e Diversidade do Ministério da Educação (SECAD/MEC) que solicita orientações 

para o atendimento da Educação no Campo, ou seja, para o cumprimento das 

Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo. 

O Parecer CNE/CEB nº 23/2007 lembra que a Câmara de Educação Básica 

se manifestou favorável ao direito do homem do campo à educação obrigatória 

fixado pela Resolução CNE/CEB nº 1/2002, que se refere à “construção de uma 

política específica” e à necessidade de atender à diversidade das populações que 

residem no meio rural.  

Ressalta, entretanto, o Parecer: “apesar de todo o conjunto de leis e normas, 

existem lacunas que precisam ser superadas”, razão por que referenda a solicitação 

da SECAD/MEC para que a CEB regulamente a oferta de educação apropriada ao 

atendimento das populações do campo, expressas nas Diretrizes Operacionais da 

Educação Básica nas Escolas do Campo. O documento enviado pela SECAD/MEC 

aponta: “As populações do campo continuam enfrentando os mesmos problemas há 

décadas como fechamento de escolas, transporte para centros urbanos e outros” [...] 

(Parecer CNE/CEB nº 23/2007, p. 5)    

A respeito do fechamento de escolas57, o relator esclarece que, segundo o 

censo de 2006 realizado pelo INEP/MEC, houve redução do número de 

estabelecimentos de Ensino Fundamental de localização rural, diminuindo o número 

de alunos matriculados nas escolas do campo. Do total de alunos matriculados na 

Educação Básica residentes no campo, 33,2% encontravam-se matriculados em 

escolas urbanas, e dos alunos do Ensino Médio matriculados em 2006, cerca de 

91,35% foram transportados do campo para estudar na cidade. Diante dessa 

                                                

57
 É oportuno destacar que neste ano (2011) houve no país várias manisfestações do MST  contra o 

fechamento de escolas. O Movimento lançou a campanha nacional “Fechar escolas é crime”. De 
acordo com  o jornal do MST  : “Nos últimos oito anos foram fechadas mais de 24 mil escolas no meio 
rural, segundo dados do Censo Escolar do INEP/MEC (2002 a 2009), e da Pesquisa de Avaliação da 
Qualidade dos Assentamentos da Reforma Agrária INCRA (2010). E continua o jornal: “Esses dados 
demonstram o drástico cenário do processo educacional no Brasil, especialmente no meio rural, em 
que após décadas de lutas por conquistas  no âmbito da educação – cujas reivindicações foram 
atendidas em parte – o fechamento das escolas vão no sentido contrário ao que parecia 
consolidado”.  (Jornal do MST de 19 de agosto de 2011) disponível em <http:www.mst.org.br> acesso 
aos 29/08/2011.         
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situação, o documento da SECAD/MEC propõe algumas diretrizes relevantes para a 

oferta da Educação Básica no Campo. Dentre elas, duas são particularmente 

interessantes para destacar aqui:  

   a presença da escola na comunidade é forte elemento na 
preservação de valores que mantêm as populações rurais vinculadas 
aos seus modos de vida e convivência; 

   o direito à educação somente estará garantido se articulado ao direito 
à terra, à água, ao saneamento, ao alimento, à permanência no 
campo, ao trabalho, às  diferentes formas de reprodução social da 
vida, à cultura, aos valores, às identidades e às diversidades das 
populações do campo (Parecer CNE/CEB nº 23/2007, p.6-7).  
 

Como se observa, o relator valoriza os aspectos apontados pela 

SECAD/MEC, ou seja, a importância da presença da escola na comunidade rural, e 

defende que a educação seja específica para a população rural, proporcionando-lhe  

condições para o trabalho com a terra e para a sua permanência no campo. O que 

se questiona sobre a posição do Parecer nº 23/2007 é se ele orienta  a Resolução nº 

2/2008 no estabelecimento das normas  que garantam as reivindicações da 

população do campo.   

 

4.2.2 A enunciação no enunciado das Resoluções  

 

Tal como no discurso do MST sobre a proposta de educação para o homem 

do campo, também no texto legal que materializa o discurso do MEC pode-se 

observar como se efetiva a projeção da enunciação no enunciado. Na análise do 

discurso do MST, os dêiticos permitem verificar a inserção do sujeito no próprio 

discurso, nos lugares e tempos referidos e resgatados por essa categoria linguística, 

o que contribuiu para definir o estatuto do enunciador. No discurso do MEC, só tem 

relevância o papel dos modalizadores para definir o “tom” do discurso e o estatuto 

do enunciador, uma vez que os dêiticos, enquanto marcadores discursivos da 

inserção do sujeito no próprio discurso, não aparecem nos enunciados. Tanto a 

Resolução nº 1/2002 quanto a Resolução nº 2 /2008, são textos que possuem um 

gênero específico – são textos normativos do governo, de caráter legal – daí não 



175 

 

apresentarem marcação dos dêiticos, nem os de categoria de pessoa, nem os que 

se referem a tempo e espaço.  

O que há no texto dessas Resoluções é apenas a referência a uma 

localização temporal absoluta58, a data de sua aprovação pelo CNE, 2 de abril de 

2002 e 28 de abril de 2008 respectivamente, o que possibilita a delimitação do 

contexto de situação em que esses documentos foram elaborados.      

Dessa forma, o enunciador não se mostra na cena da enunciação, colocando 

como responsável pelo discurso uma 3ª pessoa, o(a) Presidente(a) da Câmara de 

Educação Básica do CNE, para enunciar em nome desse órgão governamental. A 

forma de 3ª pessoa, segundo Benveniste (1991: 250), “comporta realmente uma 

indicação de enunciado sobre alguém ou alguma coisa, mas não se refere a uma 

‘pessoa’ específica”. Nesse caso, a 3ª pessoa representa um órgão deliberativo, o 

Conselho Nacional de Educação, que enuncia em nome do governo, como se 

observa no caput da Resolução nº 2:  

 

A Presidenta da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional 
de Educação, no uso de suas atribuições legais e de conformidade 
com o disposto na alínea “c” do § 1º do art. 9º da Lei nº 4.024/1961, 
com a redação dada pela Lei nº 9.131/1995, com fundamento no 
Parecer CNE/CEB nº 23/2007, reexaminado pelo Parecer CNE/CEB 
nº 3/2008, homologado por despacho do Senhor Ministro de Estado 
da Educação, publicado no DOU de 11/4/2008, resolve: 
(RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº2/2008)   

 

O que se vislumbra na cena de enunciação é um enunciador bastante 

objetivo e formal (a Presidente da Câmara de Educação Básica do CNE), que tem 

como estatuto ser um representante do poder público, cuja posição na cena 

enunciativa lhe permite dizer “aquilo que diz da forma como diz”.  

 

4.2.3 O papel dos modalizadores deônticos nos textos normativos 

 

                                                

58
  Segundo Fernandes (2001:110), as localizações temporais absolutas marcam, no discurso, as 

datas ou os momentos específicos.   
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A própria natureza normativa do gênero Resolução implica a noção de 

obrigatoriedade para o interlocutor. Pelo fato de serem  textos normativos, a 

Resolução nº 1 do CNE/CEB, de 3 de abril de 2002 e a Resolução nº 2 de 28 de 

abril de 2008 também expressam um “tom” de obrigatoriedade marcado nos 

enunciados pelos modalizadores deônticos, mas também por construções injuntivas, 

sobretudo com uso de verbos no futuro do presente. Trata-se, portanto, de textos 

impositivos em que o enunciador (o poder constituído) normatiza a educação para 

as escolas do campo, indicando procedimentos a serem realizados pelos 

enunciatários. Desse modo, o locutor/enunciador coloca-se na perspectiva de um 

fazer posterior ao tempo da enunciação, justificando-se, por aí, o uso do futuro do 

presente no enunciado.  

Na próxima seção, verifica-se como se constrói, na Resolução 1/2002, o tom 

do discurso do enunciador, a partir da identificação e da interpretação das 

sequências deônticas e das sequências injuntivas.  

 

 Análise da Resolução CNE/CEB nº 1, de 03 de abril de 2002.            

 Uma primeira observação geral do texto da Resolução CNE/CEB nº 1/2002 já 

mostra que, na expressão da obrigatoriedade, há um predomínio de formas 

injuntivas sobre as formas deônticas. 

No levantamento das construções que expressam obrigatoriedade foram 

encontradas seis (6) construções deônticas e treze (13) construções injuntivas. 

Recorre-se, a seguir, a três exemplos de construções deônticas, presentes no 

enunciado da Resolução nº1/2002, seguidas de comentários elucidativos:    

 

(1) Art. 3º  O poder Público, considerando a magnitude da importância da educação escolar 
[...], deverá garantir a universalização do acesso da população do campo à Educação 

Básica e à Educação Profissional de Nível Técnico. 

 

Esse é o único artigo da Resolução CNE/CEB nº1/2002 que traz uma 

construção deôntica com o verbo modal dever, expressando uma obrigação que 

recai sobre a instituição (LYONS, 1997), o poder público, o agente de uma ação 
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futura. O alvo da avaliação da modalidade deôntica é o participante (o Poder 

Público), caracterizado como aquele que tem a obrigação de se engajar no evento 

descrito pelo predicado. Isso ocorre também no enunciado seguinte:   

 

(2) Art. 7º É de responsabilidade dos respectivos sistemas de ensino [...] regulamentar as 

estratégias específicas de atendimento escolar do campo [...]   

 

No enunciado (2), a modalização deôntica está constituída indiretamente por 

toda a expressão É de responsabilidade que sugere a obrigação que recai sobre o 

sistema de ensino. Também nesse caso o alvo de avaliação deôntica é o 

participante representado por uma instituição. O mesmo caso ocorre no enunciado 

do artigo 9º:    

 

(3) Art. 9º As demandas provenientes dos movimentos sociais poderão subsidiar os 

componentes estruturantes das políticas educacionais, respeitado o direito à educação 
escolar, nos termos da legislação vigente. 

             

 Nesse artigo, o verbo modal poder + infinitivo pode sugerir possibilidade, o 

que é próprio da modalidade epistêmica. Entretanto, a construção do enunciado 

como um todo conduz para a compreensão de uma permissão deôntica, ou seja, As 

demandas [..] poderão subsidiar os componentes estruturantes [...] desde que se 

respeite o direito à educação escolar, e se atenda aos  termos da legislação vigente. 

Nesse contexto não se trata de uma possibilidade, mas de uma permissão 

concedida, portanto de um valor deôntico de uma permissão concedida. O 

enunciador configura uma fonte deôntica com poder para consentir a realização da 

ação, desde que respeitadas as condições exigidas. O participante da avaliação 

deôntica, as demandas provenientes dos movimentos sociais, também pode ser 

considerado como instituição.    

As sequências injuntivas, pelo fato de conceberem uma ordem formal ou uma 

imposição do locutor para seu interlocutor, estão, segundo Palmer (1986) de certa 

forma relacionadas à modalidade deôntica. Nesse caso, a Resolução, que se 

caracteriza como um texto normativo, isto é, uma instrução do poder constituído 

para implementar a educação no campo, apresenta, por meio do valor injuntivo, o 

tom de obrigatoriedade que é próprio da modalização deôntica. As sequências 
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injuntivas no futuro aparecem nos artigos 4º, 5º, 6º, 10º, 11º, 13º, 14º e 15º. Eis 

alguns exemplos e respectivas equivalências que permitem inferir o valor de 

obrigação: 

   

(4) Art. 4º O projeto industrial das escolas do campo [...] constituir-se-á num espaço 

público de investigação e articulação de experiências e estudos direcionados para o 

mundo do trabalho[...]  

             constituir-se-á     futuro com valor injuntivo                       deverá constituir-se 

   

(5) Art. 5º  As propostas pedagógicas das escolas do campo [...] contemplarão a 

diversidade do campo em todos os seus aspectos. 

                contemplarão      futuro com valor injuntivo                         deverão contemplar   

 

(6) Parágrafo único-  Para observância do estabelecido neste artigo, as propostas 

pedagógicas das escolas do campo [...] serão desenvolvidas e  avaliadas sob a 

orientação das Diretrizes..   

       serão desenvolvidas e avaliadas    futuro com valor injuntivo                   deverão ser  

      desenvolvidas e avaliadas 

  

(7) Art. 6º O Poder Público, no cumprimento de suas responsabilidades com o atendimento 

[...]  proporcionará  Educação infantil e Ensino fundamental. 

    proporcionará   futuro com valor injuntivo                        deverá  proporcionar 

 

O modo da expressão dessas construções injuntivas em futuro do presente 

atenua de certa forma a obrigatoriedade de o participante executar a ação, visto que 

esse participante é sempre uma instituição (o poder público, o sistema de ensino, as 

propostas pedagógicas), e não um indivíduo com o compromisso de acatar a 

obrigação.  

Também o tempo presente do verbo entrar, no 16º artigo, Esta resolução 

entra em vigor na data de sua publicação..., equivale ao tempo futuro com valor 

injuntivo, pois implica que o interlocutor deve, a partir daí, cumprir as determinações 

estabelecidas pela Resolução. 
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Segundo Fávero e Koch (1987), além do modo imperativo, que expressa 

injunção, há outros recursos linguísticos, como o infinitivo, o futuro do presente, os 

vocativos e os verbos performativos, que podem imprimir valor injuntivo aos 

enunciados. É o que ocorre no artigo 1º da Resolução, em que o valor injuntivo é 

expresso por um infinitivo pessoal.  

Art. 1º  A presente Resolução institui as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica 
nas Escolas do Campo a serem observadas nos projetos de instituições que integram os 

sistemas de ensino. 

 

A construção injuntiva a serem observadas atenua em parte a força da 

avaliação deôntica que recai sobre o evento como um todo.  

Por outro lado, encontram-se, no texto, ocorrências de expressões 

modalizadoras constituídas de formas verbais perifrásticas (poder + ser) que, à 

primeira vista, parecem ter valor epistêmico. Entretanto, no conjunto do texto, essas 

expressões estão a serviço da modalização deôntica, pois indicam uma permissão 

do locutor para que o interlocutor possa realizar ou não uma determinada ação. No 

eixo epistêmico, “revela-se a atitude de conhecimento do locutor, sua manifestação 

de crença em relação ao conteúdo veiculado” (KOCH 1993: 88), o que não ocorre 

com o sentido do verbo poder nesse enunciado. Assim, são aceitas como 

expressões da modalidade deôntica no nível da permissão as marcas modais 

registradas nos enunciados que seguem:  

  

(8) Art. 7  § 1° O ano letivo, observado o disposto nos artigos 23, 24 e 28 da LDB, poderá 
ser estruturado independente do ano civil.  § 2° As atividades constantes das propostas 
pedagógicas das escolas, [...] poderão ser organizadas e desenvolvidas em 

diferentes espaços pedagógicos, sempre que o exercício do direito à educação [...] 
 
(9) Art. 8° As parcerias estabelecidas visando ao desenvolvimento de experiências de 

escolarização básica e de educação profissional, sem prejuízo de outras exigências que 
poderão ser acrescidas pelos respectivos sistemas de ensino, observarão: [...] 

 

 

Nesses enunciados, observa-se que a expressão modalizadora é construída 

com o verbo poder no futuro + infinitivo do verbo ser, construção que pode ser 

considerada como de modalidade deôntica, pois se refere à linguagem das normas, 
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sugerindo permissão para o interlocutor executar uma ação.  Isso, de certa forma, 

atenua o tom de obrigatoriedade do texto, na medida em que dá oportunidade para o 

interlocutor escolher a forma como vai executar a ação. 

Pode-se sintetizar a análise das marcas de modalidades deônticas e de 

sequências injuntivas no texto da resolução que institui as Diretrizes Operacionais 

para a Educação Básica nas Escolas do Campo com o quadro adiante:  

 

Quadro 12- Das sequências discursivas que indicam obrigação e permissão na Resolução 
CNE/CEB nº 1/2002 

 

                                                                                                                   

Observa-se, no quadro, que o caráter obrigatório do discurso na Resolução é 

construído predominantemente de sequências injuntivas, que apresentam verbos no 

futuro, indicando que a determinação do enunciador está na perspectiva de um fazer 

posterior ao tempo da enunciação, o que revela um tom discursivo menos impositivo 

que o do MST. Pode-se afirmar, ainda, que, no discurso do MEC, o enunciador 

revela certa indiferença em relação ao cumprimento das normas estabelecidas. No 

discurso do MST, a avaliação deôntica é construída preferentemente por verbos 

modais no presente do indicativo, o que reforça o tom obrigatório dos enunciados, 

demonstrando a forte convicção do enunciador em relação ao que deseja e ao que é 

necessário para a transformação social, objetivo da nova proposta de educação.  

     Sequências     
discursivas 

Nº de ocor-
rências 

   Localização no 
enunciado  

                     Exemplos 

1- Sequ. deôntica  
Expressa  
     obrigação  
 
Expressa 
     permissão  

 
 
2 (duas) 
 
 
4 (quatro) 

 
Artigos 3º e 7º 
 
 
Parágrafos 1º e 2º 
do artigo 7º  e  os 
artigos 8º  e 9º   

O poder Público, considerando a [...], 
deverá garantir a universalização do 
acesso da população do campo [...] 
 
O ano letivo,  observado o disposto nos 
artigos 23, 24 e 28 da LDB,  poderá ser 
estruturado  independente do  ano civil. 
 

2- Sequ. injuntivas 
Com verbos no 
futuro  
 
 
Com verbo no 
infinit.  
 
Com verbo no 
presente com valor 
de futuro  

 
 11 (onze) 
 
 
 
1 (um) 
 
 
 
1 (um)  

Artigos 4º, 5º, 6º, 
8º, 10º, 11º, 12º, 
13º,14º e  15º 
 
 
Artigo 1º 
 
 
 
Artigo 16º  

Os sistemas de ensino, além dos 
princípios e diretrizes que orientam a 
Educação Básica no pais,  observarão,  
[...] os seguintes princípios:  
A presente Resolução institui as Diretrizes 
Operacionais [..] a serem observados nos 
projetos de instituições que integram os 
sistemas de ensino. 
Esta Resolução  entra  em vigor na data 
de sua publicação, ficando revogadas as 
disposições em contrário.  
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 Análise da Resolução CNE/CEB nº 2/2008     

 

Assim como a Resolução nº 1/2002, analisada anteriormente, a Resolução 

nº 2/2008 também expressa um tom de obrigatoriedade, que é construído por 

sequências deônticas e injuntivas que são examinadas na próxima seção.   

Para definir o tom de obrigatoriedade e o estatuto do enunciador no discurso 

do MEC, a análise aqui empreendida busca verificar, nos enunciados da Resolução 

citada, como se manifesta a modalização da linguagem. Diferentemente da 

Resolução nº 1/2002, o que ocorre na Resolução nº2/2008 é o predomínio de formas 

deônticas sobre  formas injuntivas, para expressar o tom de obrigatoriedade do 

enunciador ao estabelecer as normas e princípios para a Educação Básica no 

Campo.  

Com uma rápida análise quantitativa, observou-se que o meio de expressão 

deôntica que predomina nessa Resolução é o auxiliar modal dever seguido de 

infinitivo (14 ocorrências); em segundo lugar, encontra-se o auxiliar modal poder (2 

ocorrências), e, em última posição, o adjetivo em função predicativa e o verbo 

necessitar (ambos com 1 ocorrência), conforme ilustram, respectivamente, os 

enunciados que seguem: 

(10) Art.1º, § 1º A Educação do Campo, de responsabilidade dos Entes Federados, que 
deverão estabelecer formas de colaboração em seu planejamento e execução, terá 
como objetivos a universalização do acesso, da permanência e do sucesso escolar com 
qualidade em todo o nível da Educação Básica.  

(11) Art.1º, § 4º A Educação do Campo deverá atender, mediante procedimentos 

adequados, na modalidade da Educação de Jovens e Adultos, as populações rurais que 
não tiveram acesso ou não concluíram seus estudos, no Ensino Fundamental ou no 
Ensino Médio, em idade própria.  

(12) Art. 7º A Educação do Campo deverá oferecer sempre o indispensável apoio 
pedagógico aos alunos, incluindo condições infra-estruturais adequadas, bem como 
materiais e livros didáticos, equipamentos, laboratórios, biblioteca e áreas de lazer e 
desporto, em conformidade com a realidade local e as diversidades dos povos do 
campo, com atendimento ao art. 5º das Diretrizes Operacionais para a Educação Básica 
nas escolas do campo.  

(13) Art. 10 § 2º As escolas multisseriadas, para atingirem o padrão de qualidade definido 
em nível nacional, necessitam de professores com formação pedagógica, inicial e 
continuada, instalações físicas e equipamentos adequados, materiais didáticos 

apropriados e supervisão pedagógica permanente. 
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Nos enunciados (10), (11) e (12), instaura-se a obrigação de executar uma 

ação. O alvo da avaliação deôntica é, respectivamente, o participante, os Entes 

Federados e a Educação no Campo. Note-se que o alvo deôntico não é um 

indivíduo, mas uma Instituição, a qual, porém, nem sempre assume a obrigação 

imposta.  

Esse valor deôntico também está expresso nas várias ocorrências do modal 

dever na Resolução nº 2. Trata-se de um recurso linguístico usado pelo sujeito-

enunciador do discurso para orientar e persuadir o enunciatário sobre as normas e 

princípios da Educação do Campo que regulamentam o seu funcionamento e 

indicam as responsabilidades de cada esfera do poder público ou das instituições.  

No enunciado (13), o verbo necessitar, que tem um forte valor deôntico, 

dado seu caráter de exigência, embora não apareça sob a forma de auxiliar modal, 

instala uma necessidade das escolas multisseriadas. Para que essas escolas 

atinjam um padrão de qualidade exige-se que elas tenham professores com 

formação, que tenham boas instalações físicas, equipamentos, materiais didáticos 

apropriados e supervisão pedagógica. De certa forma, essa necessidade é colocada 

de forma impessoal, não há um agente que deve cumprir essa obrigação, razão por 

que o enunciador se exime da responsabilidade.  

Um valor deôntico de obrigação semelhante ao expresso pelo modal dever 

ocorre no uso do adjetivo indispensável em função predicativa, como no seguinte 

enunciado: 

 

(14) Art.10, § 1º É indispensável que o planejamento de que trata o caput seja feito em 
comum com as comunidades e em regime de colaboração, Estado/Município ou 
Município/Município consorciados. 

 

Está visível o forte sentido de obrigatoriedade desse adjetivo, quanto à 

realização de um planejamento e ao regime de colaboração com Estado/Município 

ou Município/ Município. Nesse enunciado, a avaliação da modalidade deôntica está 

orientada para o evento descrito pelo predicado. 

O auxiliar modal poder é normalmente usado com valor epistêmico, mas na 
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Resolução 2/2008, deve ser interpretado como atribuição de uma permissão ou 

sugestão para que um agente possa executar a ação, tal como nos exemplos que 

seguem: 

 

(15) Art. 3º § 1º Os cincos anos iniciais do Ensino Fundamental, excepcionalmente, 
poderão ser oferecidos em escolas nucleadas, com deslocamento intracampo dos 

alunos, cabendo aos sistemas estaduais e municipais estabelecer o tempo máximo dos 
alunos em deslocamento a partir de suas realidades.  

 

(16) Art.5º Para os anos finais do Ensino Fundamental e para o Ensino Médio, integrado 
ou não à Educação Profissional Técnica, a nucleação rural poderá constituir-se em 

melhor solução, mas deverá considerar o processo de diálogo com as comunidades 
atendidas, respeitados seus valores e sua cultura.  

 

 No enunciado (15), o modal poder expressa uma permissão para que os 

cinco primeiros anos do Ensino Fundamental funcionem em escolas nucleadas. No 

enunciado (16), há uma sugestão de que, para os anos finais do ensino fundamental 

e do ensino médio, o melhor a fazer é a participação na nucleação rural, desde que 

se respeitem os valores e a cultura das comunidades atendidas. Há, portanto, uma 

permissão/sugestão atrelada a uma condição deonticamente modalizada (mas 

deverá considerar).    

As formas injuntivas que reforçam o tom de obrigatoriedade do discurso 

também vêm construídas com verbos plenos no futuro do presente, sugerindo a 

necessidade e a obrigatoriedade de um agente executar a ação num momento 

posterior ao da enunciação, como em: 

 

(17) Art. 3º A Educação Infantil e os anos iniciais do Ensino Fundamental serão sempre 

oferecidos nas próprias comunidades rurais, evitando-se os processos de nucleação de 
escolas e de deslocamento das crianças.  

                              serão       futuro do presente                       deverão ser 
 
(18) Art. 7º, § 1º A organização e o funcionamento das escolas do campo respeitarão as 

diferenças entre as populações atendidas quanto à sua atividade econômica, seu estilo 
de vida, sua cultura e suas tradições. 

                            respeitarão       futuro do presente                   deverão respeitar  
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Os verbos no futuro (serão, respeitarão) não têm propriamente um valor 

injuntivo, são usados como determinações programáticas que indicam promessas a 

serem cumpridas. Entretanto, numa leitura mais profunda implica uma injunção feita 

a um agente que não está visível no enunciado – o Estado que é o responsável em 

cumprir as determinações estabelecidas. Numa possível reinterpretação desses 

enunciados ter-se-ia respectivamente: “A Educação Infantil e [...] deverão ser 

sempre oferecidos nas próprias comunidades rurais”... “A organização e o 

funcionamento das escolas do campo deverão respeitar as diferenças...”). Essa 

formulação, em que fica implícita uma injunção para o agente moralmente 

responsável, desloca o sentido de obrigatoriedade para o sentido de “verdade” e de 

futuridade indeterminada.   

Embora o parágrafo 1º do artigo 7º afirme que as escolas do campo devem 

ter uma organização e um funcionamento diferenciado para as populações 

atendidas, o parágrafo 3º do artigo 1º estabelece uma contradição,  pois afirma:  

 

       (20) Art.1º, § 3º A Educação do Campo será desenvolvida,  preferentemente,  pelo ensino 

regular.  

 

Considerando-se o “ensino regular” como o ensino da escola urbana, chama 

a atenção o valor epistêmico do advérbio preferentemente, que manifesta a opinião 

do enunciador, favorável a que a educação do campo seja desenvolvida pelo ensino 

regular, ou seja, pela mesma escola urbana organizada e mantida pela sociedade 

capitalista, tão duramente criticada pelo MST em suas propostas de educação 

diferenciada. No parágrafo 5º do artigo 1º, esse mesmo advérbio reforça também a 

preferência pelo ensino regular em escolas comuns, ao fazer referência à educação 

dos portadores de necessidades especiais. 

 

(21) Art. 1º, § 5º Os sistemas de ensino adotarão providências para que as crianças e os 

jovens portadores de necessidades especiais, objeto da modalidade de Educação 
Especial, residentes no campo, também tenham acesso à Educação Básica, 
preferentemente em escolas comuns da rede de ensino regular.   

    

Como se observa, o enunciador põe força na ideia de que a educação no 

campo não precisa ser específica e diferenciada, como propõe o MST, pois ela deve  
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desenvolver-se de “preferência” (a preferência da instituição Estado) em escolas 

comuns da rede regular de ensino.  

Vale salientar que o verbo ser do enunciado (20) e o verbo adotar do 

enunciado (21), ambos no futuro do presente, têm uma qualificação deôntica que 

incide sobre o participante, no caso a “Educação do Campo”, equivalendo à 

expressão modal dever ser. Nesse caso, o futuro, embora com valor injuntivo, 

constitui um mecanismo que promove a atenuação do caráter autoritário da 

qualificação deôntica, porque a futuridade, aliada ao baixo compromisso envolvido 

no termo providências, institui mais uma promessa do que uma garantia de 

efetividade do “acesso”. 

A modalidade deôntica, por estar ligada a “agentes moralmente 

responsáveis”, pressupõe “predicações que envolvem um agente controlador” 

(NEVES, 2007). Nos enunciados da Resolução 2/2008, a qualificação deôntica, na 

sua maioria, tem como escopo um predicado com o traço [+ controle], como se 

observa em:  

(22) Art. 1º § 4º A Educação do Campo deverá atender, mediante procedimentos 

adequados, na modalidade da Educação de Jovens e Adultos, as populações rurais que 
não tiveram acesso ou não concluíram seus estudos, no Ensino Fundamental ou no Ensino 
Médio, em idade própria.  

 

(23) Art. 6º A oferta de Educação de Jovens e Adultos também deve considerar que os 

deslocamentos sejam feitos nas menores distâncias possíveis, preservado o princípio 
intracampo.  

 

Tanto no enunciado (22) como no (23), o agente responsável pelo 

cumprimento da ação, o alvo deôntico, pode ser caracterizado como “uma 

instituição” (LYONS, 1977), que é: A Educação do Campo e A oferta da Educação 

de Jovens e Adultos, respectivamente. A fonte de obrigação ou permissão não se 

mostra, pois é um enunciador de 3ª pessoa, que enuncia em nome da Presidente da 

Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação. Pode-se, 

portanto, considerar como fonte deôntica, isto é, como aquele que instaura a 

obrigação ou permissão, o próprio Conselho Nacional de Educação.  
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Sendo um documento legal e normativo, a Resolução é um gênero próprio 

destinado a veicular as noções de obrigação e permissão, pois constitui o 

instrumento para impor normas aos enunciatários, regulando seu comportamento 

por meio de ordens e proibições.      

Pode-se sintetizar a análise das marcas de modalidade deôntica e das 

sequências injuntivas no texto da Resolução CNE/CEB nº 2/2008 com o quadro 

adiante:  

Quadro 13- Das sequências discursivas que indicam obrigação e permissão na 

Resolução CNE/CEB nº 2/2008 

Comparando-se o quadro 12 (na página 180) com o quadro 13, ambos com 

sequências deônticas e injuntivas, pode-se observar que, na Resolução nº 1/2002, 

predominam as sequências injuntivas com verbos no futuro do presente (11 

ocorrências), enquanto na Resolução nº 2/2008, as sequências deônticas são a 

maioria, com predominância da modalização do dever (14 ocorrências). Esse fato 

demonstra que a Resolução CNE/CEB nº2/2008 tem um tom mais autoritário ao 

Sequências        
discursivas 

Nº de  
ocor-

rências 

Localização no 
enunciado 

                     Exemplos 

1- Sequ. deôntica  
            
Obrigação  
 
 
   
  
 
 
Permissão  
 
 

Total: 18 
 
16 
 
 
 
 
 
 
02 

§ 1º e 4º do Art. 1º;   § 
único do Art.2º  e do 
Art.4º;   Art.5º  e  § 1º e 
2º do Art.5º;  Art.6º;  
Art. 7º;     § 2º do Art. 
7º; Art. 8º;    § 2º e 3º 
do Art. 8º;  § 1º e 2º do 
Art. 10; Art.11  
 
§1º do Art. 3º;  Art. 5º 
 

Art.1º, § 4º A Educação do Campo 
deverá atender, mediante  [...],  as 
populações que não tiveram acesso 
ou não concluíram seus estudos no 
Ensino Fundamental ou no Ensino 
Médio, em idade própria.  
 
Art. 3º, §1º os cinco anos iniciais do 
Ensino Fundamental, excepcional-
mente, poderão ser  oferecidos em 
escolas nucleadas, com deslocamen-
to intracampo dos alunos, [...].   

  
2- Sequ. injuntivas 
 
Verbos no futuro  
 
 
 
Verbo no pres. com 
valor de futuro  
 

Total: 13 
 
 12 
 
 
 
 
01 
 

 
§ 2º, 3º e 5º do Art. 1º; 
Art. 2º;  Art.3º;  § 2º do 
Art. 3º; § 1º do Art.7º; § 
1º e 3º do Art. 8º, 
Art.9º; Art.10, Art. 11. 
 
Art. 12 
 

Art. 3º, § 2º Em nenhuma hipótese 
serão agrupadas em uma mesma 
turma crianças de Educação Infantil 
com crianças do Ensino Fundamental.   
Art. 7º §1º A organização e o funcio-
namento das escolas do campo 
respeitarão as diferenças entre as 
populações atendidas [...] 
Art.12 Esta resolução entra em vigor 
na data e sua publicação, ficando 
ratificadas as Diretrizes [...]   
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impor as normas complementares que regulamentam a implantação das Diretrizes 

Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo, pelo fato de que as 

sequências deônticas constroem um tom mais impositivo do que as sequênica 

injuntivas com verbos no futuro do indicativo.   

Por outro lado, essa Resolução oferece maior abertura para que o Poder 

Público, tanto da esfera municipal, ou estadual como da federal, não invista numa 

educação diferente para as escolas do campo, mas permita que os alunos do meio 

rural apenas sejam transportados para as escolas urbanas. Dessa forma, essa 

Resolução nº 2/2008 fere os princípios da Resolução nº1/2002, que determina, no 

seu artigo 5º, que “as propostas pedagógicas das escolas do campo contemplem a 

diversidade do campo em todos os seus aspectos”. Também no artigo 6º, ela 

estabelece que o “Poder Público deve proporcionar a Educação Infantil e o Ensino 

Fundamental nas comunidades rurais”. Então o que se questiona é se, descartada a 

obrigatoriedade de oferecer aos educandos a possibilidade de frequentarem a 

escola na própria comunidade rural, as escolas da rede regular de ensino vão 

oferecer um currículo que contemple a diversidade do campo. Certamente não há 

preocupação em proporcionar uma educação que responda às necessidades 

sociais, econômicas e culturais do meio rural.  

 

4.2.4 A heterogeneidade enunciativa nas Resoluções 

 

A análise da heterogeneidade enunciativa tem a finalidade de verificar como 

o sujeito/enunciador do discurso do MEC manifesta seu posicionamento ideológico 

e,  assim, definir juntamente com a análise da modalização da linguagem, o “tom” 

com que esse sujeito enuncia. O propósito da análise da heterogeneidade, aqui, é 

verificar o diálogo existente entre a Resolução CEN/CEB nº 1/2002 e a Resolução 

CNE/CEB nº 2/2008. Em ambos os textos, o enunciador do discurso, amparando-se 

nas atribuições legais do(a) Presidente(a) da CEB/CNE e na legislação que 

fundamenta os documentos, enuncia dentro de um contexto situacional que é 

marcado pela própria denominação e caracterização das Resoluções.  

Análise da Resolução CNE/CEB nº1/2002 
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A Resolução CNE/CEB nº 1/2002 procura contemplar o que estabelece a Lei 

9394/96 – LDB: quando  reconhece  que a escola do campo deve ter uma identidade 

vinculada à realidade em que está inserida, e quando valoriza as experiências dos 

alunos e as inovações da ciência e da tecnologia, tal como estabelece o Parágrafo 

Único do artigo 2º, que afirma:  

 

(24) Art. 2º A identidade da escola do campo é definida pela sua vinculação às questões 
inerentes à sua realidade, ancorando-se na temporalidade e saberes próprios dos 
estudantes, na memória coletiva que sinaliza futuros, na rede de ciência e tecnologia 
disponível na sociedade e nos movimentos sociais em defesa de projetos que associem as 
soluções exigidas por essas questões à qualidade social da vida coletiva no país. 

  

Dessa forma, as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas 

do Campo mantém um diálogo com a proposta pedagógica do MST, na medida em 

que incorporam as reivindicações do movimento social dos sem-terra, registrando,  

na legislação em análise, o direito dos trabalhadores do campo à igualdade de 

tratamento em relação à população urbana, como determina a própria constituição 

brasileira.  Embora use um discurso marcado pela ideologia neoliberal e por uma 

concepção de educação alicerçada nos modelos da Escola Nova e da educação 

tecnicista, a Resolução parece defender uma escola especial para o meio rural na 

medida em que propõe uma identidade para a escola do campo, ancorada na 

realidade e nos saberes dos estudantes .  

Aprovada no último ano do governo do presidente Fernando Henrique 

Cardoso, essa Resolução traz como preocupação maior, expressa no seu caput, o 

reconhecimento do “modo próprio de vida social e da utilização do espaço do campo 

como fundamentais, em sua diversidade para a constituição da identidade da 

população rural e de sua inserção cidadã na definição dos rumos da sociedade 

brasileira” (grifo nosso).  

Se, ao demonstrar uma preocupação com o modo de vida no campo, o texto 

legal revela uma ideologia fundamentada nos valores sociais, por outro lado revela 

um ideal próprio da sociedade capitalista neoliberal, ao propor que a educação 

esteja voltada para a “inserção” da população rural na sociedade brasileira.  

 Fernandes (2004: 136) salienta que a “aprovação das Diretrizes Operacionais 

para a Educação Básica nas Escolas do Campo representa um importante avanço 
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na construção do Brasil rural, de um campo de vida, em que a escola é o espaço 

essencial para o desenvolvimento humano”. O autor considera que essas Diretrizes 

constituem um ponto de chegada da caminhada do Movimento dos Trabalhadores 

Rurais Sem Terra, em direção a uma Educação Básica para o Campo, e enfatiza 

que o duro aprendizado de conquista da cidadania fez  o MST reconhecer que a 

“luta faz a lei e garante os direitos, mas as conquistas só são consolidadas com 

pertinácia”, daí a razão de uma organização permanente do movimento. 

Análise da Resolução CNE/CEB nº 2/2008 

A Resolução CNE/CEB nº 2/2008, elaborada e aprovada no segundo 

mandato do presidente Lula, apresenta o mesmo teor ideológico da Resolução 

anterior, ou seja, a preocupação maior é a “inserção” do homem do campo na 

sociedade capitalista. Um  aspecto discordante entre elas é que a Resolução nº2 

não revela preocupação em manter a escola na comunidade rural, sugerindo, 

inclusive, nos parágrafos 3º e 5º do artigo 1º, a preferência por que o Ensino 

Fundamental e o Ensino Médio sejam oferecidos na rede regular de ensino.   

(14) Art.1º, § 3º A Educação do Campo será desenvolvida, preferentemente, 

pelo ensino regular.  

 

Dessa forma, os alunos do meio rural devem ser conduzidos à cidade para 

frequentar as escolas urbanas, contrariando a LDB e as Diretrizes Operacionais, que 

estabelecem a organização de escolas nas comunidades rurais de modo a atender 

às necessidades de cada grupo social.  

Parece contraditório que um governo popular cuja ideologia socialista 

difundida era bastante próxima à do MST, proponha uma forma de organizar a 

educação de modo diferente do que foi estabelecido inicialmente pela Resolução 

CNE/CEB nº 1/2002 e do que é defendido pelo discurso do MST sobre a 

necessidade de uma educação específica para o homem do campo.    

Apesar de o Parecer CNE/CEB nº 23/2007 que fundamenta a Resolução    

nº 2 apontar alguns problemas que estavam ocorrendo com a implantação das 

Diretrizes Operacionais, e buscar soluções para eles, o que se verifica é que a 

Resolução CNE/MEC nº2/2008, em vez de propor soluções para as dificuldades 
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apontadas, estabelece normas e princípios que descaracterizam a educação 

específica para o campo, na medida em que dão preferência a que os alunos do 

meio rural frequentem as aulas nas escolas urbanas. Portanto, eles continuarão a 

ser transportados do campo para a cidade, onde receberão a educação comum 

oferecida aos alunos do meio urbano, o que certamente pouco contribuirá para a sua 

sobrevivência no meio rural e para a construção de uma identidade própria do 

homem do campo.      

O relator do Parecer CNE/CEB nº 23/2007 destaca que a preocupação com 

a Educação do Campo é recente no Brasil, apesar de sua origem agrária e da 

predominância da economia agrícola em grande parte de sua história. Salienta ainda 

que a SECAD/MEC tem trabalhado para a melhoria da educação no meio rural, 

desenvolvendo políticas cujo objetivo é a elevação da qualidade das escolas do 

campo, de acordo com as necessidades culturais, a fim de garantir os direitos 

sociais e a formação integral das crianças, jovens e adultos do campo.       

Parece que a Resolução nº 2, em vez de propiciar condições para a 

implantação das Diretrizes Operacionais para a Educação Básica para as Escola do 

Campo, reflete as mesmas ideias das primeiras políticas públicas de educação para 

o meio rural, que eram fundamentadas nas concepções de educação propostas para 

os centros urbanos, ou seja,  a escola rural nada mais era do que a extensão da 

escola urbana no campo.  

Observa-se também que a Resolução nº2 não mantém um diálogo constante 

com a concepção de educação proposta pelo MST. Não destaca, por exemplo, a 

necessidade de se trabalhar um modelo diferente de educação para o campo, 

superando a ideia de que a educação da cidade é superior à do campo. Embora o 

Parecer nº 23/2007 avalie como positiva a ação do MST, que sempre entendeu a 

educação como sua prioridade, a Resolução nº 2 não traz no seu enunciado um 

interdiscurso com o discurso do MST, cuja proposta de educação está embasada na 

concepção de educação popular e nos ideais da pedagogia socialista russa, que são 

dirigidos para a busca de uma transformação social.  

 

4.2.5  A noção de obrigatoriedade nos discursos do MST e do MEC 
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A noção de obrigatoriedade, construída pela modalização deôntica assim 

como pela organização estrutural do texto, é diferente nos dois discursos analisados.  

No discurso do MST, o enunciador, um “nós” que se inclui entre aqueles 

sobre os quais recai a obrigação, coloca-se na posição de militante de um 

movimento que discursiviza para os seus companheiros, também militantes, 

orientando-os e convocando-os para lutar pela implantação de uma educação que 

possa promover a justiça social, a solidariedade humana e a dignidade do cidadão, 

e, assim, (re)construir a identidade do homem do campo, mais precisamente a do 

“Sem Terra”.  

No discurso do MEC, o enunciador é o legislador das Resoluções nº 1 e  nº 

2, que enuncia em nome do órgão deliberativo da educação – Conselho Nacional de 

Educação, – estabelecendo normas e princípios que regulamentam a organização e 

o funcionamento da Educação Básica no Campo. É um enunciador distante, formal 

que não se mostra no discurso, nem se dirige a um enunciatário específico.  

Embora a inclusão do sujeito/enunciador entre aqueles sobre os quais recai 

a obrigação seja um dos mecanismos que promovem a atenuação do caráter 

autoritário da modalidade deôntica, o discurso do MST tem um tom de 

obrigatoriedade mais impositivo, obtido pela organização textual de sua 

materialidade linguística e pela própria ideologia que o fundamenta. Trata-se de uma 

proposta de educação para a transformação social a partir da emancipação das 

camadas populares, ou seja, uma educação dentro da perspectiva freiriana, que se 

define por um caráter emancipatório e libertador.         

No discurso do MEC, por outro lado, o tom de obrigatoriedade não é tão 

impositivo, uma vez que, ao estabelecer/impor normas e princípios, o órgão 

governamental o faz de modo que a obrigação recaia sobre as instituições (escolas, 

sistemas de ensino, poder público federal, estadual e municipal) visando apenas à 

implantação de uma forma diferenciada de educação para toda a população na 

sociedade capitalista, oferecendo-lhe uma oportunidade de ascender socialmente 

por meio da educação. Verifica-se  que a ideologia que fundamenta esse discurso 

não tem o mesmo sentido revolucionário que exige a participação de todos para a 
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transformação da sociedade. Pelo contrário, ela reproduz o pensamento 

hegemônico liberal e fixa-se no acesso aos recursos da economia de mercado 

capitalista. Assim, fica evidente que a ideologia que embasa o discurso do MEC, 

paradoxalmente, privilegia uma cultura burguesa, que legitima as relações sociais de 

produção capitalista, dentro de um sistema de governo que é democrático.  

O papel que a noção de obrigatoriedade exerce em cada discurso é 

divergente. No discurso do MST ela vai, aparentemente, a um papel emancipatório: 

libertar o trabalhador rural das injustiças da sociedade capitalista, resgatando a sua 

identidade de cidadão do campo. No discurso do MEC, essa noção tem o papel de 

incluir o homem do campo na cultura e valores da sociedade burguesa, 

assujeitando-o aos interesses e aos meios de produção do sistema capitalista. 

Entretanto num plano mais profundo, há um jogo de poder em que um silencia ou 

desconstrói o discurso do outro.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

          “A beleza não está na partida nem na  

chegada, mas na travessia.”  

                                                             João Guimarães Rosa  

 

A luta do MST, durante mais de uma década, para implantar uma 

educação específica e diferenciada nos assentamentos materializou-se, em 2005, 

em um documento – o Dossiê MST Escola –, em que se reuniram textos, dos quais 

foram selecionados cinco, como corpus desta tese. Também compõem o objeto de 

análise deste trabalho duas resoluções do Conselho Nacional de Educação/MEC, 

acerca das Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo.  

Ao se confrontar o discurso do MST, sobre uma proposta pedagógica 

para a Escola dos assentamentos, com o discurso do MEC, a respeito de uma 

educação para as escolas do campo – objetivo central do trabalho –, verificou-se 

que os sujeitos enunciadores enunciam em tom de obrigatoriedade construído na 

materialidade linguística pela tessitura do texto, e, sobretudo, pela modalização 

deôntica. Essa estratégia discursiva se constitui em um jogo de poder entre uma 

concepção socialista de mundo (o Movimento) e uma concepção neoliberal (o 

Estado). 

  No que concerne aos objetivos específicos, buscou-se, ao longo do 

trabalho e por meio de perspectivas diversas de análise (análise do discurso, 

funcionalismo e teoria da enunciação), identificar componentes linguísticos e não 

linguísticos responsáveis pela constituição do tom com que os enunciadores se 

dirigem a seus enunciatários, e pelos posicionamentos em que se inscrevem, 

marcados ou não nos textos do corpus selecionado.     

 Na análise dos textos, verificou-se, inicialmente, a situação de enunciação e 

a sua projeção no enunciado, considerando-se o uso dos dêiticos e dos 

modalizadores da linguagem na caracterização do enunciador e dos enunciatários. 

Na sequência fez-se o estudo da heterogeneidade enunciativa, verificando os vários 

discursos que se entrecruzam nos fios dos discursos analisados, o que tornou 

possível definir o posicionamento ideológico dos enunciadores. 
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No discurso do MST, a marca constante da 1ª pessoa do plural revelou que 

o sujeito enunciador ocupa uma posição de saber, de liderança, e inclui-se entre os 

enunciatários na luta por uma educação que promova a revolução social.  O sujeito 

enunciador que se instala na cena da enunciação desse discurso coloca-se como 

um “nós inclusivo”, enunciando-se ora como liderança dos militantes do MST, ora 

como intelectualidade, isto é, como membro do Setor de Educação do Movimento. 

Mas tanto como liderança quanto como membro do Setor de Educação, o 

enunciador busca uma aproximação com o enunciatário, marcando atitudes de 

companheirismo e solidariedade, na difícil luta de conseguir empreender a mudança 

na educação.       

Nesse discurso, ao buscar a adesão dos enunciatários ao novo modelo de 

educação, o enunciador imprime ao seu discurso um tom de exigência e de 

obrigatoriedade construído pelas marcas da modalização da linguagem, sobretudo 

por meio dos verbos modais e de adjetivos de natureza deôntica, em função 

predicativa. É bastante recorrente, no discurso do MST, o uso dos auxiliares modais 

dever, precisar e da expressão ter que, de forte valor deôntico, como ilustram alguns 

enunciados citados no capítulo quarto desta tese59:  (19) A nossa meta deve ser a 

de tornar o trabalho cada vez mais educativo. – (28) Precisamos ir desenvolvendo 

uma metodologia da cooperação que vá rompendo com as práticas pedagógicas 

opressivas. –(39) Não basta ter escola no assentamento; ela tem que ser uma 

escola de assentamento. Fica visível nesses enunciados a relação de poder que se 

estabelece entre o sujeito enunciador e os enunciatários, marcada pela imposição 

de uma fonte deôntica, que perpassa todos os textos, imprimindo um efeito de 

doutrinação que é inconsistente com a igualdade social preconizada pelo discurso 

do Estado. 

Além da organização textual marcada pela modalização da linguagem 

também é visível, no discurso do MST, a opção por períodos curtos, frases 

truncadas, repetição de termos, interrogações. Não só essa tessitura do texto, mas 

também a seleção lexical dão o tom que reflete a própria situação de interlocução: 

basta lembrar termos como companheiros, camaradas, militantes, ocupação, 

                                                

59
 Os enunciados fazem parte da análise do corpus e encontram-se no capítulo IV, seção 4.1.2, às 

páginas  144, 148 e 151 respectivamente. 



195 

 

cooperação, luta pela terra, coletivo, assim como expressões específicas da 

oralidade (Pegar na enxada vale tanto como pegar na caneta), que permitem uma 

maior aproximação com os enunciatários.       

Todo esse arranjo do texto vem reforçar, na cena da enunciação, o tom 

impositivo, de obrigatoriedade, de um enunciador que se manifesta com o ethos de 

um líder revolucionário, de aspirações socialistas, um guia revolucionário a apontar o 

caminho que orienta a luta por mudanças estruturais na sociedade. Essa postura de 

exigência, de imposição do enunciador mantém uma relação com a memória 

discursiva do próprio movimento, ao reivindicar para o Estado a reforma agrária. 

Dessa forma, transfere para a área da educação o discurso da luta pela terra: “é 

preciso ocupar, resistir e produzir no chão da educação e das escolas...” 

(DOSSIÊ, MST ESCOLA, 2005: 89). 

Nos textos que materializam o discurso do MEC, os dêiticos, enquanto 

marcadores discursivos da inserção do sujeito no próprio discurso, não aparecem 

nos enunciados. Portanto, o enunciador não se mostra na cena da enunciação, 

sendo responsável pelo discurso uma 3ª pessoa que enuncia em nome do órgão 

deliberativo do governo, o Conselho Nacional de Educação.  

Nos enunciados do Estado, o tom de autoridade é construído por sequências 

deônticas e sequências injuntivas com verbos no futuro do presente. Ao preterir as 

formas perifrásticas com auxiliar modal em favor da forma simples do futuro, o 

enunciador atenua o sentido de obrigatoriedade para instalar o sentido de “verdade” 

e de futuridade indeterminada, como forma de não comprometimento com o 

conteúdo enunciado.  

Em franco confronto com os dizeres (e poderes) do Estado capitalista e 

neoliberal, que propõe uma educação igualitária, o sujeito enunciador do discurso do 

MST (intelectuais do setor de educação do MST) enuncia um projeto de educação 

“diferente”, que deve ser organizado e gerido pelos próprios trabalhadores, 

desestabilizando o discurso do Estado. É, no entanto, nesse discurso do Estado 

(materializado ou silenciado) que o MST funda os argumentos por meio dos quais 

procura legitimar sua prática discursiva. Assim, o enunciador do discurso do MST 

apresenta uma proposta de educação que encontra um forte embasamento 
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ideológico no modelo da educação socialista russa e na educação popular de Paulo 

Freire. O enunciador naturalmente assume uma visão de educação que se propõe 

como crítica à sociedade capitalista, visando a uma transformação social, a partir de 

uma formação humanista e socialista dos integrantes do Movimento. As marcas do 

contexto situacional, no enunciado, indicam estados e práticas sociais, culturais e 

ideológicas do grupo social que está representado no ato da enunciação, isto é, dos 

militantes do movimento social dos sem-terra. 

A análise das marcas textuais, nos dois discursos, permitiu visualizar a 

imagem que o enunciador constrói de si mesmo, ou seja, o seu ethos. Não é demais 

lembrar que, embora o discurso seja escrito, ele é sustentado por uma voz 

específica a que Maingueneau (1993:46) prefere chamar de “tom”, o qual está 

“necessariamente associado a um caráter e a uma corporalidade”. Para o 

enunciador do discurso do MST sobre educação (nos cinco textos analisados), esse 

“caráter” pode ser o de um indivíduo intelectual, militante de esquerda. Pode-se dizer 

que ele enuncia o discurso da esquerda dita “clássica”, na qual se percebem 

referências às históricas lutas do povo, oprimido, contra os exploradores da classe 

dominante.  

Assim, constrói para o enunciatário a imagem de um combatente, de um 

revolucionário, perfeitamente integrado ao imaginário socialmente construído de um 

militante do MST. É o ethos de um guia profético e revolucionário que, orientado por 

uma ideologia socialista, busca persuadir seu enunciatário da necessidade de se 

criar, a partir da educação, uma nova estrutura social, onde sejam diferentes as 

relações estabelecidas entre os membros, as relações com a terra e com a cultura.  

No discurso do MEC, o enunciador se coloca como autoridade revestida de 

poder e de responsabilidade para garantir a universalização do acesso da população 

rural à educação de qualidade, de modo a inserir todos os cidadãos na dinâmica da 

sociedade. É o ethos de um poder-saber reconhecido, aceito e institucionalizado, 

que estabelece objetivos e necessidades e fala para os educadores do campo em 

um tom de autoridade e competência. A esse tom, acrescenta-se o tom 

“paternalista” do Estado “generoso”, que vai garantir “educação para todos”, 

evocando, pela memória discursiva o discurso constitucional. O enunciador traz o 
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discurso da igualdade, inscrito na Declaração dos Direitos Humanos, na Constituição 

de 1988, especialmente no Art.5º, em busca da inclusão social.  

Na observação do contexto de situação e de seus componentes (campo, 

relação e modo), foi possível identificar que em cada discurso analisado há formas 

diferentes de tratar o conteúdo do campo educacional. No discurso do Estado, há 

um campo (HALLIDAY, 1978) cujo conteúdo é uma educação hegemônica e 

igualitária (para o meio rural e para o meio urbano), ao passo que, no discurso do 

MST, o conteúdo é a proposta de uma educação diferente para a Escola dos 

assentamentos. Trata-se de uma educação contra-hegemônica, embasada numa 

concepção socialista, que possa promover uma mudança nos valores e no meio de 

vida dos trabalhadores sem-terra. Quanto à função interpessoal (HALLIDAY, 1978), 

pode-se afirmar que as relações nos discursos têm papéis diferentes. No discurso 

do Movimento, a função interpessoal reflete a interação entre os que enunciam do 

setor de educação do MST e os enunciatários, os moradores do assentamento. O  

componente interacional é bastante forte, pois o discurso com uma clara marcação 

deôntica, determina a execução da proposta de uma nova concepção de educação. 

No discurso do MEC, a relação que se estabelece é entre o Estado (o enunciador 

que propõe comportamentos e atitudes) e o receptor (a população brasileira que 

deve acatar e obedecer às normas estabelecidas). Nesse discurso, a modalização 

deôntica é menos impositiva, e a relação interacional entre os participantes do 

discurso é bastante formal. A função textual, o modo (HALLIDAY, 1978) como o 

texto se constrói e organiza a tessitura textual, é acionada de diferentes formas no 

discurso do MST para expressar o tom de obrigatoriedade do sujeito enunciador. No 

discurso do Estado, o enunciador mobiliza a função textual para estruturar o texto 

legal, as resoluções que normatizam as Diretrizes Operacionais para a Educação 

Básica para as Escolas do Campo.  

Do exposto, pode-se afirmar que o poder constitutivo do discurso e as 

funções da linguagem nessa constituição permitem representar diferentes modos de 

negociar as relações sociais estabelecidas entre os participantes dos discursos. Por 

outro lado, os textos, ao significarem o mundo e seus processos, entes/entidades e 

relações, (re)constituem ideologias. Cabe salientar que a análise efetuada evidencia 

a ideologia que sustenta o MST, marcada, nos textos analisados, pelo discurso do 

Manifesto Comunista (1990). Desse modo, não há, nos textos do Dossiê, posições 
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sociais definidas, separadas por fronteiras. O que há são figuras que (re)vestem o 

tema do poder e, por extensão, pronunciam um discurso de poder. 

 O confronto do discurso do MST, sobre uma nova concepção de educação 

para a Escola dos assentamentos, com o discurso do MEC, a respeito de uma 

educação para as escolas do campo, permitiu avaliar em que medida o discurso 

oficial se compromete com a proposta de uma educação contra-hegemônica, 

reivindicada pelo movimento social.  Verificou-se que, a despeito da inscrição, na 

LDB 9394/96, da obrigatoriedade do Estado em relação à Educação do Campo, 

esta, do modo como foi concebida e determinada nas resoluções analisadas, não 

atendeu às reivindicações do Movimento. A proposta legal é de uma educação 

igualitária, que atenda ao campo do mesmo modo e com os mesmos princípios 

filosófico-metodológicos definidos para a educação urbana, ao passo que o MST 

propõe uma educação marcada pela diferença.  

A formação discursiva em que se inscreve o discurso do MEC é invadida por 

outros discursos que constituem a concepção de educação de caráter neoliberalista. 

Os pilares dessa educação são reforçados com as teorias da pedagogia 

construtivista que prega o desenvolvimento de competências (conceito vago que 

corresponderia à “capacidade de agir criativa e eficazmente numa determinada 

situação”). Remete, ainda, ao discurso do escolanovismo, que buscava adaptar os 

indivíduos à sociedade pela escolarização. 

Percebe-se na voz do Estado, nos fios do interdiscurso, os discursos da 

inclusão tão em voga desde 1990, o já dito “a educação muda um país”, a justiça, a 

liberdade, a participação de todos e a humanização do processo educativo. Importa 

ainda comentar que, embora a Resolução nº1/2002 estabeleça a inserção cidadã da 

população rural na definição dos rumos da sociedade brasileira, do interior do 

enunciado, (re)nasce uma proposta de homogeneidade sociocultural, e não 

exatamente de inclusão.  

Por outro lado, no discurso do MST sobre a proposta de uma educação 

diferente, as competências e habilidades assumem maior relevância que os 

conhecimentos no autodesenvolvimento, o que silencia o discurso da igualdade, pois 

os sujeitos não são iguais, e as identidades constituem-se na(s) diferença(s): na 
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origem étnica, no gênero, na idade, na religião e, no caso, na “origem” social . Ao 

sujeito Estado paternalista, contrapõe-se um sujeito capaz de, com/em seu grupo, 

fazer ou conquistar, e não um sujeito que recebe algo pronto.  

No discurso do Movimento, não é um sujeito que reivindica um direito ou 

acata a decisão do Estado, mas um sujeito que, em face do direito conquistado, 

afronta esse Estado e que incorpora, da memória, o discurso de movimentos 

populares de esquerda: construir uma sociedade socialista e exigir do Estado a 

criação e manutenção de sua escola “diferente”.  

O discurso do MST, sob o signo da mudança, assume um tom mais 

impositivo do que o do Estado, o que se justifica pela necessidade de conseguir a 

adesão dos interlocutores para concretizar os objetivos propostos pela nova 

concepção de educação e estabilizar seus efeitos de sentido – construir “um novo 

homem e uma nova mulher” para transformar a sociedade – e desconstruir ou 

desestabilizar os sentidos e efeitos do discurso oficial. 

Nesse sentido, comprovou-se a hipótese de que o enunciador do discurso 

do MST (sobre uma educação “diferente” para os assentamentos) e o do MEC 

(sobre a educação básica para a escola do campo) imprimem um tom de 

obrigatoriedade ao discurso, o que reflete a intenção de cada proposta de educação. 

Isso se faz de forma diversa em cada discurso, em consonância com o 

posicionamento ideológico de cada enunciador na cena da enunciação e de acordo 

com a situação de produção desses enunciados.  

            Confirma-se, assim, também a tese aqui proposta: a opção pelo tom de 

obrigatoriedade por ambos os enunciadores é uma estratégia discursiva que se 

constitui por um jogo de poder entre igualdade e diferença, em que o discurso oficial 

busca silenciar o discurso do movimento e o discurso do MST visa desestabilizar a 

educação proposta pelo Estado. 

 

 

 



200 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ALTHUSSER, Louis. Aparelhos ideológicos do Estado: nota sobre os aparelhos 
ideológicos do Estado (AIE). Trad. Walter J. Evangelista e Maria Laura V. de 
Castro. 6 ed., Rio de Janeiro: Edições Graal,1992.  

AMOSSY Ruth. O ethos na intersecção das disciplinas: retórica, pragmática, 
sociologia dos campos. Trad. Dilson Ferreira da Cruz. In: AMOSSY, Ruth (org). 
Imagem de si no discurso: a construção do ethos. São Paulo: Contexto, 2005. 

 ________. A noção de ethos da retórica à análise do discurso. Trad. Dilson 
Ferreira da Cruz. In: AMOSSY, Ruth (org). Imagem de si no discurso: a construção 
do ethos. São Paulo: Contexto, 2005. 

ARAÚJO, Inês Lacerda. Do signo ao discurso: introdução à filosofia da linguagem. 
São Paulo: Parábola Editorial, 2004. 

AUTHIER-REVUZ, Jacqueline. Entre a transparência e a opacidade: um estudo 
enunciativo do sentido. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2004. 

BAKHTIN, Mikhail. Marxismo e filosofia da linguagem. 12.ed. São Paulo: HUCITEC, 
2006. 

BARONAS, Roberto Leiser . Formação discursiva em Pêcheux e Foucault: uma 
estranha paternidade. In: SARGENTINI & NAVARRO-BARBOSA (orgs). M. Folcault 
e os domínios da linguagem: discurso, poder, subjetividade. São Carlos: Claraluz, 
2004.  

BENVENISTE, Émile. Problemas de linguística geral I. Trad. Maria da Glória Novak 

e Maria Luiza Neri. 3.ed. Campinas, São Paulo: Editora da UNICAMP,1991.   

________.O aparelho formal da enunciação. IN:  Problemas de linguística geral II 

Trad. Eduardo Guimarães. Campinas, São Paulo: Pontes, 1989, pp. 81-90 

BRASIL, Lei nº 9.394, de 24 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases 
da Educação Nacional. Centro de Documentação e Informação: Centro de 
Publicações. Brasília, DF, 1997.   

BRASIL, Ministério da Educação. Resolução nº 1 de 3 de abril de 2002. Institui as 
Diretrizes Operacionais para a Educação Básica das Escolas do Campo. Diário 
Oficial da União, Brasília, DF, 9 de abril de 2002. Seção 1, p. 32.    

BRASIL, Ministério da Educação. Resolução nº 2 de 28 de abril de 2008. Estabelece 
diretrizes complementares, normas e princípios para o desenvolvimento de políticas 
públicas de atendimento da Educação Básica do Campo. Diário Oficial da União, 
Brasília, DF, 29 de abril de 2008. Seção 1, p. 25.    



201 

 

BRANDÃO, Helena H. Naganime. Subjetividade, argumentação. polifonia. A 
propaganda da Petrobrás. São Paulo: Fundação Editora da UNESP: Imprensa 
Oficial do Estado, 1998. 

_______. Análise do discurso : um itinerário histórico. In: PEREIRA, Helena Bonito 
C., ATIK, Maria Luiza G. (orgs). Leitura, literatura e cultura em diálogo. São Paulo: 
Editora Mackenzie, 2003. 

_______. Introdução à análise do discurso. 2.ed. Campinas, SP: Editora da 
UNICAMP, 2004.  

BRUNELLI, Ana Flora. Confiança e otimismo: intersecções entre o ethos do 
discurso de autoajuda e do discurso da Amway. In: MOTTA, Ana Raquel e 
SALGADO, Luciana (orgs). Ethos discursivo. São Paulo: Contexto, 2008. 

BRUNELLI, Ana Flora e DALL’AGLIO-HATTNHER, Marize Matos. A qualificação do 
dever: diálogo entre a análise do discurso e a abordagem funcional. Revista do 
GEL, São Paulo, v. 6, n. 1, p. 179-190, 2009. 

CALDART, Roseli Salete. Escola é mais do que escola na pedagogia do 
Movimento Sem Terra. Petropólis, RJ: Vozes, 2000. 

________. Elementos para construção do Projeto Político e Pedagógico da 
Educação do Campo. In: MOLINA, Mônica Castagna e JESUS, Sonia Meire S. 
Azevedo de. Contribuições para a construção de um Projeto de Educação do 
Campo. Brasília, DF: Articulação Nacional “Por uma Educação do Campo”,  2004a,  
nº 5, p. 13-49. 

________. Por uma educação do campo: traços de uma identidade em construção. 
In: ARROYO, M. G., CALDART, R. S., MOLINA, M. C. (orgs). Por uma Educação 
do Campo. Petrópolis, RJ: Vozes, 2004b  

_________. Movimento Sem Terra: Lições de Pedagogia. 2001. Disponível em 
http://www.landless-voices.org  > acesso aos 12/01/2010.   

CAMINI, Isabela. Escola Itinerante: na fronteira de uma nova escola. São Paulo: 
Expressão Popular, 2009. 

CASTILHO, Ataliba T. de e CASTILHO, Célia M.M. Advérbios modalizadores. In: 
ILARI, Rodolfo (org.). Gramática do Português Falado. Campinas, SP: Editor da 
UNICAMP, 1992. Vol II, p. 213-260.  

CIAMPA, Antônio da Costa.  Identidade. In LANE, Silva T. M. e CODO, Wanderley 
(orgs). Psicologia Social: o homem em movimento. São Paulo: Editora Brasiliense, 
1987. 

CHARAUDEAU, Patrick. Uma teoria dos sujeitos da linguagem. In: MARI, Hugo; 
MACHADO, Ida; MELLO, Renato. Análise do discurso: fundamentos e práticas. Belo 
Horizonte: NAD/FALE/UFMG, 2001, p. 23-28. 

http://www.landless-voices.org/


202 

 

_______ e MAINGUENEAU, Dominique. Dicionário de análise do discurso. 
Coordenação da Tradução Fabiana Komesu, 2. ed. São Paulo: Contexto, 2006.  

 

CHARAUDEAU, Patrick. Discurso político. Tradução Fabiana Komesu e Dilson 
Ferreira da Cruz. São Paulo: Contexto, 2008. 

CRUZ JUNIOR, Dilson Ferreira. O ethos do enunciador dos romances de Machado 
de Assis: uma abordagem semiótica, (Tese de doutorado em Letras), São Paulo: 
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, 2006.  

DALL’AGLIO-HATTNHER, Marize Matos. A manifestação da modalidade 
epistêmica: um exercício de análise nos discursos do ex-presidente Collor. 
Araraquara, 1995. (Tese Doutorado em Letras Linguística e Língua Portuguesa),  
Faculdade de Ciências e Letras da UNESP.,  

DA ROS, César Augusto. O MST, as instâncias do Estado para o tratamento da 
questão agrária e a constituição dos assentamentos rurais. In: MOREIRA, Roberto 
José (org.). Identidades sociais: ruralidades no Brasil contemporâneo. Rio de 
Janeiro: DP&A. editora, 2005, pp.127-174.  

DIK, Simon C. The theory  of functional grammar. 2 ed. by HENGEVELD. Berlin/ 
New York: Mouton de Gruyter, 1997. 

DOSSIÊ MST ESCOLA: Documentos e estudos 1990-2001. São Paulo: Editora 
Expressão Popular, 2005.  

DUCROT, Oswald. O dizer e o dito. Revisão técnica da tradução: Eduardo 
Guimarães. Campinas, SP: Pontes, 1987.  

EGGINS, Suzanne. An introduction to systemic functional linguistics. London:  
Continuum, 1994.  

EGGS, Ekkehard. Ethos aristotélico, convicção e pragmática moderna. Trad. Dilson 
Ferreira da Cruz. In:  AMOSSY, Ruth (org). Imagem de si no discurso: a construção 
do ethos. São Paulo: Contexto, 2005. 

FERNANDES, Bernardo Mançano, O MST, sua genealogia e a luta pela reforma 
agrária no Brasil. 2002. Disponível em http://www.landless-voices.org/ >  acesso 
aos 12/01/2010.  

________. Diretrizes de uma caminhada. IN: ARROYO, M. G.; CALDART, R. S.; 
MOLINA, M. C. (orgs). Por uma educação no campo. Petrópolis, RJ: Vozes, 2004.  

FERNANDES, Cleudemar Alves. Interação social e formação discursiva no 
movimento de luta pela terra. São Paulo: PPL-FFLCH-USP, 2001. Tese de 
doutorado. 241 pp. 

________.  (Re) Tratos discursivos dos Sem-Terra. Uberlândia: EDUFU, 2007.  

http://www.landless-voices.org/


203 

 

________. Representação da escola para o sem-terra. LINGUAGEM- Estudos e 
Pesquisas, Catalão, vol. 12, 2008a.   

________. Análise do Discurso: reflexões introdutórias. São Carlos: Editora Clara 
Luz, 2008b. 

FIORIN, José Luiz. As astúcias da enunciação: as categorias de pessoa, espaço e 
tempo. São Paulo: Ática, 1999. 

______. Polifonia textual e discursiva. In: BARROS, Diana Luz Pessoa de; FIORIN, 
José Luiz (orgs.). Dialogismo, polifonia, intertextualidade: em torno de Bakhtin.  
2.ed. São Paulo: Edusp, 2003, p. 29-36. 

_______. Elementos de análise do discurso. 13. ed. rev. ampl. São Paulo: 
Contexto, 2005. 

_______. Introdução ao pensamento de Bakhtin. São Paulo: Ática, 2006 

_______. Modalização: da língua ao discurso. In: Em busca do sentido: estudos 
discursivos.  São Paulo: Editora Contexto, 2008, p.113-133.  

FLORES, Valdir do Nascimento; TEIXEIRA, Marlene. Introdução à linguística da 
enunciação. 1 ed. Saõ Paulo: Contexto, 2008. 

FLORESTA, Leila. Escolas dos acampamentos do MST: uma pedagogia para a 
revolução? UNICAMP – Faculdade de Educação. Campinas, SP, 2006, (Tese de 
doutorado).   

FOUCAULT, Michel. A Arqueologia do Saber. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 1995.   

FREIRE, Paulo. Educação como prática da liberdade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1967.  

________.Educação e mudança. 7 ed.Rio de Janeiro:Paz e Terra,1983. 

________. Pedagogia do Oprimido. 37 ed. Rio de Janeiro/São Paulo: Paz e Terra: 
1987. 

GABRIEL, Carmen Teresa. A identidade (nacional) na berlinda: uma forma possível 
de entrar no debate da educação intercultural. In: CANDAU, V. (Org.)  Cultura(s) e 
educação: entre o crítico e o pós-crítico. Rio de Janeiro: ED. DP7A, 2005. p. 39-72.  

GROS, Denise Barbosa. Institutos Liberais e neoliberalismo no Brasil da Nova 
República. Porto Alegre: Fundação de Economia e Estatística Siegfried Emanuel 
Heuser, 2003. (Tese de doutorado). 

GUIMARÃES. Elisa. Texto, discurso, ensino. São Paulo: Contexto. 2009. 



204 

 

HALL, Stuart. A Identidade em Questão: Identidade cultural na pós-modernidade. 
Trad. Tomaz Tadeu da Silva e Guacira Lopes,  Rio de Janeiro : DP&A, 2003. 

HALLIDAY, Michael Alexander Kirkwood.  Explorations in the functions of language. 
London: Edward Arnold, 1976.  

__________. HASAN, Ruqaiya.  Cohesion in English. Londres: Longmann, 1976. 

__________. Language as social semiotic: the social interpretation of language and 
meaning London: Edward  Arnold, 1978. 

__________.An introduction to Functional Grammar. Baltimore: Edward  Arnold, 
1985. 

__________.HASAN, Ruqaiya. Language, context, and text: aspects of language in 
a social-semiotic perspective. Oxford: Oxford University Press, 1989. 

HENGEVELD, K. Mood and modality. In: BOOIJ, G.; LEHMANN, C.; MUGDAN, J. 
(eds.), Morfhology: A Handbook on Inflection and Word Formation. Berlin: Mouton 
de Gruyter, 2004. p. 1190-1202.  

HILGERT, José Gaston.  A oralidade em textos de divulgação científica para 
crianças. In PRETI, Dino (org.). Oralidade em textos escritos. São Paulo: 
Humanitas, 2009, p.217-247.  

IKEDA, Sumiko Nishitani. A noção de gênero textual na linguística crítica de Roger 
Fowler. In: MEURER, J.L., BONINI, A. MOTTA-ROTH, D. Gêneros: teorias, 
métodos, debates. São Paulo: parábola Editorial, 2005, pp. 46-64. 

JORNADA da Via Campesina luta contra o fechamento de escolas no campo. 
Jornal do MST, de 19 de agosto de 2011. Disponível em <http:www.mst.org.br> 
acesso aos 29/08/2001.  

KOCH, Ingedore  G. Vilhaça. A inter-ação pela linguagem. 4 ed. São Paulo: 
Contexto, 1998, p. 47-49.  

_______. Argumentação e Linguagem. 5 ed. São Paulo: Cortez, 1999. p. 74-88. 

LYONS, John. Semantics. Cambridge: Cambridge University Press, 1977. V. 2.  

MAINGUENEAU, Dominique. Novas tendências em análise do discurso. Tradução 
de Freda Indursky. Campinas, SP: Pontes: Editora da UNICAMP, 2.ed., 1993.   

_______. Análise de textos de comunicação. Tradução de Cecília P. de Souza-
Silva, Décio Rocha. 3.ed. São Paulo: Cortez, 2004. 

_______. Ethos, cenografia, incorporação. Trad. Sírio Possenti. In: AMOSSY, Ruth 
(org). Imagem de si no discurso: a construção do ethos. São Paulo: Contexto, 
2005.  



205 

 

_______. Discurso literário. Tradução de Adail Sobral. São Paulo: Contexto, 2006.  

_______.Gênese dos discursos. Tradução Sírio Possenti. São Paulo: Parábola 
Editorial, 2008a. 

 _______. Cenas da Enunciação. Organização Sírio Possenti, Maria Cecília Pérez 
de Souza-e-Silva. São Paulo: Parábola Editorial, 2008b. 

_______. A propósito do ethos. In: MOTTA, Ana Raquel e SALGADO, Luciana 
(org). Ethos discursivo. São Paulo: Contexto, 2008c, p. 11-29. 

MAKARENKO, Anton S. Poema pedagógico. 3 ed. Tradução de Tatiana Belinky. 
São Paulo: Brasiliense, 1989.  

MARX, Karl e ENGELS, Friedrich. Manifesto do Partido Comunista. Trad. Marco 
Aurélio Nogueira e Leandro Konder. 3. ed. Petrópolis: Vozes, 1990.   

MEURER, J. L. Gêneros textuais na análise crítica de Fairclough. In: MEURER, 
J.L., BONINI, A. MOTTA-ROTH, D. Gêneros: teorias, métodos, debates. São 
Paulo: parábola Editorial, 2005, pp. 81-106.  

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Grupo Permanente de Trabalho de Educação no 
Campo. Referências para uma Política nacional de Educação do Campo: Caderno 
de Subsídios. Brasília-DF, 2004. pp. 37-38.  

MOTTA-ROTH, Desiré e HERBELE Viviane M. O conceito de estrutura potencial do 
gênero de Ruqaya Hasan. In: MEURER, J.L., BONINI, A. MOTTA-ROTH, D. 
Gêneros: teorias, métodos, debates. São Paulo: parábola Editorial, 2005, pp. 12-
28. 

NEVES, Maria Helena de Moura. A modalidade. In: KOCH, Ingedore Grunfeld 
Villaça (org.) Gramática do Português falado. Campinas: Editora da 
Unicamp/Fapesp, 1996, vol. IV, pp. 163-99. 

______. Gramática de usos do português. São Paulo: Editora UNESP, 2000. 

______ (Org.) Descrição do português: definindo rumos de pesquisa. Araraquara: 
UNESP, 2001.  

______. Texto e gramática. São Paulo: Contexto, 2007.  

______. Ensino de língua e vivência de linguagem: temas em confronto. São Paulo: 
Contexto, 2010.  

ORLANDI. Eni P. A linguagem e seu funcionamento: as formas do discurso. 4 ed., 
Campinas, SP: Pontes, 1996.   

______. Análise de discurso: princípios e procedimentos 7. ed. Campinas, SP: 
Pontes, 2007a.  



206 

 

_______. As formas do silêncio: no movimento do sentido. 6 ed. Campinas, SP: 
Editora da UNICAMP, 2007b.  

PALMER, Frank Robert. Mood and modality. Cambridge University Press, 1986.  

PÊCHEUX, Michel. Discurso: estrutura ou acontecimento. Campinas: Pontes, 1990. 

PESSOA, Nadja Paulino. Modalidade deôntica e persuasão no discurso publicitário. 
(Dissertação de mestrado), Programa de Pós-Graduação em Linguística da 
Universidade Federal do Ceará. Fortaleza, 2007. 

PIRIS, Eduardo. Elementos para um estudo do ethos numa polêmica parlamentar: 
análise dos pronunciamentos dos parlamentares que protagonizaram a sessão 
deliberativa de 12 de dezembro de 1968. (Dissertação de mestrado), São Paulo: 
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, 2005. 

PISTRAK, M. M. Fundamentos da escola do trabalho. Tradução: Daniel Aarão Reis 
Filho. São Paulo: Expressão Popular, 2000.  

POSSENTI, Sírio. Os limites do discurso: ensaios sobre discurso e sujeito. 2 ed. 
Curitiba PR: Criar Edições, LTD, 2004.  

_________. Questões de analistas do discurso. São Paulo: Parábola Editorial, 
2009.  

_________. & BARONAS, Roberto Leiser (orgs). Contribuições de Dominique 
Maingueneau para análise do discurso no Brasil. São Carlos: Claraluz, 2008. 

 RIBEIRO, Marlene. Movimento camponês, trabalho e educação: liberdade,            
autonomia, emancipação: princípios da formação humana. São Paulo: Expressão 
Popular, 2010.  

RODRIGUES, Marlon Leal. MST: discurso de Reforma Agrária pela ocupação: 
acontecimento discursivo. Campinas: SP, 2007. Tese de doutorado apresentado   
ao Instituto de Estudos Linguísticos da Universidade Estadual de Campinas.  

SARGENTINI & NAVARRO-BARBOSA (orgs). M. Foucault e os domínios da 
linguagem: discurso, poder, subjetividade.  São Carlos: Claraluz , 2004. 

SILVA, Edvaneide Barbosa da. Educação e reforma agrária: práticas educativas de 
assentados do sudoeste paulista. São Paulo: Xamã, 2004.  

SILVA, Tomas Tadeu  (org). HALL, Stuart. WOODWARD, Kathryn. Identidade e 
diferença: a perspectiva dos estudos culturais. Petrópolis, RJ: Vozes, 2005.  

WANDERLEY, Luiz Eduardo W. Educação Popular: metamorfose e veredas. São 
Paulo: Cortez: 2010. 

VASCONCELOS, Maria Lúcia M. C.; BRITO, Regina, H. P. Conceitos de educação 
em Paulo Freire. Petrópolis: Vozes: São Paulo, SP: Mack Pesquisa, 2006.  



207 

 

 

ANEXO A 

 

 

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CÂMARA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

RESOLUÇÃO CNE/CEB 1, DE 3 DE ABRIL DE 2002.(*) 

Institui Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo. 

 

O Presidente da Câmara da Educação Básica, reconhecido o modo próprio de vida social e 
o de utilização do espaço do campo como fundamentais, em sua diversidade, para a 
constituição da identidade da população rural e de sua inserção cidadã na definição dos 
rumos da sociedade brasileira, e tendo em vista o disposto na Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996 -LDB, na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, e na Lei nº 10.172, 
de 9 de janeiro de 2001, que aprova o Plano Nacional de Educação, e no Parecer CNE/CEB 
36/2001, homologado pelo Senhor Ministro de Estado da Educação em 12 de março de 
2002, resolve: 
 
Art. 1º A presente Resolução institui as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas 
escolas do campo a serem observadas nos projetos das instituições que integram os 
diversos sistemas de ensino. 
Art. 2º Estas Diretrizes, com base na legislação educacional, constituem um conjunto de 
princípios e de procedimentos que visam adequar o projeto institucional das escolas do 
campo às Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, o Ensino Fundamental 
e Médio, a Educação de Jovens e Adultos, a Educação Especial, a Educação Indígena, a 
Educação Profissional de Nível Técnico e a Formação de Professores em Nível Médio na 
modalidade Normal. 
Parágrafo único. A identidade da escola do campo é definida pela sua vinculação às 

questões inerentes à sua realidade, ancorando-se na temporalidade e saberes próprios dos 
estudantes, na memória coletiva que sinaliza futuros, na rede de ciência e tecnologia 
disponível na sociedade e nos movimentos sociais em defesa de projetos que associem as 
soluções exigidas por essas questões à qualidade social da vida coletiva no país. 
 
Art. 3º O Poder Público, considerando a magnitude da importância da educação escolar 
para o exercício da cidadania plena e para o desenvolvimento de um país cujo paradigma 
tenha como referências a justiça social, a solidariedade e o diálogo entre todos, 
independente de sua inserção em áreas urbanas ou rurais, deverá garantir a universalização 
do acesso da população do campo à Educação Básica e à Educação Profissional de Nível 
Técnico. 
 
Art. 4° O projeto institucional das escolas do campo, expressão do trabalho compartilhado 
de todos os setores comprometidos com a universalização da educação escolar com 
qualidade social, constituir-se-á num espaço público de investigação e articulação de 
experiências e estudos direcionados para o mundo do trabalho, bem como para o 
desenvolvimento social, economicamente justo e ecologicamente sustentável. 
 
Art. 5º As propostas pedagógicas das escolas do campo, respeitadas as diferenças e o 
direito à igualdade e cumprindo imediata e plenamente o estabelecido nos artigos 23, 26 e 
28 da Lei 9.394, de 1996, contemplarão a diversidade do campo em todos os seus 
aspectos: sociais, culturais, políticos, econômicos, de gênero, geração e etnia. 
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Parágrafo único. Para observância do estabelecido neste artigo, as propostas pedagógicas 
das escolas do campo, elaboradas no âmbito da autonomia dessas instituições, serão 
desenvolvidas e avaliadas sob a orientação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Básica e a Educação Profissional de Nível Técnico. 
 
Art. 6º O Poder Público, no cumprimento das suas responsabilidades com o atendimento 
escolar e à luz da diretriz legal do regime de colaboração entre a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, proporcionará Educação Infantil e Ensino  Fundamental nas 
comunidades rurais, inclusive para aqueles que não o concluíram na idade prevista, 
cabendo em especial aos Estados garantir as condições necessárias para o acesso ao 
Ensino Médio e à Educação Profissional de Nível Técnico. 
 
Art. 7º É  de  responsabilidade dos  respectivos  sistemas  de  ensino, através  de  seus  
órgãos 
normativos, regulamentar as estratégias específicas de atendimento escolar do campo e a 
flexibilização da organização do calendário escolar, salvaguardando, nos diversos espaços 
pedagógicos e tempos de aprendizagem, os princípios da política de igualdade. 
§ 1° O ano letivo, observado o disposto nos artigos 23, 24 e 28 da LDB, poderá ser 
estruturado independente do ano civil. 
§ 2° As atividades constantes das propostas pedagógicas das escolas, preservadas as 
finalidades de cada etapa da educação básica e da modalidade de ensino prevista, poderão 
ser organizadas e desenvolvidas em diferentes espaços pedagógicos, sempre que o 
exercício do direito à educação escolar e o desenvolvimento da capacidade dos alunos de 
aprender e de continuar aprendendo assim o exigirem. 
 
Art. 8° As parcerias estabelecidas visando ao desenvolvimento de experiências de 
escolarização básica e de educação profissional, sem prejuízo de outras exigências que 
poderão ser acrescidas pelos respectivos sistemas de ensino, observarão: 
I - articulação entre a proposta pedagógica da instituição e as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a respectiva etapa da Educação Básica ou Profissional; 
II - direcionamento das atividades curriculares e pedagógicas para um projeto de 
desenvolvimento sustentável; 
III - avaliação institucional da proposta e de seus impactos sobre a qualidade da vida 
individual e coletiva; 
IV - controle social da qualidade da educação escolar, mediante a efetiva participação da 
comunidade do campo. 
 
Art. 9º As demandas provenientes dos movimentos sociais poderão subsidiar os 
componentes estruturantes das políticas educacionais, respeitado o direito à educação 
escolar, nos termos da legislação vigente. 
 
Art. 10. O projeto institucional das escolas do campo, considerado o estabelecido no artigo 
14 da LDB, garantirá a gestão democrática, constituindo mecanismos que possibilitem 
estabelecer relações entre a escola, a comunidade local, os movimentos sociais, os órgãos 
normativos do sistema de ensino e os demais setores da sociedade. 
 
Art. 11. Os mecanismos de gestão democrática, tendo como perspectiva o exercício do 
poder nos termos do disposto no parágrafo 1º do artigo 1º da Carta Magna, contribuirão 
diretamente: 
I - para a consolidação da autonomia das escolas e o fortalecimento dos conselhos que 
propugnam por um projeto de desenvolvimento que torne possível à população do campo 
viver com dignidade; 
II - para a abordagem solidária e coletiva dos problemas do campo, estimulando a 
autogestão no processo de elaboração, desenvolvimento e avaliação das propostas 
pedagógicas das instituições de ensino. 
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Art. 12. O exercício da docência na Educação Básica, cumprindo o estabelecido nos artigos 
12, 13, 61 e 62 da LDB e nas Resoluções 3/1997 e 2/1999, da Câmara da Educação Básica, 
assim como os Pareceres 9/2002, 27/2002 e 28/2002 e as Resoluções 1/2002 e 2/2002 do 
Pleno do Conselho Nacional de Educação, a respeito da formação de professores em nível 
superior para a Educação Básica, prevê a formação inicial em curso de licenciatura, 
estabelecendo como qualificação mínima, para a docência na Educação Infantil e nos anos 
iniciais do Ensino Fundamental, o curso de formação de professores em Nível Médio, na 
modalidade Normal. 
Parágrafo único. Os sistemas de ensino, de acordo com o artigo 67 da LDB desenvolverão 

políticas de formação inicial e continuada, habilitando todos os professores leigos e 
promovendo o aperfeiçoamento permanente dos docentes. 
 
Art. 13. Os sistemas de ensino, além dos princípios e diretrizes que orientam a Educação 
Básica no país, observarão, no processo de normatização complementar da formação de 
professores para o exercício da docência nas escolas do campo, os seguintes 
componentes: 
I - estudos a respeito da diversidade e o efetivo protagonismo das crianças, dos jovens e 
dos adultos do campo na construção da qualidade social da vida individual e coletiva, da 
região, do país e do mundo; 
II - propostas pedagógicas que valorizem, na organização do ensino, a diversidade cultural e 
os processos de interação e transformação do campo, a gestão democrática, o acesso ao 
avanço científico e tecnológico e respectivas contribuições para a melhoria das condições 
de vida e a fidelidade aos princípios éticos que norteiam a convivência solidária e 
colaborativa nas sociedades democráticas. 
 
Art. 14. O financiamento da educação nas escolas do campo, tendo em vista o que 
determina a Constituição Federal, no artigo 212 e no artigo 60 dos Atos das Disposições 
Constitucionais Transitórias, a LDB, nos artigos 68, 69, 70 e 71, e a regulamentação do 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 
Magistério – Lei 9.424, de 1996, será assegurado mediante cumprimento da legislação a 
respeito do financiamento da educação escolar no Brasil. 
 
Art. 15. No cumprimento do disposto no § 2º, do art. 2º, da Lei 9.424, de 1996, que 
determina a diferenciação do custo-aluno com vistas ao financiamento da educação escolar 
nas escolas do campo, o Poder Público levará em consideração: 
I - as responsabilidades próprias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios com o atendimento escolar em todas as etapas e modalidades da Educação 
Básica,  contemplada a variação na densidade demográfica e na relação professor/aluno; 
II - as especificidades do campo, observadas no atendimento das exigências de materiais 
didáticos, equipamentos, laboratórios e condições de deslocamento dos alunos e 
professores apenas quando o atendimento escolar não puder ser assegurado diretamente 
nas comunidades rurais; 
III - remuneração digna, inclusão nos planos de carreira e institucionalização de programas 
de formação continuada para os profissionais da educação que propiciem, no mínimo, o 
disposto nos artigos 13, 61, 62 e 67 da LDB. 
 
Art. 16. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as 
disposições em contrário. 
 

FRANCISCO APARECIDO CORDÃO 
Presidente da Câmara de Educação Básica 

(*) CNE. Resolução CNE/CEB 1/2002. Diário Oficial da União, Brasília, 9 de abril de 2002. 
Seção 1, p. 32.    
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ANEXO B 

 

RESOLUÇÃO Nº 2, DE 28 DE ABRIL DE 2008:  

Estabelece diretrizes complementares, normas e princípios para o desenvolvimento de 
políticas públicas de atendimento da Educação Básica do Campo.  

A Presidenta da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, no uso 
de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto na alínea “c” do § 1º do art. 9º 
da Lei nº 4.024/1961, com a redação dada pela Lei nº 9.131/1995, com fundamento no 
Parecer CNE/CEB nº 23/2007, reexaminado pelo Parecer CNE/CEB nº 3/2008, homologado 
por despacho do Senhor Ministro de Estado da Educação, publicado no DOU de 11/4/2008, 
resolve:  
Art. 1º A Educação do Campo compreende a Educação Básica em suas etapas de 
Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação Profissional Técnica de 
nível médio integrada com o Ensino Médio e destina-se ao atendimento às populações 
rurais em suas mais variadas formas de produção da vida - agricultores familiares, 
extrativistas, pescadores artesanais, ribeirinhos, assentados e acampados da Reforma 
Agrária, quilombolas, caiçaras, indígenas e outros.  

§ 1º A Educação do Campo, de responsabilidade dos Entes Federados, que deverão 
estabelecer formas de colaboração em seu planejamento e execução, terá como objetivos a 
universalização do acesso, da permanência e do sucesso escolar com qualidade em todo o 
nível da Educação Básica.  

§ 2º A Educação do Campo será regulamentada e oferecida pelos Estados, pelo Distrito 
Federal e pelos Municípios, nos respectivos âmbitos de atuação prioritária.  

§ 3º A Educação do Campo será desenvolvida, preferentemente, pelo ensino regular.  

§ 4º A Educação do Campo deverá atender, mediante procedimentos adequados, na 
modalidade da Educação de Jovens e Adultos, as populações rurais que não tiveram 
acesso ou não concluíram seus estudos, no Ensino Fundamental ou no Ensino Médio, em 
idade própria.  

§ 5º Os sistemas de ensino adotarão providências para que as crianças e os jovens 
portadores de necessidades especiais, objeto da modalidade de Educação Especial, 
residentes no campo, também tenham acesso à Educação Básica, preferentemente em 
escolas comuns da rede de ensino regular.  

Art. 2º Os sistemas de ensino adotarão medidas que assegurem o cumprimento do artigo 6º 
da Resolução CNE/CEB nº 1/2002, quanto aos deveres dos Poderes Públicos na oferta de 
Educação Básica às comunidades rurais.  

Parágrafo único. A garantia a que se refere o caput, sempre que necessário e adequado à 
melhoria da qualidade do ensino, deverá ser feita em regime de colaboração entre os 
Estados e seus Municípios ou mediante consórcios municipais.  

Art. 3º A Educação Infantil e os anos iniciais do EnsinoFundamental serão sempre 
oferecidos nas próprias comunidades rurais, evitando-se os processos de nucleação de 
escolas e de deslocamento das crianças.  

§ 1º Os cincos anos iniciais do Ensino Fundamental, excepcionalmente, poderão ser 
oferecidos em escolas nucleadas, com deslocamento intracampo dos alunos, cabendo aos 
sistemas estaduais e municipais estabelecer o tempo máximo dos alunos em deslocamento 
a partir de suas realidades.  

§ 2º Em nenhuma hipótese serão agrupadas em uma mesma turma crianças de Educação 
Infantil com crianças do Ensino Fundamental.  
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Art. 4º Quando os anos iniciais do Ensino Fundamental não puderem ser oferecidos nas 
próprias comunidades das crianças, a nucleação rural levará em conta a participação das 
comunidades interessadas na definição do local, bem como as possibilidades de percurso a 
pé pelos alunos na menor distância a ser percorrida. Parágrafo único. Quando se fizer 
necessária a adoção do transporte escolar, devem ser considerados o menor tempo 
possível no percurso residência-escola e a garantia de transporte das crianças do campo 
para o campo.  

Art. 5º Para os anos finais do Ensino Fundamental e para o Ensino Médio, integrado ou não 
à Educação Profissional Técnica, a nucleação rural poderá constituir-se em melhor solução, 
mas deverá considerar o processo de diálogo com as comunidades atendidas, respeitados 
seus valores e sua cultura.  

§ 1º Sempre que possível, o deslocamento dos alunos, como previsto no caput, deverá ser 
feito do campo para o campo, evitando-se, ao máximo, o deslocamento do campo para a 
cidade.  

§ 2º Para que o disposto neste artigo seja cumprido, deverão ser estabelecidas regras para 
o regime de colaboração entre os Estados e seus Municípios ou entre Municípios 
consorciados.  

Art. 6º A oferta de Educação de Jovens e Adultos também deve considerar que os 
deslocamentos sejam feitos nas menores distâncias possíveis, preservado o princípio 
intracampo.  

Art. 7º A Educação do Campo deverá oferecer sempre o indispensável apoio pedagógico 
aos alunos, incluindo condições infra-estruturais adequadas, bem como materiais e livros 
didáticos, equipamentos, laboratórios, biblioteca e áreas de lazer e desporto, em 
conformidade com a realidade local e as diversidades dos povos do campo, com 
atendimento ao art. 5º das Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas escolas do 
campo.  

§ 1º A organização e o funcionamento das escolas do campo respeitarão as diferenças entre 
as populações atendidas quanto à sua atividade econômica, seu estilo de vida, sua cultura e 
suas tradições.  

§ 2º A admissão e a formação inicial e continuada dos professores e do pessoal de 
magistério de apoio ao trabalho docente deverão considerar sempre a formação pedagógica 
apropriada à Educação do Campo e às oportunidades de atualização e aperfeiçoamento 
com os profissionais comprometidos com suas especificidades.  

Art. 8º O transporte escolar, quando necessário e indispensável, deverá ser cumprido de 
acordo com as normas do Código Nacional de Trânsito quanto aos veículos utilizados.  

§ 1º Os contratos de transporte escolar observarão os artigos 137, 138 e 139 do referido 
Código.  

§ 2º O eventual transporte de crianças e jovens portadores de necessidades especiais, em 
suas próprias comunidades ou quando houver necessidade de deslocamento para a 
nucleação, deverá adaptar-se às condições desses alunos, conforme leis específicas. § 3º 
Admitindo o princípio de que a responsabilidade pelo transporte escolar de alunos da rede 
municipal seja dos próprios Municípios e de alunos da rede estadual seja dos próprios 
Estados, o regime de colaboração entre os entes federados far-se-á em conformidade com 
a Lei nº 10.709/2003 e deverá prever que, em determinadas circunstâncias de racionalidade 
e de economicidade, os veículos pertencentes ou contratados pelos Municípios também 
transportem alunos da rede estadual e vice-versa.  

Art. 9º A oferta de Educação do Campo com padrões mínimos de qualidade estará sempre 
subordinada ao cumprimento da legislação educacional e das Diretrizes Operacionais 
enumeradas na Resolução CNE/CEB nº 1/2002.  

Art. 10 O planejamento da Educação do Campo, oferecida em escolas da comunidade, 
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multisseriadas ou não, e quando a nucleação rural for considerada, para os anos do Ensino 
Fundamental ou para o Ensino Médio ou Educação Profissional Técnica de nível médio 
integrada com o Ensino Médio, considerará sempre as distâncias de deslocamento, as 
condições de estradas e vias, o estado de conservação dos veículos utilizados e sua idade 
de uso, a melhor localização e as melhores possibilidades de trabalho pedagógico com 
padrão de qualidade.  

§ 1º É indispensável que o planejamento de que trata o caput seja feito em comum com as 
comunidades e em regime de colaboração, Estado/Município ou Município/Município 
consorciados. 

 § 2º As escolas multisseriadas, para atingirem o padrão de qualidade definido em nível 
nacional, necessitam de professores com formação pedagógica, inicial e continuada, 
instalações físicas e equipamentos adequados, materiais didáticos apropriados e supervisão 
pedagógica permanente.  

Art. 11 O reconhecimento de que o desenvolvimento rural deve ser integrado, constituindo-
se a Educação do Campo em seu eixo integrador, recomenda que os Entes Federados - 
União, Estados, Distrito Federal e Municípios - trabalhem no sentido de articular as ações de 
diferentes setores que participam desse desenvolvimento, especialmente os Municípios, 
dada a sua condição de estarem mais próximos dos locais em que residem as populações 
rurais.  

Art. 12 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando ratificadas as 
Diretrizes Operacionais instituídas pela Resolução CNE/CEB nº 1/2002 e revogadas as 
disposições em contrário.  

CLÉLIA BRANDÃO ALVARENGA CRAVEIRO 
 
Diário Oficial da União, Brasília, DF, 29 de abril de 2008. Seção 1, p. 25.    
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ANEXO C 
 
  

Textos do Dossiê MST Escola 
 
 
Texto 1 — Nossa luta é nossa escola: a 

educação das crianças nos 
acampamentos e assentamentos — 
(Dossiê, pp.11-28) 
 

Há uma história dentro da história da luta pela 
terra em nosso país que ainda não foi contada. 
Embora fazendo parte do próprio dia-a-dia dos 
acampamentos e assentamentos, esta história 
durante muito tempo não chegou a merecer nossa 
atenção, tão preocupados que sempre estamos 
com as discussões econômicas e políticas mais 
gerais, que envolvem a problemática da Reforma 
Agrária em nosso país.  Estamos falando de uma 
história de educação. A história da organização e 
luta de pais e professores dos acampamentos e 
assentamentos para assegurar o direito de crianças 
à escolaridade, o que pela situação irregular das 
várias etapas da luta pela terra ficou sempre 
complicado; e mais, direito a uma escola de boa 
qualidade, capaz de dar respostas adequadas aos 
desafios do novo tipo de vida nas terras 
conquistadas. 

Vamos contar aqui os detalhes desta história 
específica dentro do Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra do RS, tomando os últimos dez 
anos da trajetória da luta pela terra em nosso 
Estado e procurando identificar as principais 
questões que envolvem fatos e personagens muitas 
vezes tidos com integrantes de uma historia 
paralela. Por que, afinal de contas,a escola pode ter 
a ver com a Reforma Agrária? 

A trajetória a ser descrita vai da briga pela criação 
de escolas oficiais nos assentamentos até a briga 
pela direção política pedagógica do processo 
educativo a ser desenvolvido nestas escolas pelos 
meandros da questão educacional dentro de um 
movimento reivindicatório como é o dos Sem-Terra. 
queremos mostrar que existe uma relação direta 
entre esta trajetória e a própria dinâmica evolutiva 
da luta pela terra como um todo:à medida que 
mudam as concepções e estratégias do MST, muda 
também o tipo de discussão e de reivindicação que 
se faz em  relação à educação e à escola. 

Quando a organização dos ST cria em sua 
estrutura um setor de educação,deixa para trás a 
concepção ingênua de que a luta pela terra é 
apenas pela conquista de um pedaço de chão para 
produzir. Fica claro que esta em jogo a questão 
mais ampla da cidadania do trabalhador rural sem 
terra, que entre tantas coisas inclui também o direito 
à educação e à escola. 

 

 
 
 
È preciso chamar a atenção para os seguintes 

significados desta história da educação popular e, 
nosso país. Pais, professores e alunos estão 
construindo nestes locais uma escola “diferente”, 
uma escola orgânica à sua organização aos 
processos de desenvolvimento rural propostos e 
implementados pela luta. 
    
   Isto é novo. Isto é, de fato, uma autêntica 
revolução educacional. Trata-se da revisão das 
formas tradicionais de fazer, de pensar e de dizer a 
educação do povo, demonstrando na prática quem 
pode e deve ser o sujeito das mudanças 
fundamentais para a nossa educação. 
   Antes de passarmos a palavra de alguns 
personagens dessa nossa história, um 
esclarecimento de ordem metodológica. 
   Embora fazendo parte de uma mesma trajetória 
geral de luta, cada assentamento ou acampamento 
tem uma história própria com singularidades que 
dizem respeito a momentos e circunstancias 
conjunturais e ás próprias diversidades das 
características de cada grupo e de cada local.A 
discussão sobre a escola necessariamente, assume 
esta singularidade.  Neste texto, não teremos 
condições de explorar os detalhes de cada uma 
destas histórias. O que pretendemos é identificar 
suas linhas gerais e suas questões mais 
importantes. Por isso, optamos pelo detalhamento 
de apenas algumas das experiências, de modo a 
balizar com exemplos o movimento histórico geral 
dos assentamentos do Estado. 

 
1.CRIANÇAS ACAMPADAS: 
O QUE FAZER COM ELAS? 
 

1979-  ocupação das fazenda Macali e Brilhante 
em Ronda Alta.1981- os colonos gaúchos acampam 
em Encruzilhada Natalino e inauguram uma “nova” 
fase de luta pela terra em nosso país.Ocupar e 
acampar são as formas encontradas pelos ST para 
pressionar o governo a resolver o problema agrário, 
a cada dia mais profundo.São famílias inteiras que 
passam a morar debaixo de lonas pretas e conviver 
unidas pelo laço da miséria e da esperança de 
acabar com ela. 

Nesta época o MST ainda não estava estruturado 
e, por isso, cada passo era um ensaio, com muitas 
dificuldades e muitos erros. Sem tempo 
determinado para sair dali, sem saber ao certo o 
que fazer, com quem contar, as famílias acampadas 
vão construindo, pouco a pouco, sua organização, 
seu Movimento. 
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Há crianças ali e são muitas: mais de duzentas. E 
estão desorientadas. O que estaria acontecendo em 
suas vidas? O que pretendem seus pais agitados, e 
por que fazem tantas reuniões e assembléias? Por 
que tantas caminhadas, tanta fome, tanta confusão? 
Por que uma cruz tão grande e tão esquisita no 
meio dos barracos escuros? O que fazer ali para 
passar o tempo? 

Mesmo com tantas outras preocupações alguns 
adultos percebem a ansiedade dessas crianças e 
começam a pensar no que fazer com elas. São 
formados grupos de mães, que passam a orientar 
as brincadeiras do grupo de crianças e a explicar, 
pelo menos um pouco, o que esta acontecendo em 
suas vidas, integrando-as nas várias atividades do 
acampamento. 

Por acaso, ou por destino histórico, entre os 
acampados havia uma professora. Era Maria Salete 
Campigotto, professora estadual em Ronda Alta, 
desde 1978, que casada com um colono sem terra, 
integra o grupo. Salete virá a ser, depois, a primeira 
professora de assentamento do país. 

No acampamento, Salete passou a coordenar as 
atividades com as crianças. Na Encruzilhada 
Natalino ainda não se pensava em escola. A 
preocupação era como cuidar das crianças, evitar 
que se expusessem demasiadamente aos perigos 
de morar na beira de uma estrada e discutir com 
elas sobre a lua da qual forçosamente estavam 
participando. E a resposta veio imediatamente . 
“Quando o Cel. Curió visitava o acampamento 
sempre trazia bala para as crianças. Não demorou 
muito e elas começaram a perceber as más 
intenções desses presentes. Logo passaram a 
recusá-los e a responder em coro. ‘Não queremos 
bala, queremos terra!’” (Salete) 

Em março de 1982, 165 famílias que estavam em 
natalino, acampam em Passo da Entrada, no local 
previsto para seu futuro Assentamento. O 
acampamento chamado “Nova Ronda Alta Rumo à 
Terra Prometida” deu origem depois a quatro 
assentamentos: Nova Ronda Alta, Conquistadora, 
Vitória da União e Salto do Jacuí. 

Neste acampamento eram 180 crianças em idade 
escolar, sendo 112 delas para ingresso na 1 série, 
ou seja prontas para serem alfabetizadas. Isto 
começou a preocupar seriamente os pais. Foi então  
que Salete, ajudada agora por uma outra 
professora, Lúcia Webber, ligada à Paróquia de 
Ronda Alta, passou a articular entre os acampados 
a luta pela criação de uma escola estadual de 1 a 4 
séries, no acampamento, uma vez que Salete já era 
professora estadual, e isso então facilitaria as 
coisas. 

Depois de muitas conversas e audiências, a 
Secretaria de Educação autorizou a construção da 
escola, que aconteceu em maio de 82. 
Imediatamente, as duas professoras começaram a 
trabalhar com as crianças, mas a situação da escola 
só veio a ser completamente legalizada bem mais 

tarde, em abril de 1984, já no Assentamento de 
Nova Ronda Alta, que surgiu em outubro de 1983. 

Salete e Lúcia estavam, na época, fazendo o 
curso de Pedagogia, e já tinham participado de 
alguns encontros sobre educação popular com a 
Equipe de Paulo Freire. Inspiradas por estas idéias, 
exigidas pela realidade do acampamento e depois 
de assentamento, e promovendo reuniões 
sistemáticas com os pais, iniciaram uma 
experiência, ainda que solitária de escola “diferente” 
para as crianças ST. Uma escola que deveria 
valorizar a história de luta destas famílias, 
ensinando a ler e a escrever através de 
experiências que também desenvolvem o amor e à 
terra e ao trabalho. 

Enquanto esperava a sua transferência oficial para 
a escola do assentamento, Salete viveu uma 
experiência a mais para ajudá-la a entender o que 
era esta escola diferente, que estavam tentando 
construir. Para atender seus compromissos com os 
Estado, ela lecionava de manhã numa escola oficial 
de Nova Ronda Alta (NRA).A vivencia simultânea 
de duas realidades diferentes de escola firmaram 
em Salete aquilo que hoje é uma convicção sua: “A 
mudança de na educação vem pela comunidade e 
não pela escola.È a comunidade a única capa de 
exigir uma transformação real do jeito de ensinar do 
professor. Num acampamento ou assentamento, 
todos os conflitos envolvidos na questão da luta 
pela terra precisam ser trabalhados pela escola. 
Não tem como o professos fugir disso...” 

Hoje, Maria Salete, além de continuar como 
professora de seu assentamento,é vereadora e 
trabalha na Secretaria de Educação de Nova Ronda 
Alta, tentando leva para além do MST a discussão 
das experiências de escolas nascidas dentro do 
movimento. 

Mas vamos puxar outra ponta desta história: 
1985- Fazenda Anonni. Sarandi. O Sem Terra 

estão organizados no MST. Na Anonni, o maior 
acampamento já realizado: 1500 famílias, mais de 
1000 crianças. Lições anteriores aprendidas, a 
organização interna é exemplar. 

Todo o acampamento é organizado em Equipes 
de Trabalho. Entre elas a Equipe de Educação, 
formada por um grupo de crianças. No começo, 
também aqui não se pensava em escola e nem se 
sabia discutir com elas o que estava pensando ali. 
Tal como no Natalino, o desafio era explicar para 
esta gente miúda o porquê de estarem acampadas, 
organizá-las em grupos, cantar, correr, viver com 
elas, enfim... 

Quando  porém, os meses foram se passando 
sem uma solução para os acampados, a Equipe de 
Educação da Anonni começou a discutir sobre a 
necessidade da escola . Nesse momento, o grupo 
ficou dividido. Havia aqueles que não concordavam 
com a instalação de uma escola dentro do 
acampamento porque julgavam que ela iria 
atrapalhar a luta maior; iria amarrar ainda mais as 
famílias, dificultando sua mobilidade e participação 
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ativa no MST. Muitas lideranças tinham essa idéia, 
e algumas delas mantêm sua posição até hoje. Ou 
seja, a posição de que a educação escolar não 
chega a fazer diferença no desdobrar de uma luta 
social como a dos ST. 

Por outro lado, foi forte o argumento da Equipe da 
Educação de que sendo tão grande o numero de 
crianças em idade escolar e prevendo-se uma 
demora ainda maior na solução, muitos pais 
poderiam pensar em deixar o acampamento. E 
havia mais um detalhe: a Anonni poderia ser um 
futuro assentamento, e então a escola não seria tão 
provisória assim. 

Bernadete Schwaab, professora estadual, vinda 
do município de Braga, e que também acampou na 
Anonni, conta que foi bastante difícil a própria 
negociação interna para o apoio à briga pela escola 
oficial no acampamento. 

Primeiro foi feito um levantamento, que acusou a 
presença de 650 crianças entre 7 e 14 anos. O 
número surpreendeu a própria direção da Anonni e 
este dado também foi jogado na discussão com o 
Estado: além de não se estar resolvendo a questão 
da terra, havia ainda o agravante do número de 
crianças privadas do direito constitucional de 
freqüentar uma escola. 

Logo depois, foi feito um mapeamento dos 
professores existentes no acampamento. 
Bernadete, uma das principais articuladora da 
Equipe de Educação da Anonni, nos narra alguns 
detalhes: “Um dia aproveitamos a aparelhagem de 
som instalada, para convocar todos os professores 
que estivessem no acampamento, para uma 
reunião...Quando a gente chegou eram uns 15, já 
com experiência de escola.Depois, vieram outros 
que ainda não tinham o 1 grau completo, mas 
queriam ajudar na articulação da escola...” 

Foi nesse tempo, isso era inicio de 1986, que a 
equipe se pôs a estudar sobre a educação popular 
e entrou em contanto com o trabalho da NRA. Na 
verdade, muitas pessoas deste assentamento 
vinham trocar idéias e experiências com os 
acampados da Anonni. Maria Salete também veio e 
falou de sua experiência como professora. 

Começa então, agora na Anonni, a briga pela 
escola oficial... 

 
2. A CONQUISTA DA ESCOLA 
 
“Tiramos uma comissão de pais e professores e 

começamos pela prefeitura (Sarandi). O prefeito 
ficou entusiasmado com a idéia e disse que iria 
construir um ‘brizolão’ (ele era do PDT), na 
Anonni..Agente saiu animado. Dali a duas semanas 
voltamos lá, mas a conversa já era outra. Segundo 
ele seria muito difícil conseguir o apoio do governo, 
uma vez que se tratava de um acampamento, ou 
seja, uma área de conflito, não legalizada.Nessa 
época, veio nos visitar uma professora chamada 
Julieta Balestro. Era de Porto Alegre e conhecia 
bem o secretário de Educação,  conseguindo 

marcar uma audiência nossa com ele. O prefeito de 
Sarandi também participou da conversa. Colocamos 
para o secretário a realidade do numero de crianças 
sem escola. Ele se apavorou com os dados e, 
imediatamente, prometeu a verba para a construção 
da escola. Estávamos em novembro de 1986. O 
tempo passou, chegou março do ano seguinte e 
nada de uma nova escola. Nos reunimos de novo, 
fomos até a prefeitura e lá conseguimos vários 
pedaços de lona plástica para montar um grande 
barracão, e ali começamos, de qualquer maneira, 
as aulas. Veio então a noticia da aprovação da 
criação da escola pelo Estado. O prédio seria 
construído em seguida...” (Bernadete). 

È debaixo de uma lona preta, pois, que começa a 
funcionar a primeira escola oficial de um 
acampamento do MST no ESTADO. As aulas 
aconteciam todas no mesmo barracão, num sistema 
de três turnos. Eram 23 professores para 600 
alunos de 1 a 4 séries. No final do ano, as aulas 
passaram para o prédio novo. 

Meses depois, quando a Anonni foi dividida em 16 
áreas as famílias passaram a ocupar a fazenda 
inteira, não era mais possível dar aulas para todas 
as crianças nesta mesma escola. A fazenda tem 
9.000 hectares. Reiniciou-se então a briga por mais 
escolas, e o resultado foi a conquista de sete 
escolas estaduais para o acampamento; seis delas 
funcionam até hoje e uma delas foi transferida, no 
segundo semestre de 1989, para o assentamento 
Nova Ramada, em Júlio de Castilhos. 

Como podemos ver, as lições foram importantes 
também nesse campo. Como explicar a 
oficialização de uma instituição formal como é a 
escola, num contexto de suposta ilegalidade de 
conflito social aberto, como é em um 
acampamento? Em Nova Ronda Alta o 
reconhecimento legal da escola só veio depois de 
um ano de assentamento. Em acampamentos 
posteriores ao da Anonni, como por exemplo o do 
Rincão do Ivaí, em Salto do Jacuí, jamais se 
conseguiu uma escola oficial, mesmo havendo, de 
fato, um trabalho organizado de ensino com as 
crianças. 

Este fato traz à tona a complexidade política da 
questão dos Sem Terra que trafegam 
permanentemente, nos escorregadios limites entre 
o legal e o legitimo, e entre as contradições e 
tendências de cada conjuntura. 

   De qualquer modo, esta conquista da Anonni 
confirmou a força de organização e chamou a 
atenção para a questão escola entre todos os 
grupos do MST no Estado. Cada leva de colonos 
que sai, hoje, da Anonni para algum assentamento 
carrega consigo a preocupação e os primeiros 
passos para o começo da briga pela escola. Em 
alguns casos, até consegue articular a presença de 
algum professor no grupo para liderar a discussão. 

Mas em cada novo assentamento a briga se 
repete e com toda a intensidade. Briga interna da 
Equipe de Educação, para que o assunto seja 
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prioritário desde as primeiras reuniões do grupo. 
Briga externa para acelerar a negociação com o 
Estado, que pode demorar meses, ou anos, 
obrigando aos assentados iniciar as aulas 
geralmente bem antes do reconhecimento oficial. E 
é bom lembrar que, no caso dos assentamentos, o 
Estado tem a responsabilidade legal de criar 
escolas e dar-lhes todas as condições de 
funcionamento. 

 
3. PROFESSORES DE FORA X PROFESSORES 

DE DENTRO 
 
Voltemos à Anonni. Logo que as aulas foram 

iniciadas em 1987, na escola estadual localizada na 
área 10 da fazenda, aconteceram episódios 
marcantes na luta do acampamento. Foi nessa 
época que aconteceu o grande cerco policial à 
fazenda, obrigando os colonos a sair para Cruz Alta. 
Muitas manifestações fortes foram encontradas em 
todo o Estado. 

As professoras discutiam com as crianças e seus 
pais e resolveram participar, com elas, de todos os 
acontecimentos. Uma das professoras, Maria 
Oneiva Haack, acompanhou a famosa peregrinação 
de 30 crianças, que saíram da Anonni e 
atravessaram o Estado pedindo apoio à luta pela 
Reforma Agrária. Isto foi em agosto de 1987. 

Essa mistura entre o que ocorria no acampamento 
como um todo e o que ocorria na sala de aula, aos 
poucos fez surgir entre pais, professores e crianças 
um novo entendimento do processo educativo. 
Bernadete relembra: “Foi ai que abrimos nossa 
cabeça pra lutar por uma educação diferente, 
voltada a nossa realidade de acampados.Agente 
quer que as crianças compreendam tudo que está 
acontecendo ao seu redor e participem desse 
processo de mudança...” 

Mas esta ligação entre a escola e o acampamento 
estava sendo possível porque nessa época as 
professoras da Anonni eram todas acampadas. Elas 
foram contratadas pelo município, através do 
programa de repasse de verbas do estado para 
contratações emergenciais de professores, por 
tempo determinado.Com a titulação destas 
professoras era deficiente, não havia como prestar 
concurso público no próprio Estado. 

No inicio de 1988, porém, com a implantação pela 
Secretaria de Educação do chamado “Quadro de 
Pessoal por Escola” (QPE) houve um 
remanejamento geral dos professores estaduais, e 
as professoras da Anonni não tiveram seus 
contratos renovados. Em seu lugar veio uma leva 
de professores é que estavam sendo mandados 
para um lugar de dificílimo acesso, em precárias 
condições de trabalho, com um pessoal esquisito e 
se dizendo Sem-Terra e, além do mais, por um 
salário de fome... 

A experiência foi desastrosa e a revolta dos 
acampados foi geral. Mesmo a boa vontade de 
algumas das professoras não foi suficiente para 

resolver o problema. Quando chovia ,por exemplo, 
não vinha ônibus, nada de aula. Quando havia aula, 
ficava difícil de convencer as crianças de que 
aquilo, que estavam aprendendo agora, tão 
diferente do que estudavam antes, podia ter 
importância e algum atrativo. 

- Profe, por que a gente não canta mais o nosso 
hino? – Por que existe gente sem terra hem? 

- Profe, nós vamos ficar ainda muito tempo nesses 
barracos? 

A partir desse episódio, ficou claro mais um foco 
de luta: titular professores dos próprios 
acampamentos e assentamentos para facilitar a 
negociação dos contratos com o Estado. Esta seria 
uma garantia de que as escolas não ficariam 
isoladas da luta geral do MST. 

Aos poucos, também foi ficando claro que esta 
oposição entre “de dentro” e “de fora” não poderia 
ser absoluta. Não se tratava de excluir qualquer 
professor que não fosse acampado, mas sim, de 
exigir que cada professor- viesse de onde viesse 
passasse a ter um comprometimento real com as 
crianças e com a comunidade. 

Na prática, isto sempre fica mais fácil quando o 
professor participou do processo de luta, desde o 
inicio, mas também não são poucos os exemplos de 
“conversão”. È isso que se percebe no depoimento 
de Neiva da Silva, que entrou pra ser professora no 
Assentamento do Rincão do Ivaí e acabou casando 
com um dos assentados “Meu primeiro contato com 
MST foi através de outras instancias: setor de 
formação, de mulheres...Comecei a me questionar 
sobre até que ponto a escola estava colaborando 
para que este assentamento avançasse...Vi que 
não estava colaborando em nada como professora. 
Daí senti necessidade de ouvir experiências de 
alguém que me ajudasse a fazer alguma coisa 
isolada, já que os professores eram de fora, 
inclusive eu...Soube então que havia uma 
organização dos professores de assentamento do 
Estado, e procurei participar...” 

Hoje, Neiva está fazendo um curso de Magistério 
especial para professores de assentamento, e é 
uma participante ativa do Setor de Educação do 
MST. Mas esse já é um outro capitulo da nossa 
história... 

 
4. DAS EQUIPES DE EDUCAÇÃO AO SETOR 

DE EDUCAÇÃO DO MST/RS 
 
O Setor de Educação foi criado e, 1988, numa 

reestruturação interna que dividiu o MST em setores 
de atividades. 

A inclusão de um setor especifico de educação é 
resultado da organização de professores e pais que 
passam a assumir a questão educacional das 
crianças e dos jovens como prioridade para o 
Movimento. 

A origem do setor já encontramos lá na Anonni, 
naquela primeira equipe, que em 1986, resolveu 
bancar a luta pela conquista de uma escola para as 
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crianças acampadas. Esta equipe continuou se 
reunindo depois para discutir temas ligados à 
educação em geral as dificuldades que estavam 
sendo enfrentadas no dia-a-dia da sala de aula. 
Como narra Bernadete, o que o grupo queria 
mesmo era clarear a relação que poderia haver 
entre escola e Movimento, até porque era preciso 
conseguir apoio político dentro do MST, para depois 
poder ter a força de pressão suficiente, junto ao 
Estado, e a própria opinião publica. Muitas vezes, a 
ordem acabou sendo a inversa, ou seja, algumas 
das conquistas da Equipe de Educação acabaram 
aumentando seu poder político no próprio 
Movimento. A tal ponto, que hoje um representante 
do Setor de Educação faz parte da Executiva geral 
do MST no Estado. 

Progressivamente essa primeira equipe foi se 
ampliando e passou a articular professores dos 
assentamentos da região, como o de Novo Sarandi, 
Passo Real e principalmente Nova Ronda Alta, cujo 
contrato através da sua professora já se tinha 
iniciado bem antes. 

A partir daí, Bernadete, da Anonni, e Salete, da 
NRA, passaram a articular uma Equipe Estadual de 
Educação, chamando também professores de 
outras regiões do Estado. O começo foi com os 
assentamentos da região de Porto Alegre, que logo 
organizaram uma Equipe Regional de Educação. 

Estas equipes geralmente compostas pelos 
professores e por representantes dos pais do 
assentamento,tenham eles ou não filhos na 
escola,tenham eles ou não filhos na escola, têm 
funcionado como um canal básico de comunicação 
e de articulação entre as escolas, o assentamento, 
e o Estado.Principalmente na sua instância regional, 
elas conseguem, onde bem organizadas, ser este 
canal entre pais e professores. Como diz Terezinha 
Vivian professora do assentamento da Etel Guaíba, 
na região de Porto Alegre: 

“A gente começou a ler muito: livros que tinham 
proposta de educação. E a gente foi vendo que 
queria era uma proposta de educação que não 
trouxesse as coisas prontas para as crianças, e sim 
que ela construísse sua própria educação; e que 
fosse participativa para escola e para os pais.Por 
que não adianta a criança ir para a escola e 
aprender alguma coisa se os pais não saberem o 
que esta acontecendo...A gente faz muitas 
reuniões.Não decidimos nada sem fazer reuniões. A 
equipe se encontra, de 15 em 15 dias ou, de mês 
em mês. Depende da época. Fazemos um 
planejamento comum entre os assentamentos. Não 
é planejar conteúdos especificamente, mas sim um 
plano que englobe tudo, uma linha comum...” 

A exemplo da regional de Porto Alegre e Alto 
Uruguai, as duas principais a se organizarem no 
estado, outras regiões vão criando suas Equipes de 
Educação e progressivamente integrando a 
organização estadual. Atualmente, inicio de 1990, 
são cinco as regionais organizadas: Porto Alegre, 
Alto Uruguai, Cruz Alta, Bagé e Santa Maria, 

envolvendo e mais acampamentos que vão 
surgindo. Destas regionais é que saem os 
representantes para a Equipe Estadual, hoje Setor 
de Educação, que vêm se reunindo desde 1980, 
para encaminhar coletivamente as lutas referentes à 
construção de novas escolas , à contratação dos 
professores, à busca de alternativas para a 
formação e titulação dos professores etc. 

Mas sem dúvida, o grande desafio do setor é a 
progressiva definição da proposta geral de 
educação para as escolas de assentamentos, no 
que tem contribuído a articulação já nacional da 
equipe e o intercambio com assessores que trazem 
para dentro do movimento as discussões mais 
avançadas sobre educação popular, fora e dentro 
da escola formal. 

 
5. UMA ESCOLA DIFERENTE 
 
Pensemos: em 1985, na Anonni, a escola chegou 

a ser vista pelos assentados, como um atraso para 
a luta. Em 1990, a escola está sendo quase sempre 
uma das primeiras reivindicações dos novos 
assentamentos. O que mudou em tão pouco 
tempo? Mudou a luta, ou mudou a escola? 

No começo do Movimento, analista a professora 
Noeli Candatem de Anonni, “o pessoal via a luta 
pela terra como tão difícil que quase achou que 
tinha que largar os outros setores. Era primeiro 
conseguir a terra para depois lutar por outras 
coisas.” Mas aos poucos, completa Bernadete, “veio 
uma visão maior da luta, da organização, do que se 
quer como movimento. Não é só terra. È mudar 
toda a produção, a comercialização, a 
administração da terra...È projetar um outro tipo de 
organização da sociedade...” 

Ou seja, no fundo, o que entra em jogo na 
discussão sobre a escola são diferentes 
concepções da luta pela terra. Quando se forma a 
consciência da amplitude do processo social que 
está sendo desencadeado pelo movimento, abre-se 
o espaço para discutir mais profundamente a 
questão da educação, e ela passa a ser 
considerada como uma dimensão fundamental da 
luta. Mas, ao mesmo tempo, surge outra 
divergência: porque lutar por educação não é 
necessariamente lutar por escolas formais. Existem 
outras formas de educação que parecem ser bem 
eficientes e concretas. 

A brecha para que entre na roda a questão de 
educação escolar é a ausência de discussão sobre 
a formação da criança, que necessariamente terá 
que incluir a aquisição do instrumental básico da 
leitura e escrita, função atribuída a escolarização 
formal. Este tipo de preocupação, por sua vez, 
permite que aos poucos se aprofundem e se 
redimensionem as necessidades principais dos 
assentados no campo da educação. 

Outro dado importante: a resistência de muitos 
Sem-Terra à escola, antes de ser uma 
desvalorização da educação, sempre foi uma 
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redação ao tipo de escola que conheciam e que 
realmente não tem nada a ver com a dinâmica de 
luta em que estão inseridos. 

È por isso, então, que quando os acampados 
começam a discutir a questão da escola, uma das 
palavras mais pronunciadas nas reuniões de pai e 
professores é “diferente”. A escola tem que ser 
diferente, o professor tem que ser diferente, os 
alunos têm que ser diferentes, tudo diferente. 

 
6. MAS DIFERENTE EM QUE? 
 
A diferença começa nos objetivos da escola. 

Desde o inicio, os pais têm clareza de que a escola 
deve ajudar no avanço da luta. Ou seja, não pode 
haver separação entre o que está acontecendo no 
assentamento e o que é trabalhado na sala de aula. 
A escola deve ser essencialmente prática, 
fornecendo conhecimentos capazes de influenciar 
no trabalho e na organização da nova vida.. Ser um 
instrumento de continuidade da luta através das 
crianças, ensinando a elas “a realidade, o jeito 
deste mundão que ta aí”. Exatamente o contrário da 
experiência que eles próprio tiveram: “...só as 
coisas impostas na nossa cabeça, e era aquilo que 
agente aprendia...Na realidade, a gente não 
aprendia era nada, nem ler e escrever direito...” 
(Oneide Zatti, Assentamento Itapuí, em canoas) 

Mas como, na prática, fazer uma escola a serviço 
do assentamento? 

A primeira providencia foi sentar para discutir: pais 
e professores tomam juntos a decisão sobre o que 
ensinar. 

“Para começar o ano a gente tirou uma Equipe de 
Educação, que foi formada com pessoas da 
comunidade. A gente discutia os conteúdos do mês; 
os pais davam idéias sobre o que a criança 
precisava aprender...” (Oneide). 

Já aparece uma diferença fundamental: “Lá fora a 
gente recebia aquele planinho de aula pronto da 
secretária, e ia só despejando conteúdo para os 
alunos...” (Maria Oneiva- Anonni). Ou seja, quando 
o professor vai trabalhar numa comunidade 
desorganizada, ele é simplesmente mais um 
individuo e, como tal, pode fazer o que bem 
entender, desde que não fira, é claro, a “ordem” 
estabelecida. Na maioria das vezes, o que faz é 
acomodar-se a um programa oficial, rígido e frio. 
Como a comunidade não sabe o que quer, não tem 
parâmetros para avaliar o seu trabalho. Nem ele 
próprio tem condições de fazê-lo. 

Num assentamento, quando organizado, o 
professor é um elemento do coletivo, e sua prática 
deverá se submeter aos propósitos maiores do 
grupo. Se o professor é do próprio local, a relação 
fica facilitada, porque estes propósitos são também 
seus. Já, se vem de fora, é preciso começar 
quebrando a concepção tradicional que vê no 
professor, especialmente o das pequenas 
comunidades rurais, a autoridade máxima, o 
detentor absoluto do saber escolar. 

De qualquer forma, discussões e sugestões feitas, 
cabe ao professor organizar e desenvolver o tal 
ensino diferente . E neste momento, principalmente, 
para aqueles que estão tendo sua primeira 
experiência numa sala de aula, vem a ansiedade, a 
angustia, o desafio. 

Conta a professora Rosângela Brigo, do 
Assentamento Santo Isidoro, de Erval Seco, que 
quando ela assumiu a escola, foram noites e noites 
que passou sem dormir, estudando a pensando no 
que iria fazer com as crianças. No caso deste 
assentamento, a escola tinha ficado já alguns anos 
com os professores do município, até que os pais, 
insatisfeitos com seu trabalho, resolveram mudar. È 
então que, Rosângela, antes mais uma “mãe 
preocupada com a educação melhor para seus 
filhos”, é indicada pela comunidade e assume como 
professora. 

“Toda a luta que a gente tinha vivido ali tinha 
parado. Nós avaliamos: o que nós, pais, 
aprendemos agora de velhos, os nossos filhos vão 
seguir o mesmo caminho. Por que, em vez, de 
continuar a luta que já viviam no acampamento, a 
escola, estava deixando ela morrer...”(Rosangela).  

A primeira conclusão sobre o que ensinar para as 
crianças dos assentamentos fala, pois, em 
“realidade”. 

“Ensinar para a criança porque agente acampou, 
qual foi a finalidade disso... Ensinar coisas 
concretas:desde preparar as leituras,tratando de 
coisas que a criança conhece...Começando pela 
nossa realidade, mas também não deixando de 
ensinar outras coisas que a criança, não conhece, 
porque ela não pode ficar apenas na nossa vida do 
MST.È preciso preparar as crianças para a vida 
dela, ensinar o porquê de nosso país estar vivendo 
numa miséria...” (Oneide) 

“ Quando vou alfabetizar a criança e ensino, por 
exemplo, a palavra ‘terra’,porque não falar de 
problemas do assentamento.”? 

“Trabalhar o conteúdo, que é mesmo necessário 
trabalhar, mas partindo da realidade das crianças... 
para que elas saibam situar-se no contexto maior 
que é o mundo...”(Neiva). 

E partir da realidade das crianças- aqui não foi 
entendido de maneira abstrata e individual, mas sim 
histórica e coletiva. 

“Desde o início, eu comecei buscando a história 
do acampamento: de onde saímos por que 
acampar, os objetivos de conquistar terra, as datas 
mais importantes que passamos... Eu pesquisei 
muito para minhas crianças aprenderem a 
relacionar tudo o que nós temos com a nossa luta. 
Por exemplo, as leis que nós temos no Estado, e 
por que temos... a Nova Constituição etc.” 
(Rosangela). 

“Para nós aprendermos as coisas mais 
importantes que existem, precisamos partir da 
base...” Esta base é a luta do assentamento. “... 
partindo da nova luta, dá para trabalhar o ano 
inteiro, encaixando o Português, a Matemática etc.; 
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botando o que nós sabemos dentro dessas matérias 
e não dando só o conteúdo que vem pronto da 
Secretaria, deixando assim a nossa história de 
lado...” (Rosangela). 

Nestas primeiras experiências, já há consciência 
da dificuldade: “encaixar a nossa luta nas matérias 
é complicado, mas é gostoso fazer uma coisa que 
agente sabe que a criança vai aproveitar...” (idem). 

Mas além do que ensinar é preciso discutir nas 
equipes, nos cursos, com os assessores, também 
sobre o jeito de ensinar, a questão dos métodos e 
da própria relação professor-aluno. 

A questão fundamental, no começo, foi a de 
aprofundar e aperfeiçoar aquelas experiências 
educativas improvisadas nos acampamentos que, 
mais por circunstancia do que, mais por 
circunstancia do que por princípios, permitiam a 
naturalidade do ato de aprender, misturar-se com 
vida cotidiana dos pais, professores e crianças. 

Por outro lado, e especialmente para os 
professores que já tinham experiência anterior de 
magistério, foi preciso romper com o jeito tradicional 
de trabalhar: 

A gente tava acostumada a dar aquela educação 
tradicional; chegar em sala de aula e só falar, 
despejar matéria em cima dos alunos, não 
permitindo que eles contassem a vida deles, não 
questionando nada. Agora no acampamento, a 
gente saiu que tinha que mudar mesmo. “Ali a gente 
começou a questionar os alunos e a gente mesma, 
ver o porquê daquilo que esta sendo dado, fazendo 
o aluno se tornar mais critico...” (Maria Oneiva). 

“Num acampamento a coisa é diferente. As 
crianças questionam a gente, elas estão mais 
abertas, têm mais facilidade de perguntar para o 
professor... mesmo por que agente mudou essa 
educação...Lá fora a gente parecia mais um policial 
do que um professor. Aqui agente procura dar mais 
liberdade às crianças, tenta fazer aquilo que a 
criança gosta; achar a maneira de como a criança 
gosta mais de aprender...”(Noeli). 

Já para as professoras, que começam sua 
profissão nestas escolas, é natural passar a utilizar 
em sala de aula práticas comuns a outras instancias 
do assentamento: 

“A gente na sala de aula senta em 
circulo.Sentados em círculo, todos somos iguais.E é 
sentados assim que agente discute e acha a 
solução para as dificuldades do assentamento. 
Então não é porque agora eu sou a professora que 
vou colocar a carteira lá na frente...” ( Rosangela). 

È assim, então, de círculo em círculo, ou de 
prática em prática, que a professora deixa de ser a 
senhora que manda, para se tornar, ou continuar 
sendo, a companheira de luta, que sabe e ensina, 
mas que também ouve e aprende... E as crianças, 
sensíveis que são às experiências novas que 
observam ou vivenciam, junto a trajetória de luta de 
seus pais, são as grandes mestras desta escola 
“diferente”. 

“Eu vejo meus alunos com muita liberdade, eles 
não se sentem crianças reprimidas. Sentem-se 
livres para perguntar qualquer coisa. Eles querem é 
saber...” (Oneide). 

E parece que também já sabem o que querem, 
pondo em prática e aprendizado da organização: 

“Um dia, as crianças resolveram fazer uma 
assembléia com todos os alunos da escola. A gente 
foi lá só pra assistir:Elas escolheram quem ia dirigir 
a assembléia, montaram a pauta,tudo direitinho. 
Esse fato acabou chamando a atenção de todo 
mundo porque as crianças estavam se sentindo 
também responsáveis pelas coisas...Nessa 
assembléia decidiram sobre a merenda...È que não 
tinha merenda pra elas, naquela época, e o prefeito 
tinha prometido dar essa merenda.Daí elas 
decidiram que iriam ao município  falar com o 
prefeito e exigir dele: ou a merenda ou parar de 
fazer promessa...”(Noeli\Anonni) 

Nos assentamentos que optam pela organização 
coletiva do trabalho, geralmente as crianças se 
sentem motivadas a criar sua própria organização. 
Em Nova Ronda Alta, por exemplo,as crianças 
realizam uma assembléia semanal, só delas, para 
discutir os seus problemas cotidianos e também 
para distribuir as tarefas que lhes cabem no 
assentamento. 

Este tipo de vivencia infantil acaba repercutindo na 
sala de aula, quer pelo amadurecimento das 
questões levantadas para o professor, quer pela 
tentativa de reprodução na escola destas situações 
vividas. É comum encontrar na escola a 
organização mirim das Equipes de Trabalho existem 
nos acampamentos: Equipe de Higiene, Segurança, 
Água, Auxílio à secretaria etc. Cabe ao professor 
aproveitar todo o potencial educativo destas 
experiências, vinculando-as com os temas de 
ensino. 

 
7. DO DIFERENTE AO ALTERNATIVO 
 
Mas a prática não tem sido fácil para estes 

professores. São muitas as duvidas e poucas as 
respostas claras, existindo mesmo divergências 
entre as posturas assumidas por um assentamento 
e outro. 

“Meu maior medo é de simplesmente estar 
chegando na sala de aula para falar da realidade e 
não para viver a realidade com a criança.Porque 
esse é o risco que a gente corre: chegar e repetir 
uma série de coisas e não levar a criança a se 
sentir como alguém que está fazendo a 
realidade.”(Neiva) 

De um lado, é a sua experiência passada de 
escola tradicional que precisam superar, e é a sua 
experiência atual de MST que devem conseguir 
transformar numa pedagogia. E isto é complicado e 
já vale até uma autocrítica: 

“Acho que a gente está muito ligado ao tipo de 
formação que teve na escola; tem muito ainda a 
avançar na questão de como ensinar, na visão de 
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sala de aula, que leve mesmo a mudança.Por que 
agente sempre freqüentou uma escoa repressiva, e 
aquilo está incutindo na gente...” (Claudia Manham 
– Assentamento Pe. Josimo, em Eldorado do Sul). 

De outro lado, também aparecem os problemas de 
aprendizagem das crianças, as insatisfações dos 
pais com alguns desdobramentos do trabalho da 
escola tradicional, o que fazer então? 

Aos poucos os professores começam a perceber 
que o “diferente”precisa ser aprofundado, e que o 
grande desafio é a construção de uma nova 
estratégia educativa e de uma nova concepção de 
ensino e de aprendizagem, coerente com os 
objetivos da escola num assentamento. 

“A criança precisa aprendera conhecer a 
realidade, saber por que é assim, se ela pode ou 
não modificar isso; se ela tem ou não direito de agir 
sobre isso...È então muito mais do que ensinar do 
hino do ST, hastear a bandeira do Movimento na 
escola...Isto é necessário, mas não é o suficiente. È 
preciso mostrar para a criança que a realidade é 
algo que pode ser mudado; mostrar, discutir na 
escola como é que se pode fazer para o 
assentamento dar certo...” (Neiva). 

A progressiva consciência da complexidade da 
mudança educacional de que estão sendo sujeitos, 
traz à tona o significado fundamental da escola 
“diferente”, que desde o inicio os ST pretendem 
implantar nos seus assentamentos. E este 
significado é duplo: a escola é diferente, tem que 
ser diferente porque o contexto onde ela se instala é 
diferente. O assentamento é um tipo de organização 
coletiva, até certo ponto original, no cenário social 
brasileiro, tão prodígio “livres iniciativas” individuais. 

Uma escola metida na organização de um grupo 
de social específico e com homogeneidade de 
interesses, só poderia assumir característica 
singulares e dar respostas às questões próprias 
deste grupo. 

Mas daí vem o outro significado desta 
diferença:quando os assentados querem uma 
escola voltada para a sua realidade, eles estão, 
antes de tudo, fazendo uma crítica ao modelo de 
escola que conhecem e que é o tradicional em 
nossa educação. Então, quando tentam resolver os 
seus problemas educacionais, na prática passam a 
participar da construção de alternativas para as 
escolas brasileiras em geral, em especial àquelas 
localizadas no meio rural. 

Ou será que um ensino que ajude a entender e 
transformar a realidade, que vincule teoria prática, 
que prepare para um trabalho concreto e para uma 
cidadania plena, não são bandeiras comuns a todos 
os movimentos de transformação da educação que 
conhecemos? 

O que acontece é que a relação escola-
comunidade, possível num assentamento, está 
permitindo a este grupo avançar mais rapidamente 
na definição concreta de uma escola alternativa. 

Talvez seja por isso que cada vez mais entidades 
de educação e de pesquisa estão chamando ou 

visitando os professores de assentamentos, para 
conhecer e discutir suas experiências... 

 
8. UMA NOVA FORMAÇÃO PARA UM 

PROFESSOR NOVO 
 

“A principal luta hoje é para que os professores 
tenham maior conhecimento e consigam mudar a 
educação nos assentamentos. Desde a organização 
da escola até o modo de ensinar...”(Bernadete) 

Mas não é fácil mudar. E também não são 
também não são todos os professores de 
assentamento que já conseguiram fazer esta 
trajetória da escola tradicional à escola “diferente”, e 
muito menos os que já chegaram à consciência de 
uma proposta alternativa de educação. Por isso, 
uma das maiores bandeiras de luta no Setor de 
Educação é hoje, a da formação do professor, ou 
seja, sua capacitação técnica e política para a 
construção prática desta proposta. 

Na realidade, esta formação se deu e se dá no 
dia-a-dia da sala de aula, bem como sua 
organização como setor especifico do MST e da sua 
participação na organização geral do assentamento 
ou acampamento, a cada discussão e a cada 
alternativa de buscar soluções para os novos 
problemas surgidos.Porém, ocorre que na medida 
em que as Equipes de Educação vão se dando da 
complexidade das questões educacionais que a sua 
prática começa a levantar, passam a sentir 
necessidade de uma capacitação mais científica, de 
uma formação teórica que lhes permitia entender 
melhor a prática. 

“A gente tem muita prática de luta e de muita 
coisa; mas quanto à teoria, a gente tem muito que 
aprender... E eu acho que o professor tem que ter 
uma teoria e uma prática...” (Terezinha) 

Desde o inicio da organização das Equipes, houve 
esta preocupação com a formação. No começo 
foram as reuniões de estudo. “A gente se reunia, de 
15 em 15 dias, para estudar um tema que os 
professores tivessem dificuldade...”(Bernadete). 

Depois foram os intercâmbios da Equipe Estadual 
com Universidades e outras entidades educacionais 
para a realização de cursos e seminários que 
envolvessem  os professores dos assentamentos de 
todo o Estado, propiciando um confronto de 
experiências e um aprofundamento da discussão 
sobre esta questão da formação, e o Setor acaba se 
envolvendo num projeto audacioso. Passa a lutar 
por um espaço num curso de Magistério que 
permitia resolver os dois problemas dos professores 
dos assentamentos: uma formação adequada aos 
desafios assumidos e a obtenção do título que lhes 
permitia negociar com o Estado a indicação dos 
professores dentro do Movimento. 

Não foi nada fácil. Segundo Bernadete, foram 
muitas as tentativas de articulação com colégios de 
2º grau das várias regiões do Estado, com 
Faculdades de Educação, e sempre surgia algum 
impedimento, ou de ordem legal ou de ordem 
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política. De modo geral, as instituições formais de 
Educação não estão preparadas para assumir 
propostas das camadas populares. 

Sempre houve a possibilidade, e em muitos casos 
ela foi aproveitada, de os professores dos 
assentamentos ingressarem em cursos oficiais de 
Magistério, regulares ou supletivos, existentes em 
cada região. No início, esta possibilidade não foi 
muito utilizada devido às condições dos 
assentamentos: difícil acesso, poucas condições 
financeiras etc. Aos poucos estas dificuldades se 
tornaram posição. 

-“Eu poderia ter feito o Normal lá mesmo em 
Guaíba, mas não é o que eu quero.Eu quero um 
curso que seja nosso...”(Terezinha). 

Ou seja, se a proposta de escola dos 
assentamentos tem que ser diferente, então um 
curso de formação de professores para atuar 
nessas escolas também tem que ser 
“diferente”.Tem que estar comprometido com a 
discussão das experiências pedagógicas que já 
estão sendo realizadas nos vários assentamentos 
do Estado. 

È então que o Setor de Educação fica sabendo do 
projeto de uma nova instituição educacional que 
está surgindo na região Noroeste do Estado, e 
começa a ver ali um espaço para a realização do 
curso que pretende. 

Trata-se da FUNDEP (Fundação de 
Desenvolvimento, Educação e Pesquisa na região 
Celeiro), que é criada em 1989, no município de 
Três Passos, pela articulação dos movimentos 
populares da região com alguns setores da Igreja e 
com um grupo de educadores dispostos a dar à luz 
a uma proposta realmente nova de educação. 
Proposta que seja organicamente vinculada às 
necessidades e demandas da formação de uma 
população regional organizada, tanto na área do 
ensino formal quando da educação não formal. 

Na estrutura da FUNDEP, são criados vários 
Departamentos, dentre os quais o DER 
(Departamento de Educação Rural) que lhes 
garanta melhores condições de vida e maior 
participação social no destino do país. 

Ao saber disso, e à medida que o MST passa a 
ser chamado para as primeiras discussões sobre o 
projeto de implantação da FUNDEP e do DER, o 
Setor de Educação propõe a realização, nesse 
Departamento, do curso supletivo de Magistério 
para professores de assentamento de todo o 
Estado. Isto acontece no primeiro semestre de 
1989. 

Quando, em agosto, a Fundação é oficializada, 
este curso já esta eleito como o primeiro curso a ser 
realizado pelo DER, sendo planejado em conjunto 
com o Setor de Educação, desde os objetivos, os 
conteúdos, os professores a serem convidados, a 
metodologia de trabalho e de avaliação etc. 

Em janeiro de 1990, inicia a primeira etapa do 
curso, sendo oferecido também, para os 
professores municipais em exercícios na região de 

Braga, municípios próximos de Três Passos, onde 
fica a sede do DER. A avaliação foi a de que a 
problemática da escola rural regional, confrontada 
com a problemática especifica das escolas de 
assentamento, seria de grande riqueza para a 
formação dos professores de ambas. 

O curso está atendendo 42 professores dos 
assentamentos pertencentes às regionais de Porto 
Alegre, Cruz Alta, Santa Maria, Bagê e Alto Uruguai, 
e 40 e professores dos municípios de Braga, 
Redentora, Miraguaí, Santo Augusto, Chiapeta, 
Palmitinho, Marau. 

A organização está seguindo uma modalidade de 
co-gestão entre os alunos, professores, DER, Setor 
de Educação do MST e representantes dos órgãos 
municipais de Educação da região envolvida. 

O fato de se tratar de professores inseridos 
diretamente numa prática educacional está 
configurando o curso como um espaço privilegiado 
de análise crítica da proposta pedagógica que, 
desde o inicio dessa história, as Equipes de 
Educação tentaram e estão conseguindo imple-
mentar. Assim se manifestam seus educandos: 

- “Existe muita relação entre o curso e a nossa 
prática. A gente ta tendo uma clareza; dá pra dizer, 
até, que está encontrando uma solução para o que 
era problemático... Aprendemos métodos novos de 
como viver com as crianças. Isto já deveria ter 
acontecido há muito tempo atrás...” (Noeli) 

 -“Este curso é nosso...” (Terezinha) 
- “A gente já tinha pensado muitas vezes sobre 

como fazer mudanças na escola. A gente queria 
fazer alguma coisa diferente, mas não sabia bem o 
quê, nem como.E este curso está ajudando a 
responder vários “comos”...Está sendo uma das 
melhores experiências que eu já tive desde que 
comecei a trabalhar como professora...” (Neive) 

O tipo de discussão, que vem sendo travada 
durante o curso, passa a configurar melhor as 
principais questões a serem enfrentadas pelo MST 
no campo da formulação de sua proposta 
pedagógica alternativa, identificando os focos 
centrais da mudança pretendida. 

Estes focos dizem respeito, de um lado, à questão 
específica do processo ensino-aprendizagem: “Na 
Matemática, por exemplo, dávamos problemas 
usando a realidade do assentamento. Só que não 
se analisava o raciocínio anterior ao próprio 
problema... se esse tipo de problema ajudava a 
entender, a questionar esta realidade” (Cláudia). Ou 
seja, o que está em jogo afinal de contas, é o 
processo de conhecimento a ser desenvolvido na 
escola e que precisa estar a serviço do 
assentamento. 
De outro lado, o foco da mudança está na formação 
de consciência organizativa do professor, que além 
de saber ensinar deve saber como viabilizar, na sua 
comunidade este ensino, a seu serviço. Isto quer 
dizer, ser um articulador da sua Equipe, do Setor de 
Educação e do assentamento como um todo. De 
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entrave aos processos gerais de mudança, passar a 
ser agente destas mudanças. 
Aos poucos também vai ficando claro para estes 
professores que o grande desafio passa a se 
vincular a discussão metodológica da educação e 
do processo de conhecimento que está em sua 
base, às questões gerais de organização ao coletivo 
do assentamento, a começar pela questão de 
produção. As novas formas de trabalho e de 
propriedade da terra são fundamento da experiência 
de vida dos assentados e, portanto, devem ser 
também a base de qualquer projeto pedagógico que 
pretenda ser- lhes orgânico. 
 

9. ESCOLA E COOPERAÇÃO AGRÍCOLA 
 
Não há duvida de hoje, dentro do Setor de 

Educação do MST, de que a base da escola 
alternativa para os assentamentos está na relação 
entre escola e a produção. 

Embora, sem toda a clareza sobre o tema e sem 
objetivos bem definidos, desde as primeiras 
experiências e discussões entre pais e professores 
apareceu a preocupação com o trabalho. Quando 
os pais falam com insistência numa escola prática, 
é principalmente em conhecimentos sobre o 
trabalho na terra que estão pensando.È por isso 
que, em muitas escolas de assentamentos se 
desenvolvem experiências de trabalho prático com 
as crianças, se convidam os pais para dar algumas 
aulas sobre agricultura e pecuária, pondo-se  em 
discussão com os alunos as questões de produção 
no assentamento, questão de trabalho coletivo, da 
tecnologia etc. 

Mas é o próprio amadurecimento da discussão e 
da prática produtiva nos assentamentos que permite 
e, mesmo hoje, exige uma definição mais concreta 
dos objetivos da escola neste campo. 

Ao que tudo indica, este inicio de década está 
configurando, como o grande desafio para 
viabilização econômica e política das terras 
conquistadas, a consolidação, difusão e 
aprofundamento das experiências de cooperação 
Agrícola. Ou seja, romper com o modelo tradicional 
da pequena propriedade individual e criar uma 
organização coletiva dos trabalhos nos 
assentamentos, transformando-os em grandes 
empresas cooperativas, parece ser a única 
alternativa contra a estratégia capitalista de 
extermínio dos pequenos produtores e 
inviabilização da Reforma Agrária em nosso país. 

Se é assim, a escola assume um desafio 
correspondente: como se integrar a participar com 
eficácia no trabalho cooperativo? Qual pode ser seu 
papel especifico numa Cooperativa de Produção? 

Isto quer dizer que está havendo uma 
concretização maios dos objetivos da escola. 
Sempre se disse que a escola deveria ajudar no 
avanço geral do assentamento. Se hoje, se coloca 
alternativa para este avanço é a cooperação 

agrícola, então a escola não pode deixar de 
participar disso. 

Segundo Bernadete, esta é a principal meta do 
Setor de Educação hoje: que a escola acompanhe 
toda essa discussão sobre a cooperação, e que 
estas experiências entrem na escola, clareando 
cada vez a relação entre a escola e a produção dos 
assentamentos. 

È na prática cotidiana destas experiências que 
progressivamente vão sendo levantados os 
elementos fundamentais desse desafio que está 
posto à escola. E já são muitas e diversificadas as 
iniciativas de trabalho cooperativo no Estado: Nova 
Ronda Alta, Novo Sarandi (Holandês), Nova 
Ramada, Associação dos Assentamentos de Bagé, 
Anonni, só que nem em todas elas a questão da 
educação e da escola aparece diretamente 
trabalhada. 

Através do depoimento da professora Delma de 
Bortoli, do Assentamento Nova Ramada, em Júlio 
de Castilhos, que nos conta a história da sua recém 
implantada cooperativa de produção, podemos ter 
uma noção inicial das questões que logo deverão 
ser enfrentadas por todas as experiências 
semelhantes, no que se refere à educação das 
crianças dos assentamentos... 

Nova Ramada é um assentamento novo. Surgiu 
em março de 1989, como parte da solução para os 
acampados da Fazenda Anonni. Por isso, sua 
organização já absorveu muitas lições de trajetórias 
de outros grupos mais antigos. Na própria questão 
da educação, o grupo conseguiu levar junto uma 
professora que já trabalhava numa das escola 
estaduais de Anonni, a professora Jussara Reolon 
Aliás, a própria escola foi junto, prédio e história. 

Em setembro de 1989, o MST realizou, em Nova 
Ramada, mais um de seus laboratórios de campo, o 
que resultou na criação da COOPANOR 
(Cooperativa de Produção Agropecuária Nova 
Ramada Ltda.), com o objetivo de sustentar e 
melhorar as condições de vida de um grupo de 72 
famílias que optou pela forma coletiva de trabalho. 

Delma esclareceu que esse grupo já vinha 
amadurecendo a idéia da Cooperação Agrícola 
desde o tempo do acampamento. O laboratório, que 
consistiu numa série de discussões e cursos sobre 
o que é, por que e como se organiza uma 
Cooperativa de Pequenos Produtores, permitiu ao 
grupo pôr em prática a idéia, já com um grau bem 
razoável de conhecimentos técnicos e necessários. 

Mas como é que a escola entrou nessa história? 
Na verdade, a experiência da Nova Ramada foi 

um pouco diferente das ocorridas anteriormente em 
outros assentamentos. Geralmente, quando 
acontecem laboratórios de campo, as escolas 
permanecem isoladas da discussão. Elas são 
fechadas, as aulas são suspensas e os professores, 
quando participam dos cursos, não o fazem como 
professores, mas sim como elementos gerais do 
coletivo. 
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Em Nova Ramada, foi deliberado pelo grupo, que 
os professores deveriam participar da Cooperativa 
enquanto profissionais específicos, ou seja, 
enquanto professores mesmo. Por isso, no 
momento de realização dos cursos preparatórios à 
implantação da COOPANOR, foram planejadas 
atividades de interesses específicos da escola, tais 
como estudo sobre educação Popular e 
Administração Escolar, além da participação dos 
professores nos cursos sobre as questões gerais da 
produção e da organização no trabalho cooperativo. 

Por outro lado, o que fazer com as crianças neste 
processo? Atentas a tudo o que estava 
acontecendo no assentamento, desde o início elas 
manifestaram vontade de participar das atividades 
junto com seus pais e professores. Logo, esta 
questão teve que ser avaliada pelo grupo. Como 
não havia condições operacionais de misturar 
adultos e crianças num mesmo tipo de curso, 
especialmente que envolvessem conhecimentos 
técnicos especializados, optou-se pela realização 
de atividades especificas para as crianças. 
Assessores montaram oficinas de musica, teatro, 
artes manuais etc. 

Foi a partir destas experiências que a escola 
passou a ser exigida no processo. Conta Delma: “A 
própria representação do que estava acontecendo 
no assentamento passava pelas nossas mãos: 
trabalhar com as crianças a questão da cooperação 
agrícola. As crianças chegavam em casa e os pais 
estavam discutindo com os vizinhos sobre as 
vantagens da organização de uma Cooperativa. 
Reuniões todas as noites para decidir quem entra e 
quem não entra na Cooperativa...Então as crianças 
estavam vivenciando isso tudo e queriam saber o 
que era aquilo e como poderiam ajuda. Elas 
também queriam faze parte da tal Cooperativa”... 

Surge pois, a primeira grande questão neste 
campo de educação infantil: como envolver as 
crianças na Cooperação Agrícola? 

Na verdade, não existe ainda uma discussão 
específica feita no MST, ou mesmo em experiências 
próximas, sobre o trabalho infantil numa 
organização deste tipo. Levantada a questão pelas 
próprias crianças, o assentamento incumbiu a 
equipe de começar a pensar sobre ela. 

Ou seja, na prática já começou a fica definido no 
papel deste Setor na Cooperativa: responsabilizar-
se por todas as questões referentes a educação 
(dentro ou fora da escola), das crianças e dos 
adolescentes do assentamento, sendo que a 
questão do trabalho infantil é considerada a questão 
educacional por excelência. 

-“Vamos discutir com os pais e com a 
coordenação do assentamento, mas temos 
autonomia para tomar as decisões sobre o que 
fazer quanto a esta questão...” 
  Esta Equipe de Educação é formada pelas 
professoras e por algumas mães. Nas suas 
primeiras discussões sobre o trabalho das crianças, 
já ficaram claro pelo menos dois pontos: 1) não há 

condições de as crianças participarem diretamente 
do trabalho dos adultos. Isto não seria viável e nem 
mesmo educativo porque simplesmente seriam 
ajudantes em tarefas secundárias. 2) as crianças 
devem aprender para que serve a cooperação 
agrícola, recebendo uma formação voltada para os 
princípios e valores do trabalho coletivo. 
  Mas como faze isso? “No início, as crianças 
começaram a fazer reuniões, elas mesmas, para 
ver o que queriam fazer. Daí decidiram que iriam 
cuidar do pátio da Cooperativa e da horta da 
Escola. E assim foi. De manhã, tinham aula, e de 
tarde, todos trabalhavam, todos, não importando a 
idade. Havia sempre um grupo para coordenar o 
trabalho, providenciar material etc.” 
  Mais adiante, e é a discussão atual em Nova 
Ramada, surgiu a idéia de uma marcenaria, onde 
todo o trabalho estaria sob a responsabilidade das 
crianças. “Crianças da escola e mesmo aquelas que 
não estão mais na escola, mas são menores de 16 
anos... A idéia é que as crianças façam brinquedos 
de madeira e depois bancos para serem utilizados 
nas reuniões da Cooperativa... Elas produziram o 
primeiro brinquedo para elas mesmas e depois para 
as crianças menores que ainda não poderiam 
trabalhar nisso. No caso de não ter material, se 
passaria a cobrar um preço simbólico por cada 
brinquedo, dos pais das crianças que não 
trabalharem. Isso até pra valorizar o trabalho das 
crianças. Também existe uma proposta de venda 
maior dos brinquedos quando a produção puder 
aumentar...” 
  Esta é a maneira que o grupo de Nova Ramada 
está encontrando para, o mesmo tempo, ocupar as 
crianças, “porque muitas delas estavam passando 
tempo demais em brincadeiras inconseqüentes e 
até prejudiciais a formação”, valorizar o seu 
trabalho, reconhecendo que elas são capazes de 
assumir responsabilidades e não apenas ajudar em 
tarefas secundárias dos adultos, e também lhes 
proporcionar uma experiência educativa 
preparatória ao seu envolvimento efetivo no tipo de 
organização e de vida que está sendo proposto 
para o Assentamento. 
Há clareza dos professores que, para trabalhar a 
questão da Cooperação Agrícola na sala de aula, as 
crianças precisam ter uma vivência prática de 
trabalho cooperativo. E são esses próprios 
professores que vão acompanhar as atividades das 
crianças na marcenaria ou em outras que forem 
definidas. A idéia de que cada professor trabalhe 
um turno na escola e outro neste acompanhamento, 
sendo esta a sua cota de participação em trabalho 
na Cooperativa (prestação de serviços. 
  Se assim for, está,posto um grande desafio de 
cada professor, à escola, à Equipe de Educação e 
ao assentamento como um todo: conseguir 
estabelecer um vínculo real entre aquilo que será 
estudado na sala de aula (o processo de 
conhecimento) e o trabalho de cooperação das 
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crianças no assentamento (o processo de 
produção). 
  Novamente entra em questão a necessidade de 
formação dos professores, para que sejam capazes 
de transformar a própria atividade de ensino num 
trabalho cooperativo, quer no envolvimento dos 
alunos na tomada de decisões sobre as atividades , 
quer no relacionamento do grupo de professores, 
numa experiência igualmente cooperativa de 
planejamento do ensino e de discussões e 
avaliação permanente no processo. 
  Estas questões, envolvendo educação e produção, 
que foram levantadas a partir da história específica 
do Assentamento em Nova Ramada, certamente 
estão aparecendo, com peculiaridades diferentes, 
em cada experiência maior ou menor de trabalho 
associativo. Trata-se do grande desafio a ser 
assumido coletivamente pelo MST e por todas as 
entidades que tem vínculo orgânico com os 
movimentos sociais do meio rural. 

 
AMARRANDO ALGUMAS QUESTÕES 
 
“A fusão do homem do dizer com o homem-do-fazer 
é a chave revolucionaria da educação.” (Mario 
Manacorda- Pedagogo italiano) 
   
  A História da Educação, geralmente é contada a 
partir dos discursos teóricos dominantes em cada 
época, excluindo dela os sujeitos que fazem essa 
história, mas não possuem, ou seja, não tomam 
consciência da sua ação, não a teorizam, não a 
registram. Neste texto procuramos romper como 
este jeito tradicional de contar a história, dando a 
palavra aos sujeitos reais de uma prática educativa 
concreta, justamente para que ao dizê-la, eles 
possam além de registrar, analisar mais 
profundamente o que estão fazendo. 
  Sobre o que ficou registrado aqui, gostaríamos de 
chamar a atenção para alguns pontos, que sem 
dúvida merecem uma reflexão posterior e 
certamente justificarão novos textos. 
  Através da trajetória especifica da educação 
escolar nos acampamentos e assentamentos, na 
verdade podemos percorrer o processo educativo 
pelo qual o MST vem construindo sua identidade 
histórica e quem vem a culminar exatamente, na 
necessidade de um projeto consciente e organizado 
de educação das novas gerações, tendo em vista 
tornar possível um salto histórico capaz de 
incorporar todas as lições de luta que vem sendo 
travada. 
  As formas de organização e de trabalhos dos ST 
estão parindo uma nova pedagogia, ou seja, um 
novo modo de fazer e pensar a educação, que 
inclusive se coloca como possibilidade histórica de 
transformação educacional e de sociedade com um 
todo. 
  Esta novidade não se situa num modelo idealizado 
da educação, mas sim, no conjunto contraditório 
das exigências que o contexto da luta pela terra 

vem fazendo aos seus sujeitos em termos de 
formação. O novo, pois não está na originalidade da 
proposta ou, na invenção de uma nova teoria 
pedagógica, mas sim, na prática concreta que está 
conseguindo talvez recuperar a essência do ato 
educativo: não é original dizer que a educação é 
importante nos processos de transformação social, 
mas é a nova valorização prática da educação nas 
lutas populares, especialmente as do meio rural. 
  Também não é original dizer que a escola precisa 
ser democratizada, mas é a nova organização 
coletiva de pais e professores para que milhares de 
crianças tenham acesso à escola, e ainda a uma 
escola que lhes ensine a ser um trabalhador de 
terra, consciente e militante pelas causas sociais. 
Igualmente não é original dizer que a vida e, mais 
concretamente, o trabalho e outras práticas sociais 
são educadores por excelência, mas é nova a 
circunstancia que exige da escola um vínculo direto 
com as demais experiências educativas doas 
alunos e de seus pais e que põe os professores a 
pensar como melhor conjugar o trabalho das 
crianças no Assentamento e com os problemas 
gerais da produção agropecuária e da cooperação 
agrícola. 
  A novidade pedagógica, de que estamos falando 
tem raiz no momento educativo fundamental na 
formação do MST, ou seja, no processo pela qual 
os trabalhadores rurais despossuídos, isolados 
entre si e marginalizados, tanto pela direita quanto 
pela esquerda, passaram a construir uma 
identidade que é a sua, mas que é nova, a 
identidade de trabalhadores rurais Sem Terra, 
organizados num coletivo com capacidade de luta, 
com força política e , progressivamente, com um 
projeto social. Identidade que se constrói desde a 
organização das estratégias da luta até a 
preocupação com a formação de crianças e 
adolescentes que façam avançar as conquistas do 
seu Movimento. 
  Esta trajetória, por outro lado, esbarra numa 
contradição fundamental: as novas relações sociais 
de trabalho, ensaiadas, nos vários assentamentos, 
são emperradas por uma herança pedagógica 
profundamente enraizada nas velhas formas de 
produção e de propriedade. O desafio passa a ser 
então, romper com esse círculo vicioso, instaurando 
ao mesmo tempo novas formas de educação e de 
trabalho. E a escola, especialmente resistente às 
mudanças, é exigida como uma das principais 
articuladoras deste processo de reeducação 
coletiva. 
  Enfim, são os “homens da ação” assumindo o 
controle do seu processo educativo e passando 
também à condição de “homens da palavra”. Não 
seria essa a verdadeira democracia? 
  Vale apontar, finalmente, que o futuro desta 
história depende da lucidez, da racionalidade e do 
rigor da ação organizada de seus protagonistas, 
não se deixando levar pela ilusão da “geração 
espontânea” do novo e pelo endeusamento ou a 
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mistificação de experiências isoladas. Muitas vezes 
esta mistificação pode ser provocada pelo 
“encontro” com intelectuais 

A compreensão do surgimento desta nova 
pedagogia apenas revela a grandeza e a 
complexidade do trabalho a realizar. Do brotar até o 
dar frutos há um longo caminho a ser percorrido. 
Fazer crescer a organização do Setor de Educação, 
qualifica a forma de enfrentamento das barreiras 
oficiais, estudar muito, discutir sempre, auto avaliar-
se permanentemente. Estas são as tarefas que, 
além do mais, podem permitir um diálogo fecundo 
com todos os grupos identificados com esta luta, 
num autêntico processo de reeducação da 
sociedade como um todo. 

 

Texto 3- O que queremos com as 
escolas dos assentamentos – 
(Dossiê, pp. 31-37) 
 

 “Ninguém educa ninguém; ninguém se educa 
sozinho; as pessoas se educam entre si, através de 
sua organização coletiva.” 
 
  A história da educação no Movimento Sem Terra é 
uma caminhada feita com teimosia e luta. Pela 
educação básica das crianças assentadas/ 
acampadas,pais, professores, jovens alunos muito 
têm batalhado. 
  Nesse caminhar da educação dentro do MST 
muitas experiências novas estão sendo 
desenvolvidas. Enfrentando as dificuldades com 
criatividade e disposição, estamos construindo um 
novo jeito de educar e um novo tipo de escola. Uma 
escola onde professor e aluno são companheiros e 
trabalham junto – aprendendo e ensinando; uma 
escola que se organiza criando oportunidades para 
que as crianças se desenvolvam em todos os 
sentidos; uma escola que incentiva e fortalece os 
valores do trabalho, da solidariedade, do 
companheirismo, da responsabilidade e do amor à 
causa do povo. Uma escola que tem como objetivo 
um novo homem e uma nova mulher, para uma 
nova sociedade e um novo mundo. 
 
 
O caminho se faz caminhando.Se aprende capinar, 
capinando. Em nosso trabalho da educação 
estamos aprendendo muitas lições. 
O que queremos com as Escolas dos 
Assentamentos é fruto da prática e da reflexão feita 
por professores, pais lideranças e alunos ao longo 
dos últimos dez anos. É a atual proposta do MST 
para as escolas de assentamentos. 
  Uma coisa é verdadeira quando pode ser 
comprovada na prática. E é para esse trabalho que 
convocamos todos (professores, assentados e 
alunos) para provar lá na prática, do dia-a-dia da 
escola, no assentamento, que é possível fazer uma 
educação voltada aos interesses dos trabalhadores. 

E só trabalhando de sala de aula não basta. È 
preciso estruturar o Setor de Educação, promover 
encontros e cursos com os professores, realizar 
assembléias com os assentados para aprofundar a 
prática e a teoria dessa educação que queremos. 
  A educação é um processo longo. Exige 
perseverança, criatividade e ousadia. Pegando 
firme juntos conseguiremos romper com as cercas 
de mais este latifúndio: a latifúndio do analfabetismo 
e da educação burguesa, fazendo a Reforma 
Agrária do saber e da cultura. 

 
1 – NOSSOS OBJETIVOS 
 

   As Escolas dos Assentamentos do MST devem 
ser um lugar que: 
a) Prepare as futuras lideranças e os futuros 
militantes do MST, dos Sindicatos, das 
Associações, das Cooperativas de Produção de 
Bens e Serviços de outros Movimentos Populares. 
Todos já sabemos que A LUTA NÃO PODE 
PARAR. Sabemos também que os nossos filhos e 
filhas devem continuar nossa luta, e com mais garra 
do que nós. 
1- b) Mostre a realidade do POVO 
TRABALHADOR, da roça e da cidade. Mostre o 
porquê de toda a exploração, o sofrimento e a do 
enriquecimento de alguns. Mostre o caminho de 
como transformar miséria da maioria. Mostre o 
porquê a sociedade. 
2- Além de ESTUDAR tudo isso, os professore e 
alunos devem PARTICIPAR das lutas dos 
Movimentos Populares e Sindicais. 
c) Pense como deve funcionar a nova sociedade 
que os trabalhadores estão construindo. Compare 
isso com os nossos assentamentos. O NOVO já 
deve começar AGORA. 
PARA CONVERSAR: 
3- A escola do nosso assentamento prepara as 
nossas crianças para a luta? 
4- A escola está participando da luta dos 
assentados? 
5- A escola está preparando as crianças para a 
vida? 
Só teremos uma escola assim, se as escolas nos 
assentamentos tiverem os seguintes OBJETIVOS:  
1º. Ensinar a criança a ler, escrever e fazer contas. 
Não apenas no papel. Elas devem aprender a ler, 
escrever e calcular a REALIDADE do assentamento 
e de toda a sociedade. 
Isto só será possível se os professores e alunos 
trabalharem juntos, COLETIVAMENTE. Os 
professores sabem. Os alunos também sabem. Só 
que são saberes diferentes.È no coletivo da Escola 
que estes saberes são trocados o resultado é um 
saber melhor para todos. 
  Não precisamos mais inventar a roda. Isto já foi 
feito. Precisamos CONHECER todas as 
ferramentas, as máquinas e as melhores técnicas 
para tornar as condições de vida do assentamento, 



226 

 

cada vez mais favoráveis para todos. Aumentando a 
produção e melhorando nossa ORGANIZAÇÃO. 
Resumindo: 
A escola deve ensinar a ler, escrever e calcular a 
realidade. 
 
PARA CONVERSAR: 
1- A nossa escola está ensinando a ler, escrever e 
calcular a realidade? 
2- O que precisa ser melhorado em nossa escola? 
2º.A gente  aprende a capinar, capinando. È preciso 
FAZER. Só assim sabemos fazer. Por isso a Escola 
deve aproveitar os acontecimentos, as situações, os 
problemas do Assentamento e da sociedade como 
ponto de partida. A escola também deve criar 
situações concretas para ajudar o aprendizado. È 
enfrentando problemas e desafio que agente se 
capacita para enfrentar novos problemas e novos 
desafios. 
  Só conselho não adianta. Precisamos 
CAPACITAR as crianças para enfrentar a vida, 
assumir o assentamento e todo o MST. 
  Seria bom se toda a Escola, algum dia, 
funcionasse como uma COOPERATIVA, onde as 
crianças decidissem o que fazer dentro e fora da 
sala de aula: o que produzir na roça da Escola, que 
animais criar, como vender a produção, o que fazer 
com o dinheiro, como se organizar para o 
estudo...Os alunos estariam divididos em setores ( 
ensino, produção vegetal, produção animal, 
alimentação, limpeza, administração, saúde, 
comunicação e brincadeiras...), fariam suas 
Assembléias, planos de trabalho, avaliação...Desta 
forma as crianças estariam experimentando como 
funciona de fato uma cooperativa controlada pelos 
TRABALHADORES. 

 
Resumindo: 
A escola deve ensinar fazendo, Isto é, pela prática. 
PARA CONVERSAR: 
1- A professora ensina a partir do livro ou a 
realidade dos alunos? 
Explique. 
2- A escola comemora as datas importantes da 
classe trabalhadora. (8 de março, 10 de maio, 25 de 
julho, 20 de novembro, aniversário da ocupação e 
do assentamento...) 
 
3- O que as crianças fazem na Escola? Sobre o 
que decidem? 

 
3º A escola deve ajudar a construir uma nova 
MULHER e o novo Homem. Isto só é possível se 
ajudar a superar os hábitos negativos, como o 
individualismo, o autoritarismo, a acomodação, a 
corrupção, o personalismo e todos os outros ismos, 
que atrapalham o avanço da organização e da luta.    
A Escola deve ser o lugar da vivencia e 
desenvolvimento de NOVOS VALORES, como o 
companheirismo, a solidariedade, a responsabi-
lidade, o trabalho coletivo, a disposição de aprender 

sempre, o saber fazer bem feito, a indignação 
contra as injustiças, a disciplina, a ternura... 
Chegando a uma CONSCIÊNCIA ORGANIZATIVA. 

 
Resumindo: 
A escola deve construir o novo 
 
PARA CONVERSAR 
1- O que a escola já está fazendo para supera estes 
hábitos negativos? 
2 -Como a escola pode ajudar a desenvolver novos 

valores? 
4º Pegar na enxada vale tanto quanto pegar na 
caneta. È falso achar que o trabalho intelectual vale 
mais do que o trabalho manual. 
5º Não podemos nos contentar em conhecer e 
compreender só as coisas, as relações, a historia, o 
funcionamento do nosso assentamento, o que está 
nossa volta. Precisamos conhecer também aquilo 
que não vemos todo o dia e que a humanidade 
descobriu. 

Concluindo 
A escola deve ensinar a realidade local e geral 
 
PARA CONVERSAR 
1 Como ligar o estudo da nossa realidade com a 
 realidade geral? 

6º. A escola deve gerar pessoas que sejam sujeitos, 
com capacidade e consciência organizativa. 
Pessoas capazes de decidir sua vida e os rumos da 
caminhada coletiva do Assentamento e da classe 
trabalhadora. Pessoas capazes de construírem uma 
nova forma de CONVIVER, de TRABALHAR, de 
FESTEJAR as pequenas e grandes vitórias dos 
trabalhadores. 

 
Concluindo: 

As escola deve gerar sujeitos da história 
 
PARA CONVERSAR 
1- De que forma a Escola pode comemorar jun to 
com o assentamento as datas importantes da classe 
trabalhadora? 
2- A Escola no assentamento está ensinando as 
crianças a obedecer ou a participar e a decidir? Cite 
fatos. 
7º A criança tem sentimentos, tem corpo, tem 
cultura. E ela deve poder desenvolver todas estas 
dimensões. A Escola deve estimular o cuidado com 
a saúde, sentimentos. A firmeza na luta e a ternura 
no relacionamento com as outras pessoas. A Escola 
deve cultivar, enfim, a alegria coletiva de 
revolucionar a vida por inteiro. 
Resumindo: 
A escola deve se preocupar com a pessoa integral. 
PARA CONVERSAR: 

1- A Escola no assentamento tem se preocupado e 
fazer atividades ligadas à saúde e à educação 
física? 
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2- As crianças têm oportunidade de brincar e de 
desenvolver sua criatividade e suas habilidades 
artísticas? Como? 
Relembrando os objetivos das escolas dos 
assentamentos são: 
1- Ensinar a ler, escrever e calcular a realidade. 
2- Ensinar fazendo, isto é, pela prática. 
3- Construir o novo 
4- Preparar igualmente para o trabalho manual e 
intelectual 
5- Ensinar a realidade loca e geral 
6- Gerar sujeitos da história 
7- Preocupar-se com a pessoa integral. 

 
II- Nossos princípios pedagógicos 

Para que as escolas do MST realizem os objetivos 
que querem é preciso que todos o assentamento se 
envolva. Devemos discutir e ajuda a pôr em prática 
os seguintes princípios, as seguintes orientações: 
 

1- TODOS AO TRABALHO 
2-  

A Escola é um lugar de ESTUDO.A Escola também 
é um lugar de trabalho.Além das aulas, as crianças 
devem ter um trabalho.È trabalhando que se 
aprende a trabalhar.È trabalhando que se pega 
amor e gosto pelo trabalho. 
Este trabalho pode começar com a limpeza e a 
arrumação da sala de aula. As crianças podem 
ajudar na preparação da merenda que é feita na 
Escola, ou na partilha da merenda que é trazida de 
casa. Podem cuidar do jardim e arruma até alguns 
objetos que estejam estragados. A criança precisa 
aprender de tudo. 
Aos poucos as crianças podem assumir outros 
trabalhos. Podem organizar a farmácia da Escola, 
organizar a Biblioteca. Podem ajudar na secretaria. 
Podem organizar jogos, festas, campanhas. Podem 
até fazer um jornalzinho com as noticias da escola e 
do assentamento. 
Mas isto não chega. As crianças devem também ter 
um trabalho ligado à terra. Pode ser uma horta. 
Pode ser um pomar. Pode ser uma pequena 
lavoura.Pode ser a criação de pequenos animais. 
Pode ser tudo isso junto. 
As crianças além de aprender fazendo, vão 
aprender a importância do trabalho social que 
realizam. A importância do trabalho na Escola e a 
importância do trabalho em casa ou na Associação. 
A importância do trabalho na COOPERATIVA DE 
PRODUÇÃO. O estudo deve refletir sobre o 
trabalho. Sobre como tudo esta sendo feito. Sobre o 
resultado do trabalho. Sobre sua importância. Assim 
o trabalho e o estudo ficam ligados um no outro. 

 
3- TODOS SE ORGANIZANDO 
 
  A Escola é um lugar de estudo e de trabalho. E 
também o lugar para APRENDER A SE 
ORGANIZAR. Nossas crianças podem aprender na 

escola aquilo que começamos a aprender no 
acampamento e, no inicio do assentamento. 
  As crianças devem ser participantes ativas da 
organização e do funcionamento da Escola. Elas 
começam aprender a se organizar quando 
começam a se decidir quais as tarefas que vão 
fazer. Com que recursos vão fazer. Onde vão fazer. 
Quem vai coordenar. Aos professores cabe a tarefa 
de ajudar esta organização. Devem dar as 
informações certas na horas certas. Devem lançar 
os desafio. 
  Aos poucos as crianças vão assumindo formas de 
organização mais complexa. Vão assumindo a 
responsabilidade de suas decisões e de seus atos. 
Vão cobrando os erros e oportunismo das outras 
crianças. Cabe ao professor, também, dar 
condições para que os alunos tomem decisões cada 
vez mais acertadas e coerentes com a vida do 
assentamento e com os princípios do MST. 
As crianças vão aprendendo a planejar e a avaliar 
cada passo que vão dar no estudo e no trabalho. 
Vão aprendera buscar recursos. Onde buscar. 
Como buscar. No final elas deve estar organizadas 
do seu jeito próprio. 
No mínimo elas devem aprender: 
1. A se organizar para trabalhar em grupos; 
2. A tomar decisões por conta própria e a assumir 
as conseqüências de suas decisões; 
3. A planejar e avaliar as ações no coletivo dos 
alunos e dos professores; 
4. A controlar o trabalho e a produtividade; 
5. A superar os desvios e oportunismos dos 
colegas 
 
4- TODOS PARTICIPANDO 
 
A Escola é um lugar de estudo, trabalho e 
organização. È também um lugar para aprender 
democracia. Este aprendizado não se faz 
estudando sobre o que é democracia. A democracia 
se aprende através do relacionamento diário dos 
alunos com os alunos, dos alunos com os 
professores, dos professores com o Assentamento. 
Aprender a DECIDIR. Aprender a RESPEITAR O 
OUTRO. Aprender a respeitar as DECISÕES DO 
COLETIVO. EXECUTAR o que foi decidido em 
conjunto. Isto é PARTICIPAÇÃO. Isto é  
DEMOCRACIA. 
 
5- TODO O ASSENTAMENTO NA ESCOLA E 
TODA ESCOLA NO ASSENTAMENTO 
È importante que o trabalho e a organização das 
crianças na Escola tenham uma ligação com a vida 
do assentamento. 
Tudo pode começar com um mutirão para o 
assentamento ajeitar a Escola. Ou com os alunos 
promovendo uma campanha para eliminar os 
lugares onde se criam os mosquitos na Escola e em 
todo o Assentamento. O jornalzinho da escola pode 
ajudar. O assentamento pode descobrir como 
aproveitar a mão-de-obra das crianças no 
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Assentamento. Como vão remunerar esta mão-de-
obra. Como os adultos vão acompanhar o trabalho 
das crianças para que o TRABALHO SEJA 
EDUCATIVO. 
Ao mesmo tempo o assentamento todo, e não só os 
pais dos alunos devem discutir sempre sobre os 
rumos da Escola. Devem acompanhar os 
professores para ajudá-los e para ver se eles estão 
sendo fiéis às orientações do assentamento e do 
MST. Devem se organizar junto a Escola para brigar 
por melhorias. Escola e assentamento devem estar 
ligados igual aos namorados: são dois, mas tão 
agarradinhos que parecem um só! 
 
6- TODO O ENSINO PARTINDO DA PRÁTICA 
  
Não adianta ficar repassando o conteúdo do 
caderno do professor para o caderno dos alunos. A 
criança não sabe pra que serve. Gasta-se caderno 
em vão. 
A Escola do MST não parte do conteúdo. Parte da 
experiência vivida pelas crianças. Experiência de 
TRABALHO. Experiência de ORAGANIZAÇÃO. 
Experiência de RELACIONAMENTO com os outros. 
As perguntas que surgem. AS novas descobertas. 
Os problemas enfrentados. Estes são os pontos de 
partida para o nosso ENSINO DIFERENTE. E como 
fazer este ensino? 
a) PRÁTICA-TEORIA-PRÁTICA. O ensino deve 
partir sempre da realidade. O resultado da reflexão 
deve ajudar a TRANSFORMAR a realidade e a 
nossa vida. Para melhorar, é claro! Deve levar a 
uma PRÁTICA CONCRETA. 
b) TEMAS GERADORES. A realidade vivida pela 
criança na Escola, no assentamento, no mundo, 
deve ser estudada a partir de TEMAS. Os temas 
ajudam a integração entre as séries. Ajudam a 
estudar a realidade mais de perto. 
c) DO PERTO AO LONGE. A realidade vivida pelo 
coletivo da escola não é tudo. Existem outras 
realidades maiores. È preciso ligar a história do 
assentamento com a luta pela terra em todo o 
Brasil. È preciso ligar a morte do Juquinha, de fome, 
no acampamento, com a situação de exploração de 
todos os trabalhadores. È preciso ligar o que 
acontece perto com o saber acumulado de todo o 
mundo. 
d) DA OBSERVAÇÃO À CIÊNCIA. Pela 
observação de nossos avós sabemos que se deve 
plantar cenoura na lua minguante e alface na lua 
crescente ou cheia. Foi a observação de anos a fio 
que lhes ensinou isso. Mas para nós é pouco saber 
isso. Precisamos saber o porquê de fazer isso. O 
que a lua tem a ver com as plantas? A escola deve 
ajudar a responde esta e a outras perguntas, 
levando a criança a se interessar também pelos 
saberes científicos. 
e) A AVALIAÇÃO PRÁTICA E COLETIVA. Só a 
prova não chega. È preciso avaliar a participação 
dos alunos na organização e no trabalho. È preciso 
avaliar a convivência dos alunos e dos professores 

com os alunos. Os alunos devem avaliar-se a sai 
mesmo, aos colegas e aos professores. Os 
professores devem avaliar-se e avaliar os alunos. O 
assentamento deve avaliar a Escola. A Escola deve 
ajudar a avaliar o conjunto do assentamento. Só 
assim haverá um avanço coletivo e pessoal de 
todos e de cada um. 
 
6- TODO PROFESSOR É UM MILITANTE 
   
  Nas Escolas do MST não pode ter um professor 
qualquer. O professor deve ser alguém que entenda 
dos conteúdos: matemática, história e português... 
Alguém que saiba o jeito de ensinar bem às 
crianças. Também deve acompanhar as crianças no 
trabalho. Ajudar as crianças a se organizarem. Não 
deve decidir as coisas sozinho. Deve levar as 
crianças a tomarem decisões. 
Mas isto ainda é pouco. O professor deve participar 
da vida do assentamento. Só dar aula não chega. 
Deve participar das discussões e ações principais 
do assentamento com um todo. 
O professor só será professor de verdade quando 
assumir de corpo, mente e coração estes princípios 
pedagógicos e os princípios do MST. Quando fizer 
sua luta pela terra, pela produção, com a luta pela 
educação. Quando participar das lutas dos 
assentamentos e dos trabalhadores em geral. 
  O professor do MST deve ter preparo político e 
técnico. Deve ter clareza da proposta política dos 
trabalhadores sem terra e dos trabalhadores em 
geral. Deve estar CAPACITADO para coordenar a 
caminhada coletiva das crianças. Deve buscar 
sempre um preparo melhor através da leitura, 
cursos e conversas com outros professores. 
  È importante que o professor do MST, participe do 
SINDICATO dos professores e do SETOR DE 
EDUCAÇÃO do MST. 
 
7) TODOS SE EDUCANDO PARA O NOVO 
   
  A nossa Escola não deve apenas formar a cabeça 
das crianças. O trabalho não é tudo. A organização 
coletiva é importante também para garantir que 
cada pessoa se desenvolva como um todo. 
  As nossas crianças necessitam aprender a cuidar 
do copo e da saúde, a cultivar e a expressar seus 
afetos e cada gesto, a descobrir o sentido pleno da 
VIDA em todas as suas manifestações. 
  As nossas crianças necessitam de valores que 
formem seu caráter de um jeito diferente daquele 
que a televisão forma, daquele que as famílias 
capitalistas formam. As crianças precisam aprender 
a lutar e a ser firmes na luta. A não perder a 
sensibilidade e a ternura de quem descobriu e 
compreendeu o outro. Mas também aprender a se 
indignar profundamente com qualquer injustiça 
cometida conta qualquer pessoa em qualquer parte 
do mundo. 
  A nossa ESCOLA deve ser SÉRIA. Mas também 
deve ser ALEGRE. Deve educar SUJEITOS, 
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CIDADÃOS MILITANTES, criadores do NOVO que 
teimosamente, sempre surge... 

 
RELEMBRANDO ENTÃO: 
NOSSOS PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS 
 

1- TODOS AO TRABALHO 
2- TODOS SE ORGANIZANDO 
3- TODOS PARTICIPANDO 
4- TODO O ASSENTAMENTO NA ESCOLA E 

TODA A ESCOLA NO ASSENTAMENTO 
5- TODO O ENSINO PARTINDO DA PRATICA 
6- TODO PROFESSOR É UM MILITANTE 
7- TODOS SE EDUCANDO PARA O NOVO 

 
 

Texto 7 - Escola, trabalho e cooperação 
– (Dossiê, pp. 89-105) 
 
Todos ao trabalho 
Todos se organizando  
Todos participando 
Todos se educando para o novo. 
(Caderno de Formação n°18 – O que Queremos 
com as Escolas dos Assentamentos) 
 
É preciso juntar o estudo com o trabalho. 
É preciso preparar as crianças e os jovens para a 
cooperação. Educá-los dentro do mundo da 
produção.  
Assim diz a proposta de educação do MST, desde 
os seus primeiros documentos até os princípios 
organizativos de cada um dos seus cursos, 
passando também pelas canções que estão de 
boca em boca pelo país afora. 
Conhecer a caneta e a enxada 
Afinando estudo e trabalho  
Aprendendo teoria e prática  
Nova forma de aprendizado. 
(Zé Pinto) 
 
  E a nossa prática nas escolas, nos cursos, nos 
assentamentos e acampamentos, o que diz? 
  Diz que há muitas escolas onde as questões da 
produção e do trabalho ainda nem entram, e os 
alunos continuam estudando conteúdos fora da 
realidade. 
  Diz que ainda têm muitos pais e professores 
educando para a submissão e para a falta de 
iniciativa. 
  Diz que têm crianças, jovens e adultos nos 
assentamentos que ainda trabalham sem saber por 
quê. Que ainda não sentiram a responsabilidade e a 
alegria da participação e do coletivo. 
  Diz também que é preciso ocupar, resistir e 
produzir no chão da educação e das escolas para 
que a Reforma Agrária seja uma conquista mais 
plena. 
  Mas, como já disse o poeta “construir é bem mais 
do que querer”. Para fazer o novo é preciso 
disposição para aprender, muito preparo e muita 

ajuda mútua. E, principalmente, é preciso ter bem 
claro o que é este novo que buscamos. 
  O texto a seguir trata do tema da escola, trabalho 
e cooperação. O objetivo é aprofundar nossa 
compreensão sobre o conceito que defendemos da 
relação entre educação e trabalho, e da construção 
de uma escola baseada na dimensão educativa do 
trabalho e da cooperação. Os nós da nossa prática 
apontaram a necessidade de irmos mais a fundo 
nesta reflexão. 

Não se trata apenas de um detalhe da proposta 
de educação do MST, mas sim de um dos seus 
pilares fundamentais. 

Escola do trabalho quer dizer escola do 
trabalhador, da classe trabalhadora. E esta é uma 
marca que faz diferença no conjunto das lutas do 
MST. Nossas crianças, nossos jovens, nós mesmos 
precisamos ser educados como trabalhadores, para 
sermos trabalhadores que vão transformar o 
conjunto da sociedade. Se não for assim, a luta vai 
pela metade. 

Esse Boletim faz parte do conjunto de materiais 
que o Setor de Educação vem produzindo com o 
apoio ao trabalho dos professores e das equipes de 
educação dos assentamentos e acampamentos. 
Mas é importante que ele seja discutido também 
com outras pessoas, outros setores. No conjunto da 
organização se coloca o desafio da educação, do 
trabalho e da cooperação. E, se o compromisso é 
coletivo a discussão também tem de ser, para que a 
prática possa realmente ser transformada. 

Educando-se para a sociedade, que implan-
taremos ao amanhecer! 

 
PARTE 1: O TRABALHO EDUCA  
 

1.  O que é educar 
  Para entendermos o que é a relação escola e 
trabalho e qual sua importância educativa, 
precisamos ter claro o que é educar e o que tem a 
ver o trabalho com a educação das pessoas, dos 
grupos sociais. 
  Segundo a pedagoga russa Krupskaya, “educar é 
preparar pessoas integralmente desenvolvidos, com 
instintos sociais conscientes e organizados, 
possuidores de uma divisão de mundo refletida e 
íntegra, que tenham clara compreensão de tudo que 
ocorre ao seu redor, na natureza e na vida social; 
pessoas preparadas na teoria e na prática para todo 
o tipo de trabalho, tanto manual como intelectual, 
que saibam construir uma vida social racional, 
plena, bonita e alegre. Estas são as pessoas para 
construir a nova sociedade socialista”. 
  Mas como se educam as pessoas para atingir tão 
alta expectativa? 
  Tem gente que acha que as pessoas se educam 
através das palavras: ouvindo bons conselhos, 
lendo livros, assistindo às aulas ou palestras de 
bons mestres. São os chamados de fensores da 
“pedagogia da palavra”. Diga-se de passagem, a 
maioria das escolas segue (mesmo sem saber 



230 

 

disso), esta filosofia, à medida que considera que os 
alunos só estão se educando, quando ouvem 
atentos às palavras do professor ou dos livros 
didáticos. 
  Nós nos identificamos com uma outra corrente da 
pedagogia, segundo o qual, o que mais educa as 
pessoas é a sua ação, a sua prática do dia-a-dia. 
Fazer é mais educativo do que ouvir sobre o que já 
está feito. Nada contra livros, palestras ou aulas 
expositivas de um professor. Ao contrário, isso 
também é muito importante. Só que isso não basta 
para educar o tipo de pessoas que queremos e de 
que precisamos para a transformação da 
sociedade. 
  A teoria é fundamental, desde que seja construída 
a partir de uma prática-teoria-prática, ou “pedagogia 
da práxis, como muitos a chamam. 
  E de que práticas estamos falando? Que práticas 
educam? 
  Toda a relação prática do ser humano com a 
natureza ou com a vida social é educativa. 
Mas existem práticas que conseguem atingir a 
pessoa mais integralmente, em mais dimensões. 
Estamos falando das práticas ligadas ao mundo do 
trabalho. 
  O trabalho envolve um conjunto de processos e de 
ações que transformam a natureza, constroem e 
reconstroem a vida em sociedade. 
Através do trabalho, as pessoas, coletivamente 
(ninguém trabalha sozinho, sempre se relaciona 
com alguém), garantem a vida e as condições 
objetivas de seu desenvolvimento, num 
determinado tempo e espaço social. 
  O trabalho é o que define as diferenças básicas 
entre os seres humanos e os animais. As pessoas 
são o que são principalmente em função do tipo de 
trabalho que fazem e do jeito que se organizam 
para executar este trabalho. 
  Por isso, nós costumamos dizer que “o trabalho é 
princípio educativo”. E isto vale para qualquer idade, 
em qualquer sociedade. 
 
2. Porque o trabalho educa   
  O trabalho educa porque mexe com várias 
dimensões importantes da formação humana. 
   Vejamos algumas que são fundamentais: 
 
a) O trabalho educa formando consciência das 
pessoas. 
  Por consciência entendemos a visão de mundo 
das pessoas e seu jeito de se posicionar diante da 
realidade. Seu modo de pensar, suas crenças, seus 
gostos, seus valores éticos e culturais. 
  Sabemos que é existência social que determina a 
consciência social de cada um de nós*. Ou seja, 
nossa visão de mundo depende das condições 
objetivas em que vivemos. E entre estas condições 
objetivas, a forma como garantimos a nossa 
sobrevivência material é a mais determinante. O 
jeito de um dono de banco ver o mundo é diferente 
do jeito do agricultor que vai até o banco para pedir 

crédito para sua pequena roça. Assim como é 
diferente a forma de pensar e de agir deste 
pequeno agricultor e de um operário de fábrica. Ou 
como é diferente a consciência de um escritor de 
romances e de um contabilista de empresa. Ou 
ainda, como é muito diferente a consciência de 
quem está dentro de um processo produtivo e de 
quem não está. O trabalho é uma dimensão tão 
forte para a vida das pessoas que molda sua 
personalidade, ou o seu jeito de ser. 
É por isso, por exemplo, que é tão difícil para quem 
sempre trabalhou sozinho, entrar numa experiência 
de cooperação agrícola. 
 
b) O trabalho educa produzindo conhecimentos e 
criando habilidades. 
  Grande parte do conhecimento científico produzido 
pela humanidade nasceu a partir do trabalho e das 
necessidades de tornar a relação com a natureza 
mais facilitada e enriquecedora para o ser humano.  
  Através do trabalho, as pessoas incorporam pelas 
ações e comportamentos o acúmulo dos 
conhecimentos produzidos produzem novos, à 
medida que passam a dominar a técnica do que 
fazem. 
   Este domínio da técnica ou da tecnologia (jeito de 
fazer), constitui-se numa série de habilidades ou 
destrezas que são adquiridas pela repetição 
constante das mesmas ações. 
c) O trabalho educa provocando necessidades 
humanas superiores.

60
 

As pessoas trabalham para atender suas 
necessidades básicas, ou naturais: comer, vestir, 
morar, reproduzir-se. À medida que trabalha m 
passam a aumentar o círculo de objetos e de 
pessoas com as quais se relacionam. E quanto 
mais aumenta o círculo, mais se enriquecem e 
aumentam as necessidades. Em vez da simples 
necessidade de comer,aparece a necessidade de 
comer bons alimentos. Assim como aparecem as 
necessidades de caráter mais cultural: ler, conhecer 
lugares, freqüentar festas, aprender cada vez mais 
sobre o que nos cerca, sobre o mundo geral. 

  Quanto maior o número e mais complexas as 
necessidades, maiores também são os motivos 
para prosseguir e se qualificar no trabalho. E este 
parece ser o ciclo fundamental para o ser humano 
tornar-se cada vez mais humano, cada vez mais 
pleno. 
 

3. O trabalho que educa 
  Que trabalho educa para o que buscamos? Ou 
seja, que trabalho ajuda a preparar os sujeitos 
capazes de dar continuidade à luta de seus pais, 
construir uma nova vida social, gerar necessidades 
superiores, construir sua própria felicidade? 

                                                

60 Esta é uma das teses da concepção materialista 

dialética desenvolvida por Karl Marx e outros 

filófosos da práxis. 
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   Aqui é preciso clarear algumas idéias 
importantes: 

a) Todo trabalho é educativo. 
Explicando: Não existe trabalho que seja 
completamente deseducativo. Todo trabalho educa 
o sujeito, pelo menos em alguma dimensão. O que 
acontece é que muitas vezes o trabalho é ao 
mesmo tempo educativo e deseducativo, quer dizer, 
educa de um lado e deseduca do outro.  

Vejamos melhor isso através de alguns exemplos: 
1) Operário de uma fábrica capitalista 
tradicional. Muita gente considera este o exemplo 
típico do trabalho deseducativo, porque os operários 
têm que cumprir as ordens sem discutir, porque são 
explorados e se alienam do próprio trabalho. Isso é 
verdade, mas não é toda a verdade. Do ponto de 
vista de aprender a ser sujeito, consciente, 
democrático podemos dizer que essa forma de 
trabalho deseduca. Mas, se observarmos outras 
dimensões, veremos que o trabalho desses 
operários é também educativo. E isso em pelo 
menos três aspectos:- aos experimentarem a lógica 
do processo produtivo socialmente dividido (que é o 
jeito da fabrica organizar o trabalho), os operários 
estão se educando para a cooperação; - ao 
conviverem com um grande número de pessoas 
que estão em situação social idêntica, têm 
condições de perceber sua identidade de classe 
trabalhadora explorada; - ao terem que executar 
com eficiência suas tarefas, estão se educando no 
sentido de apropriação de habilidades técnicas e de 
informações tecnológicas. 
2) Crianças de um assentamento que trabalham 
como ajudantes dos adultos nos setores. Se os 
adultos se comportarem como patrões das crianças, 
se elas não tiverem direito de dar opinião, se forem 
discriminadas na remuneração, essas relações de 
trabalho serão deseducativa porque as crianças 
estarão aprendendo a ser submissas e exploradas e 
não participantes, de fato, da vida do assentamento. 
   Mas este mesmo fato deseducativo pode estar 
sendo educativo em outras dimensões: na 
valorização do trabalho socialmente útil, na 
apropriação do saber sobre o trabalho, na 
aprendizagem da responsabilidade e da disciplina 
pessoal e coletiva, no despertar da curiosidade para 
aprender sobre coisas do mundo da produção e do 
trabalho. 
   A nossa meta deve ser de tornar o trabalho cada 
vez mais educativo e cada vez menos 
deseducativo. E isso vale para as escolas, para os 
assentamentos e para o conjunto da sociedade. 
 
b) Não é o tipo de trabalho que o torna mais 

educativo 
 

   Tem gente que pensa que há tipos de trabalhos 
que educam mais do que outros.Têm os que fazem 
a distinção entre o trabalho manual e intelectual, 
dizendo que quem trabalha com a cabeça se educa 
mais do que quem trabalha com as mãos ( como se 

fosse possível fazer essa separação tão 
mecanicamente!). Têm outros que distinguem o 
trabalho produtivo do trabalho improdutivo. Dizem 
que o trabalho produtivo é aquele que gera 
mercadorias e riquezas, ou seja, são os serviços 
(de administração, de educação, de cozinha, de 
secretaria, etc.). E alguns tendem a pensar que, se 
o que gera riquezas é o trabalho produtivo, então 
este é o trabalho mais educativo, por que é mais 
valorizado. 

   Podemos dizer que os dois raciocínios são 
equivocados: 1) não existe trabalho que seja só 
manual ou só intelectual, e é somente juntando 
cabeça e mãos que podemos educar o ser 
humano integral; 2) numa visão de sociedade 
igualitária, temos que considerar produtivo todo 
trabalho que seja necessário para garantir a 
qualidade da vida social. 
   Não é o tipo de trabalho que o torna mais ou 
menos educativo. A diferença é que existem 
trabalhos que exigem mais habilidade ou mais 
tempo de preparo técnicos do que outros. Mas 
isso não é condição necessária para torná-lo mais 
educativo. São as relações que as pessoas 
estabelecem com o trabalho entre si, para realizá-
lo, os elementos determinantes do seu caráter 
mais educativo o mais deseducativo. 
 

c) O trabalho pode ser mais plenamente educativo. 
   O trabalho se torna mais plenamente educativo 
na perspectiva do tipo de sociedade que 
queremos construir, quando ele consegue mexer 
com um maior número de dimensões do ser 
humano, todas no sentido de gerar SUJEITOS 
SOCIAIS. 
   Assim, no exemplo dos operários da fábrica, se 
eles forem também os donos da fabrica, e mesmo 
continuando a executar apenas uma parte do 
trabalho, tiverem que definir coletivamente sobre o 
conjunto dos processos produtivos, e sobre o que 
fazer com sobras e prejuízos, este trabalho será 
para eles mais plenamente educativo. 
   Da mesma forma, no exemplo das crianças, 
quando elas podem se organizar num coletivos de 
trabalhadores infantis, discutindo sobre como 
podem melhorar a produção, refletindo sobre o 
que estão fazendo, participando das decisões do 
conjunto do assentamento, podendo se apropriar 
do produto de seu trabalho aumentam bastante. 
   Isto quer dizer, em resumo, que têm alguns 
elementos importantes para tornar o tornar o 
trabalho mais plenamente educativo: 
- apropriação dos resultados do trabalho; 
-gestão democrática dos processos de trabalho; 
-o dar-se conta do que está fazendo para quê e 
para quem. 
 
PARTE 2: A ESCOLA PODE EDUCAR PELO 
TRABALHO 
 
1. Por que o trabalho na escola 
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   Se o trabalho é essencialmente educativo, por 
que é preciso trazê-lo para dentro da escola ou se 
preocupar com ele? 
   Não seria o caso da escola se preocupar apenas 
com o estudo, deixando o mundo do trabalho seguir 
sua própria lógica, enquanto seus alunos vão 
progressivamente, e desde cedo se integrando 
nele? 
   Duas razões básicas justificam a proposta de que 
a escola se junte com o trabalho: 
a) Pela potencialidade pedagógica do trabalho. Se 
nada há de mais educativo do que o trabalho, por 
que a escola (que é uma instituição de educação), 
não se valer deste poderoso instrumento? 
b) Por que a escola pode ajudar a tornar o trabalho 
dos alunos mais plenamente educativo. Ou seja, é o 
local próprio para unir teoria e prática; para provocar 
o estudo e a reflexão sobre a questão do mundo do 
trabalho; para planejar situações pedagógicas onde 
os alunos vivenciem certos tipos de relações de 
trabalho, que em sua família talvez não chegasse a 
vivenciar; para ajudar as crianças a se darem conta 
dos trabalhos que fazem na família, no 
assentamento... Por que fazem, como fazem e para 
quê fazem. 

 
2. Como a escola educa pelo trabalho 

 
   Têm muita gente pensando que educar através do 
trabalho é fazer uma horta no quintal da escola para 
as crianças trabalharem. Ou, então, pedir que os 
alunos ajudem na limpeza da escola. Isto até pode 
ser feito. Mas educar pelo trabalho é bem mais do 
que isso. 
   Para implementar a relação entre escola e 
trabalho ou uma pedagogia de trabalho é preciso 
levar em conta principalmente o seguinte: 
 a) Que a escola tem função social que lhe é 
especifica e que diz respeito à socialização dos e à 
produção de conhecimentos científicos necessários 
a vida pessoal e a vida social. Isto quer dizer que se 
a escola não pode ser lugar só de teoria, também 
não pode ser lugar só de prática. A escola é por 
natureza um lugar de teorias. Mas o que 
defendemos é que sejam teorizações sobre praticas 
sociais concretas que os alunos estejam envolvidos. 
b) Que a escola deve buscar no mundo do trabalho 
e da produção uma das matérias primas principais 
para o estudo de conteúdos de temas geradores 
pelo sentido socialmente útil deste tipo de 
aprendizagem e pela motivação para o estudo que 
geralmente provocam. 
c) Que a escola deve proporcionar ou acompanhar 
experiências de trabalho produtivo real de seus 
alunos desde a pré-escola, como forma de 
incorporar o valor social do trabalho e vivenciar a 
lógica ou dimensão econômica da vida, podendo 
refletir e discutir sobre ela.* 
d) Que trabalho produtivo real não acontece só fora 
da escola, na lavoura, na horta ou numa pequena 

fábrica. Que se o objetivo é uma experiência de 
uma determinada forma de trabalho, o trabalho 
socialmente dividido, espaço da escola é o primeiro 
que pode estar, como instrumento pedagógico, na 
mão dos alunos. Ou seja, organizar, administrar e 
manter a escola é um processo que deve envolver o 
coletivo de alunos, desde pequenos através de um 
progressivo aumento de responsabilidade. Os 
alunos podem começar dando conta de organizar a 
limpeza da escola. E podem, passo a passo, chegar 
a administrar as finanças escolares, a secretaria e a 
biblioteca da escola.Este trabalho também deve 
fornecer matéria prima para o estudo em sala de 
aula. 

a) Que a relação escola e trabalho será 
tanto mais educativa se for misturada com 
cooperação e com democracia.Não se trata dos 
alunos serem meros cumpridores de tarefas para 
diminuir o trabalho dos professores.Trata-se de 
experimentar a divisão social do trabalho dos 
professores.Trata-se de experimentar a divisão 
social e participar da gestão da escola; de 
vivenciar a relação da escola com a comunidade; 
de enxergar o trabalho coletivo entre os 
professores com a equipe de educação. 
b)  Que o trabalho não pode ser um 
momento especifico uma espécie de parênteses 
dentro da escola. Ou seja, o trabalho deve 
atravessar o conjunto das atividades. O momento 
da aula ou de estudo também precisa ser um 
momento de ação.Produção coletiva de 
conhecimento, com planejamento, divisão de 
tarefas, muita ação e avaliação.Aprender a fazer 
fazendo, é uma regra que vale tanto para uma 
horta quanta para aprender a ler ou a escrever. 
c) Que se a escola conseguir proporcionar 
aos alunos uma experiência real de trabalho 
produtivo socialmente dividido** ela estará 
alterando ou educando a verdadeira consciência 
ou mentalidade coletiva, onde a lógica que 
comanda é do interesse coletivo e da partilha. 
Onde se aprende que nada se faz sozinho, e que 
fazer junto requer unidade, disciplina e 
solidariedade de cada um com todos. 

 
 
PARTE 3: O MST E A ESCOLA DO TRABALHO 
 
1. Para quê uma escola do trabalho 

 
   O MST defende em sua proposta de educação, 

que todas as escolas de acampamentos e 
assentamentos sejam escola do trabalho, onde o 
principio educativo fundamental esteja no trabalho. 
Além das razões gerais que apontamos antes para 
explicar isso, têm também objetivos bem concretos. 
O MST, enquanto organização de trabalhadores 
que lutam pela Reforma Agrária, precisa ter na 
escola um instrumento a serviço dos desafios que 
esta luta coloca para todos nós. A escola também 
precisa ajudar para que o assentamento dê certo. E 
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também precisa ajudar para que a organização 
avance ou para que uma ocupação dê resultado. 
    Através da relação entre escola e trabalho, o 
MST quer, principalmente: 

 
a) Chamar a atenção e dar ênfase para o sentido 
social da escola num acampamento ou 
assentamento. Ou seja, a escola não pode ser um 
lugar só de estudo, desligado do conjunto de vida e 
dos problemas reais. A escola deve participar da 
solução destes problemas, tanto através de um 
ensino voltado à realidade, quanto através de ações 
concretas (trabalho) no assentamento. 
Quando provocados pela escola e organizados 
através dela, os alunos passam a entender e a 
buscar soluções para os problemas de seu 
acampamento, escola e trabalho se juntam. 
 
b) Educar para a cooperação agrícola. A escola 
não pode ficar fora deste desafio que é todo o MST: 
avançar nas diversas formas de cooperação para 
viabilizar a produção nos assentamentos e preparar 
as pessoas para a cultura, ou para o jeito de viver 
socialista. Isto quer dizer que não se trata de escola 
de qualquer trabalho.A Escola do Trabalho que 
queremos é a do trabalho coletivo. Aprendido na 
prática, refletido a partir da pratica e através do 
estudo das experiências de cooperação no campo e 
na cidade. 

 
c) Preparar para o trabalho. Através da escola 
proporcionar aos alunos uma iniciação técnica aos 
diversos tipos de trabalho manual e intelectual, 
especialmente aqueles necessário para a produção 
do avanço no meio rural. Isto significa, hoje, desde 
técnicas agrícolas até contabilidade, administração, 
técnicas de saúde, comunicação. Esta iniciação 
técnica deve ser pratica e teórica e começar desde 
as primeiras séries. A partir da 5ª série deverá ter 
mais ênfase, já com a preocupação de canalizar 
habilidades e conhecimentos para futuras áreas de 
especialização que os alunos queiram ou 
necessitem se aprofundar. 

 
d) Desenvolver o amor pelo trabalho e pelo 
trabalho no meio rural. Precisamos formar 
trabalhadores que valorizam o que fazem. Que 
queiram contribuir e se aperfeiçoar cada vez mais 
para o aumento da produção coletiva de riqueza e 
conseqüentemente melhoria das condições de vida 
para todos os trabalhadores, mesmo que isso exija 
muito esforço, até sacrifícios. E precisamos que os 
nossos filhos queiram permanecer no campo e que 
saibam lutar para que esta permanência seja com 
dignidade e com muita alegria de viver. 

Tradicionalmente a escola vem sendo 
estimuladora do êxodo rural, seja pela 
supervalorização da cultura urbana seja pela 
omissão em relação aos problemas da realidade 
rural. 

Nossa escola tem a obrigação de ser diferente. E 
quanto mais os alunos tiverem experiências de 
trabalho real, socialmente útil, mais será possível 
cultivar o valor do trabalho. 

 
e) Provocar a necessidade de aprender e de 

criar. 
As pesquisas mostram, as experiências 

demonstram: a gente só aprende quando tem 
necessidade de aprender, quando enxerga o 
sentido daquilo que esta sendo ensinado para 
nossa vida. E para perceber e mesmo criar 
necessidades novas de aprendizagem, é preciso 
por os alunos em ação, em atividades concretas, 
com sentido real. Queremos uma escola em 
movimento, em ação. Onde todos estejam 
envolvidos em algum tipo de trabalho, criando, 
inovando, conhecendo e pesquisando. Onde a cada 
dia os alunos tenham mais pressa de voltar, de 
continuar aprendendo, E onde os professores 
também façam seu trabalho um permanente 
aprender e reaprender. È assim a nossa escola do 
trabalho. O MST precisa de sujeitos sabidos, 
criativos e ágeis... 

 
f) Preparar as novas gerações para as 

mudanças sociais. 
Para lutar pela sociedade sem explorados nem 

exploradores. E para viver esta nova sociedade. 
 
2.Como fazer a escola do trabalho 
 

Que ninguém espere receitas. È em cada 
assentamento e acampamento, com sua realidade 
especifica, que deve ser encontrado o melhor jeito 
de fazer esta escola. Combinando os objetivos mais 
amplos com metas concretas e com as condições 
objetivas de cada local. E aqui vale o mesmo 
principio: agente só aprender, realmente, o que é a 
Escola do Trabalho, fazendo- a na pratica e daí 
avaliando e estudando permanentemente sobre o 
que esta sendo feito e o que ainda esta por fazer. 

O que queremos trazes ainda aqui neste texto, 
são alguns elementos práticos a serem 
considerados pela implementação da nossa escola 
do trabalho, a partir da nossa e de outras 
experiências neste campo. 

 
1º) Que tipo de trabalho pode ser feito pelos 

alunos na escola. 
 Já vimos anteriormente que trabalho produtivo 

real dos alunos não quer dizer horta. Existem 
muitas outras demandas de trabalho a serem 
assumidas pelos alunos, dependendo da idade, das 
capacidades que queremos desenvolver, dos 
objetivos que a escola tem em determinados 
períodos e das condições objetivas da escola e do 
assentamento. 

Concretamente, vamos identificar algumas 
possíveis frentes de trabalho: 
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-Trabalho domésticos, ligados a limpeza, ao 
preparo da alimentação, á busca de água onde 
ainda não existe encanamento. È muito importante 
que os alunos, desde os bem pequenos, se 
envolvam nestas tarefas, por que através delas (se 
bem orientados) vão adquirir hábitos de higiene, 
noções de estética disciplina, responsabilidade e 
também vão desenvolvendo o valor do trabalho de 
cada um seja menino ou menina, no bem estar do 
coletivo. Mas aqui devemos ter o cuidado de não 
sobrecarregar e não cansar demais os alunos, 
fazendo-os assumir tarefas além de suas 
capacidades físicas. Também não se trata de 
atitude simplista de não querer funcionários na 
escola só porque o trabalho doméstico pode ser 
educativo às crianças. Brigar para que o Estado 
coloque funcionários na escola, ou discutir com a 
comunidade a participação de pessoas para a ajuda 
na merenda, pode ser até mais educativo para os 
alunos do que só fazer as tarefas. O importante é 
que os alunos não se desliguem completamente 
deste tipo de trabalho para que aprendam a 
valorizá-lo e a superar preconceitos. 

 
-Trabalhos ligados à administração da escola, 

tais como a organização da secretaria, da 
biblioteca, das finanças. Ou fazer a farmácia, o 
mural, o jornalzinho, ou organizar e embelezar os 
espaços internos da escola, ajeitar, pintar, cultivar 
flores, adornar os cario espaços do assentamento, 
etc. è importante que os alunos se envolvam em 
trabalhos que vão exigindo cada vez mais 
habilidades, responsabilidade e criatividade. Podem 
começar como ajudantes e, pouco a pouco, ir 
assumindo o comando de determinados setores. O 
importante é garantir um padrão de qualidade e 
eficiência no trabalho para que a aprendizagem 
também seja eficiente e de qualidade; 

 
- Trabalhos ligados a produção agropecuária, 

como uma horta, uma lavoura ou uma criação de 
animais. Aqui depende das condições objetivas e do 
que realmente se quer com este tipo de trabalho. 
Como os demais, o fundamental é que este trabalho 
atenda a uma necessidade real e não seja uma 
brincadeira só para ocupar os alunos. Isso 
deseduca. Assim, por exemplo, dois objetivos 
poderiam justificar a realização de uma horta: a) 
produzir alimentos para a escola ou para famílias; b) 
servir para o aprendizado de algumas técnicas 
alternativas de cultivo, visando a sua capacitação 
em horticultura. Dependendo do objetivo muda o 
jeito de organizar e de tratar este trabalho. È 
diferente uma horta de experimentação e uma horta 
para resultado econômico. E os alunos precisam 
entender isso e saber por quê e para quê estão 
trabalhando; 

 
-Trabalhando diversos ligados a outras áreas 

de produção. Sempre que possível, a escola deve 
proporcionar experiências de trabalho ligadas à 

fabricação de algum tipo de produto. Especialmente 
a partir da 5 série, os alunos poderiam ser 
desafiados a se capacitar em diversos setores, bem 
como para a organizar alguns destes trabalhos ao 
nível do mercado, primeiro interno ao assentamento 
e talvez, progressivamente, visando ao mercado 
externo. Podemos pensar em trabalhos ligados à 
agroindústria, à eletrônica, à marcenaria, à 
tecelagem. 

 
-Trabalhos ligados a cultura e a arte. È muito 

importante que a escola estimule a organização de 
grupos musicais, de teatro ou de dança, que 
possam fazer apresentações também nas cidades 
vizinhas. Atividades que sejam desenvolvidas, de 
fato, como trabalho, no sentido da disciplina dos 
ensaios, da busca permanente da perfeição, do 
compromisso com o público, da especialização. 
Também aqui podemos citar a importância do 
envolvimento dos alunos na organização das festas 
do assentamento: datas históricas da luta, festa da 
produção, festas populares da região, etc. 

 
2º) Tempo de trabalho e tempo de estudo. 
As experiências de trabalho real dos alunos não 

podem diminuir o tempo de estudo dos conteúdos 
de ensino. O ensino é importante até para qualificar 
a aprendizagem obtida pelo trabalho. Isto quer dizer 
que a Escola do Trabalho precisa aumentar o tempo 
de permanência dos alunos na escola. E também, 
que os professores precisam se dispor (formal ou 
informalmente), a acompanhar este tempo de 
trabalho. Ou, então que o acompanhamento das 
experiências de trabalho possa ser feito pela própria 
comunidade, através da Equipe de Educação do 
assentamento, ou de pessoas delegadas para tal 
função. De qualquer modo, os professores não 
podem ficar fora disso, por que é necessário a 
ligação entre o trabalho dos alunos e a sala de aula. 

 
3º) Ensino ligado ao trabalho, mas não só isso. 

Se o período que os alunos estão trabalhando e o 
período que os alunos estão estudando não tiverem 
vinculação direta, não podemos falar em Escola do 
Trabalho. A prática concreta vai levantar muitas 
questões a serem aprofundadas e tratadas 
cientificamente, e o professor precisa prestar 
atenção e incluí-las na sua lista de conteúdos. 

Não se trata de apenas permitir que os alunos nos 
falem sobre o seu trabalho na sala de aula. Aliás, 
esta conversa bem pode acontecer nos espaços 
informais, não precisando esperar pela hora da 
aula. O que os professores precisam fazer é 
construir Temas geradores e Conteúdos que 
tratem das questões ligadas à produção, à 
organização do trabalho não só da escola, mas do 
conjunto do assentamento e da própria sociedade. 
Por exemplo, conhecer como se dá o processo 
produtivo numa fábrica e qual a rede que percorre 
um produto até chegar ao consumidor. Além de um 
conhecimento geral importante para todos os 
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alunos, vai permitir para aqueles que estão 
montando sua mini-fábrica de brinquedos, entender 
melhor algumas questões que estão aparecendo 
sua prática. 

Chamamos a atenção para o seguinte: numa 
Escola do Trabalho não se estuda só sobre 
trabalho. E muito menos só sobre o trabalho rural. A 
função social da escola é socializar conhecimento 
em geral e ampliar a visão de mundo de cada aluno 
e do conjunto da comunidade. Questões ligadas a 
política, cultura, arte, história, ao mundo em geral, 
também devem integrar nossos programas de 
ensino. 

 
4º) Trabalho adequado a cada idade com 

aumento gradativo de responsabilidade.Não se 
trata de fixar tarefas para cada idade por que isso é 
muito relativo e depende do contexto de vida de 
cada aluno. Mas é preciso o bom senso para saber, 
por exemplo, que crianças de 6 ou 7 anos não vão 
conseguir, sozinhas, dar conta de uma roça; ou, 
então, que alunos ainda não alfabetizados não tem 
como organizar a secretaria da escola. O importante 
é que a delegação de tarefas e de 
responsabilidades seja real e não de faz-de-conta. 
O trabalho educa porque responsabiliza; mas só 
responsabiliza quando há cobrança real desta 
responsabilidade. Por isso,é preciso adequar o 
trabalho às capacidades, incluindo sempre um 
desafio a mais para estimular o avanço, e sendo 
rigoroso na cobrança da qualidade da tarefa.E é 
bom lembrar que nada responsabiliza mais do que a 
gestão econômica do processo produtivo. A meta é, 
pois, que os alunos cheguem a assumir esta gestão 
na escola. Em cada caso devera se analisar quais 
os passos a serem dados até alcançá-la. 

 
5º) Trabalho e jogo. O trabalho dos alunos não 

deve tirar o seu tempo para jogos e 
brincadeiras.Eles também educam e desenvolvem 
uma série de habilidades e destrezas, quando bem 
escolhidos. Nossa escola estimula os jogos 
educativos, mas não pensa que o melhor seja 
misturá-los com o trabalho, como defendem 
algumas pedagogias modernas. È importante que 
os alunos, desde pequenos, possam distinguir 
quando uma atividade é “brincadeira”, e quando é 
“seria”. O que não quer dizer que as relações das 
atividades de trabalho não possam ter a mesma 
alegria uma grande brincadeira. 

Em nossa escola, os jogos podem ser utilizados 
como um complemento pedagógico, embora não 
devam ser o centro do processo e nem o ponto de 
partida mais significativo para a aprendizagem dos 
alunos. 

 
 

6º) Trabalho na escola e Trabalho no 
assentamento. Na maioria dos nosso 
assentamentos as crianças e os jovens participam 
de algum tipo de trabalho produtivo. As experiências 

variam muito, em função do próprio modo de 
organização do trabalho e da produção em cada 
assentamento. Na relação entre a escola e trabalho 
é preciso garantir uma sintonia entre o que a escola 
propõe e o que o assentamento necessita e está 
fazendo, e vice-versa. Ou seja, um trabalho não 
pode prejudicar, mas sim ajudar o outro. Se a 
escola propõe experiências de trabalho ligados a 
produção agropecuária, por exemplo, é preciso 
analisar com a comunidade se o melhor é trabalhar 
na área da escola, ou se é a escola acompanhar um 
trabalho que seja organizado com os alunos, pelo 
assentamento. O que não pode acontecer é uma 
sobreposição de trabalhos, que gere desgastes e 
falta de interesses. Ex: as crianças estão 
encarregadas da horta e a escola decide fazer uma 
horta para que as crianças trabalhem nela.Por outro 
lado, também é preciso evitar que a utilização da 
mão de obradas crianças pela família as impeça de 
participar do trabalho na escola, porque exigirá mais 
tempo de sua permanência nela. Tudo isso deverá 
ser discutido coletivamente e tendo clareza dos 
objetivos maiores da nossa proposta de educação. 

 
7º) O trabalho dos professores e outros 

trabalhadores da Escola. 
A organização do trabalho proposta para a Escola 

do Trabalho não diz respeito só aos alunos. Precisa 
envolver todos os integrantes da escola, deixando 
claro qual é a função e quais são as tarefas de cada 
um. E os alunos não podem conviver com o 
exemplo do professor que trabalha sozinho. 

Quando a escola só tem um professor, ele precisa 
se juntar com a Equipe de Educação para realizar 
suas tarefas de preparação das aulas, avaliação e 
outras. E também estar em algum setor junto com 
os alunos, por exemplo, o que estiver responsável 
pela secretaria da escola. Ou seja, além de orientar 
e apoiar o conjunto dos trabalhos, os professores 
devem estar envolvidos em tarefas específicas. 
Quando houver mais professores, o melhor é 
construir um coletivo de professores, com tarefas 
próprias e com organização interna que possa servir 
de exemplos aos alunos. 

 
PARTE 4: A ESCOLA DO TRABALHO: 

COOPERAÇÃO E DEMOCRACIA 
 

Gestão Democrática da Escola 
Como já vimos na outras partes deste texto, de 

nossa Escola do Trabalho não é escola de qualquer 
trabalho. È escola do trabalho mais plenamente 
educativo, ou seja, aquele que mistura cooperação 
com democracia. Em outras palavras, estamos 
querendo que nossa crianças e nosso jovens se 
eduquem através do Trabalho Social Necessário 
para a Gestão Democrática da escola. 

Para nosso tipo de escola, a gestão democrática 
precisa juntar os seguintes ingredientes ou 
elementos: 
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a) Participação da comunidade (assentados, 
acampados) na direção da escola. 

b) Organização de um coletivo que seja 
responsável pelo planejamento, execução e 
avaliação das atividades da escola. 

c) Espaço específico de auto-organização dos 
alunos, para exercitarem a gestão do seu coletivo e 
participarem do coletivo maior de gestão da escola. 

 
Mas como mexer com esses ingredientes para 

que a “receita” da escola que queremos dê certo? 
Como fazer funcionar a escola, através da 
participação democrática? 

De novo, aqui a “receita” não é receita. Mas 
apenas chamada de atenção para alguns detalhes 
que as nossas práticas vêm mostrando: 

 
1º) Planejamento coletivo.Participar é, 

sobretudo, ajudar a tomar decisões, é no 
planejamento. Devem ser planejadas desde as 
grandes até as pequenas ações do dia-a-dia da 
escola. Onde não há planejamento não tem 
cooperação.  Onde o planejamento está 
concentrando em poucas cabeças (acontece “de 
cima para baixo”), não há democracia. A gestão 
democrática implica em planejamento coletivo. E na 
escola isso envolve a elaboração da proposta 
pedagógica, e, do regime da escola; o plano anual 
de atividades; os planos de trabalho que vão 
detalhando a execução das atividades da escola; o 
planejamento de ensino em seus vários níveis: 
plano de curso, plano de umidade, planos de aula 
semanais e diários. 

 
2º) È preciso organizar a participação coletiva 

no planejamento. Combinar a ter claro quem deve, 
e em que nível, participar do planejamento. 
Democracia não quer dizer todos participando de 
tudo ao mesmo tempo. E quem participa do 
planejamento também tem que se envolver na sua 
execução e permanente avaliação. Assim, quando 
falamos da participação da comunidade na direção 
da escola, por exemplo, certamente não estamos 
pensando que os assentados devam dedicar seu 
tempo a fazer planos de aula junto com os 
professores. Planejar o dia-a-dia das aulas é tarefa 
do coletivo dos professores.Só que estes, quando 
planejam, devem estar pondo em prática decisões 
que ajudaram a tomar num outro momento do 
planejamento: quando lá no inicio do ano, junto com 
a comunidade (incluindo as crianças e jovens), 
foram decididos quais os conteúdos e habilidades 
que deverão ser reforçados; foi discutida a relação 
entre as atividades da escola e conjunto do 
planejamento dos assentados; que atividades 
culturais serão promovidas pela escola; que tipo de 
trabalho produtivo será de responsabilidade dos 
alunos; quais serão os critério de avaliação a serem 
adotados pela escola, etc. 

Do mesmo modo, quando os alunos, auto 
organizado, forem elaborar seu plano de trabalho 

nos setores sob sua responsabilidade, vão decidir 
sobre suas atividades especificas, tomando por 
base as decisões ou linhas de ação tiradas noutro 
coletivo, do qual também participam. 

A isto podemos chamar de Instâncias de 
participação democrática, que é o jeito de fazer 
funcionar, de fato, a democracia. 

 
3º) Participação da comunidade é participação 

de quem? Pense você: qual a imagem que lhe vem 
à cabeça quando se fala em participação da 
comunidade?Uma grande assembléia, com todos 
os assentados ou acampados, discutindo as 
questões da escola?Um encontro da Comissão ou 
equipe de educação para resolver os problemas da 
sala de aula?Uma reunião de professores com dois 
ou três pais, mais alguns alunos. Ajudando a 
direção da escola a tomar decisões sobre o que 
fazer com o telhado que está quase caindo? 

Cada uma destas imagens pode indicar 
participação, desde que combinadas em diferentes 
momentos e para diferentes objetivos. 

Depende também das formas de organização da 
própria comunidade. Quando se trata de um 
assentamento organizado, apenas através do 
trabalho individual (familiar) e sem instancias de 
representação falar em participação da comunidade 
supõe a participação do maior numero possível de 
assentados, já que não há como alguns 
representarem as necessidades ou a s posições de 
todos. A menos que se reúnam e discutam as 
questões previamente, o que geralmente não 
acontece. 

Mas, quando já existem na própria organização do 
assentamento instâncias coletivas e pessoas 
encarregadas das questões de educação, é um 
desrespeito a esta organização a escola chamar 
para cada decisão uma assembléia com todos os 
assentados. 

De qualquer forma, é preciso definir coletivamente 
também esta questão: quais são as decisões a 
serem tomadas em assembléias, quais são os 
momentos para a comissão de educação, quais os 
momentos para a criação de comissões especificas. 

Mas uma lição já tiramos destes anos de 
experiência:não dá pra pensar em gestão 
democrática da escola sem a criação da equipe ou 
comissão de educação do 
assentamento/acampamento.È na hora do trabalho 
miúdo, do dia-a-dia, que se garante o processo. E 
onde não há esta equipe disposta, inclusive, a 
ajudar no planejamento de ensino, na avaliação, no 
acampamento do trabalho prático dos alunos, 
geralmente fica o mau exemplo do professor 
trabalhando sozinho, deixando cooperação e 
democracia no papel ou no sonho. Ou nem isso... 

 
4º) A participação tem que ser verdadeira. 
Falsa democracia deseduca e desacredita o 

processo democrático. As pessoas precisam saber 
até onde vai o seu poder de decisão e porque vai 
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até aí. E precisam ter informações para tomarem 
decisões dentro da realidade. È falsa a democracia 
do professor e da escola que permite os alunos 
decidir sobre tudo (até se querem ou não ter aula!) 
e que depois se dá o direito de aceitar ou não a 
decisão deles. Democracia tutelada não é 
democracia. O exercício democrático supõe a 
transparência das relações de poder. O coletivo de 
alunos precisa ter um espaço de autonomia que 
seja real e pleno. Mas tem que saber que este não 
é todo o espaço da escola. E que há decisões onde 
não participa diretamente; que há espaços onde sua 
posição representa apenas um voto e que isso 
também é democracia. 

Da mesma forma, é falsa a democracia das 
assembléias de assentamentos onde se põem para 
decidir questões sobre as quais a maioria não tem 
informação. Nestes casos geralmente vale a 
proposta de quem está chamando a assembléia. E 
isso é autoritarismo consentido. Assim também 
quando os professores chamam os pais para 
opinarem sobre atividades da escola, tomando 
depois as decisões sem eles. Esta participação 
também é falsa. 

Participação verdadeira se conquista com 
descentralização de informações, organização dos 
espaços de gestão (quem decide sobre o quê e 
onde), transparência nas relações e persistência na 
prática coletiva de participar. 

 
2. A auto-organização dos alunos 
 

Pela importância pedagógica que tem a 
participação ativa dos alunos no processo 
democrático da escola, vamos tratar especialmente 
sobre como e para que garanti-la. 

Auto-organização dos alunos: o que é isso? 
A expressão, estamos tomando emprestado de 

Pistrak,
61

 para identificar o processo de constituição 

                                                

61
 Na sua obra já citada, ver especialmente o capítulo: 

“A auto-organização dos alunos”. Mas já no início do 

livro há sobre este tema idéias que valem a pena registrar 

aqui. Para Pistrak a construção da nova sociedade, 

revolucionária, exige o desenvolvimento de três 

qualidades: 1-Aptidão para trabalhar coletivamente e para 

encontrar espaço num trabalho coletivo; 2-Aptidão para 

criar as formas eficazes de organização. Pra desenvolver 

isso nas crianças é preciso admitir a auto-organização 

sem reservas.. “É preciso reconhecer de uma vez por 

todas que a criança e sobretudo, o adolescente, não se 
preparam apenas para viver, mas já vivem uma verdadeira 

vida. A auto-organização deve ser para eles um trabalho 

sério, compreendendo obrigações e sérias 

responsabilidades. Se quisermos que as crianças 

conservem o interesse pela escola, considerando-a como 

seu centro vital, como sua organização, é preciso nunca 

perder de vista que as crianças não se preparam para se 

tornar membros da sociedade, mas já o são, tendo já seu 

problemas, interesses, objetivos, idéias, já estando ligados 

do coletivo dos alunos na escola. Processo que 
requer que as crianças e os jovens tenha um 
espaço de liberdade e de iniciativa suficientes para 
organizar sua vida neste coletivo com o apoio, mas 
sem a interferência dos adultos. 

Coletivo dos alunos não quer dizer “turma”: 
pessoas que estão juntas no mesmo lugar apenas 
porque compartilham a mesma serie ou mesmo 
dever de estuda. Coletivo quer dizer a união de 
pessoas em torno de interesses ou objetivo 
comuns, dos quais tem consciência e para os quais 
se organizam, dividem tarefas, responsabilidade e 
resultados. 

A escola deve estimular o desenvolvimento do 
coletivo infantil para que através dele os alunos 
participem da gestão democrática da escola. 

Isto quer dizer que os alunos precisam deixar de 
ver a escola como um local onde vão apenas 
estudar e onde tudo está pronto ou alguém vai 
aprontar.Precisam passar a enxergar a escola como 
um lugar que é seu e cujo destino é de sua 
responsabilidade também.Desde garantir que a sala 
de aula esteja limpa e agradável, até fazer a 
produção da roça dobrar nesta safra... 

Mas isto só vai acontecer se realmente a escola 
delegar não só as tarefas, mas responsabilidades 
concretas para os alunos, permitindo que por conta 
própria elas se organizem e trabalhem para dar 
conta delas. Ou seja, nunca teremos alunos 
responsáveis e organizados se forem sempre os 
professores a organizar o trabalho deles: “hoje 
Joãozinho varre a sala, Pedrinho rega as flores e 
Maria limpa a vidraça...!” O máximo que vão 
aprende é a cumprir ordens, pelas quais não tem 
nenhum compromisso. 

Não se trata de logo nos primeiros dias de aula, 
entregar todo o trabalho na mão das crianças e 
deixá-las por sua conta. È preciso ir, aos poucos, 
delegando responsabilidades de acordo com a 
idade, a capacidade, as experiências anteriores dos 
alunos. Sobretudo, é preciso acompanhar e refletir 
com eles o seu processo organizativo. E combinar 
coletivamente os mecanismos de cobrança das 
responsabilidades delegadas. Sem cobrança não há 
crescimento dos coletivos. Sem avaliação 
permanente, não há avanços pedagógicos. 

Através de seu coletivos, os alunos podem 
construir setores de trabalho da escola (serviços, 
biblioteca, comunicação, secretaria, horta e jardins, 
finanças, etc.); podem integrar o Conselho Escolar; 
coordenar atividades que estejam no planejamento 
da escola, construir o grêmio estudantil e se 
relacionar com estudantes de outras escolas, do 
estado e do país. 

A forma que vai assumir o coletivo de alunos: se é 
uma espécie de cooperativa escolar ou uma 
associação de estudantes, depende das condições 

                                                                        

à vida dos adultos e do conjunto da sociedade” 

(PISTRAK, 2000, p. 41-42) 
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objetivas de cada realidade e dos objetivos 
específicos das próprias crianças e jovens. Em 
alguns lugares já se criam cooperativas escolares 
até com estrutura jurídica. Os grêmios estudantis 
são uma realidade antiga, embora geralmente não 
tenham vinculado às questões do trabalho produtivo 
real, na escola ou através dela. Mas a forma não é 
o mais importante. O fundamental é o principio da 
auto-organização, no contexto da cooperação e da 
democracia. 

Sem a auto-organização dos alunos, certamente 
nossa Escola do Trabalho estará sem um dos seus 
pilares. E precisará de muito equilíbrio para se 
manter em pé... 

 
3. Nossa meta: Escolas plenamente 

coletivas 
 

Temos muitos sonhos. Sonhamos com a Reforma 
Agrária. Sonhamos com a terra em beneficio de 
todos. Sonhamos com cooperativa de Produção 
plenamente coletivas e o nossos assentamentos 
dando a resposta econômica e política para a 
classe trabalhadora.* Sonhamos com uma 
sociedade diferente onde todos tenham os mesmo 
direitos e deveres. Igualitária e justa. Por isso, 
devemos sonhar também com uma nova educação. 
Uma educação libertadora, uma escola 
transformada. Uma escola democrática, formadora 
de pessoas humanas novas Uma escola 
plenamente coletiva, laboratório de uma nova 
sociedade. 

No Caderno de Formação nº 18 já dizíamos:”Seria 
bom se toda a escola, algum dia, funcionasse com 
uma cooperativa...” Uma grande cooperativa de 
aprendizagem, diríamos hoje. Depois das lições da 
prática, agora entendemos melhor o que isso quer 
dizer. 

Mais do que uma nova estrutura escolar. 
Queremos uma escola onde as decisões sejam 
tomadas coletivamente. Onde as crianças e os 
jovens estejam organizados em setores de trabalho 
e que neles possa chegar a experimentar a lógica 
de um processo cooperativo. Conscientes do que 
estão fazendo e para quê estão fazendo. 

Onde haja também um coletivo de professores 
trabalhando junto, planejando formas de ensino 
cada vez mais atraente e eficazes. Onde a 
comunidade tenha a escola como sua ** e lhe dê a 
direção necessária para o avanço do assentamento 
e da luta maior do MST. Onde diretores sejam 
escolhidos por eleição direta, onde professores 
sejam escolhidos pela comunidade. Onde trabalho, 
cooperação e democracia sejam a base de todo o 
processo educativo. E onde todos gostem de estar, 
para aprender e ensinar, para conviver, para criar. 
Escola de construção do futuro. Escola das causas 
humanas. Escola da alegria. Escola da vida em 
plenitude. 

 
 

 CONCLUSÃO 
 

Ninguém sabe bem o que não descobriu através 
de sua prática. Isto quer dizer que para 
compreendermos mesmo o que é escola do 
trabalho, precisamos começar a fazê-la. E então ir 
refletindo sobre esse fazer. Não sozinhos, mas 
numa equipe, num coletivo. Este texto quis fixar 
algumas balizas para a orientação de nossa prática. 
Para analisar o que já estamos fazendo e o que 
ainda precisamos começar a fazer. Ele não trouxe 
receitas porque confia na capacidade de criar, de 
inventar, de buscar dos nossos educadores 
militantes. O desafio está lançado. 

Mas nestas palavras finais queremos chamar 
atenção para outra questão, falando para o conjunto 
de nossa militância dos assentamentos e de outras 
comunidades rurais. 

Neste Boletim tratamos da questão do trabalho, da 
cooperação e de seu sentido educativo, do ponto de 
vista da criança e da escola. Só que esta não é uma 
questão que diz respeito apenas às crianças e às 
escolas. Ela pode ser pensada do ponto de vista do 
conjunto das atividades de formação do MST; como 
também do dia-a-dia de nossas famílias, de nossa 
cooperativa de produção, de nossos 
assentamentos, de nossos setores, de nossas 
secretarias. 

Como está acontecendo a relação entre tudo e 
trabalho nos nossos cursos de militantes? Nos 
nossos cursos de base? Nos cursos alternativos de 
1º e 2º graus que estamos conquistando pelo país 
afora? 

Como se dá a relação entre educação e trabalho 
nos acampamentos e assentamentos? Os sócios de 
nossas cooperativas conseguem perceber a 
dimensão educativa do seu trabalho? Cooperação e 
democracia acontecem na prática? E como 
enxergamos o trabalho das crianças em nossas 
famílias, em nossa cooperativa, em nossa 
comunidade? Não estamos por vezes imitando o 
capitalismo na sua truculenta exploração do 
trabalho infantil? 

Gostaríamos que através deste texto, algumas 
dessas questões viessem à tona e fossem refletidas 
pelo conjunto da organização.  
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Texto 11- Pedagogia da Cooperação – 
(Dossiê, pp. 181-183) 

                               Texto de novembro de 1997 
 
No 1 Encontro Nacional das Educadoras e dos 

Educadores da Reforma Agrária (ENERA), 
realizado de 28 a 31 de julho de 1997, na 
Universidade de Brasília, surgiu como resultado do 
debate sobre as experiências apresentadas no 
Trabalho (GT) da 5º a 8º séries, a necessidade de 
“ir produzindo uma pedagogia da cooperação” nas 
escolas do MST. Nas tarefas das educadoras e dos 
educadores como militantes do MST aprovou-se, no 
item oito, “Desenvolver atividades de cooperação na 
e como prática educativa”. 

Jamais podemos nos esquecer de que esta 
reflexão tem por base uma “Escola no meio rural, 
voltada ao meio rural, conforme o interesse dos 
trabalhadores”, especialmente os do meio rural. A 
prática tem demonstrado de que para realizar esta 
Escola, com o processo pedagógico pretendido, se 
faz necessário ir além da legalidade: o avanço da 
Escola depende da organicidade do MST e as 
educadoras e os educadores podem/devem 
contribuir na construção desta organicidade, além 
de fazerem formação política com as educandas e 
os educandos, na comunidade assentada/ 
acampada e no coletivo das educadoras e dos 
educadores. 

 
O QUE ESTAMOS ENTENDENDO 

ATUALMENTE 
 
Estou cada vez mais convencido de que: a 

alternância não é uma pedagogia: ela é apenas um 
detalhe da organização do curso e da escola; e, os 
temas geradores são um engano metodológico 
quando inventados: tendem a ser fruto do idealismo 
e não aprendizagem- ensino sobre o real. 

A Pedagogia da Cooperação não pode ser: 
 

 entendida como uma “pedagogia nova” pois 
já houve educadores que já a utilizaram de 

maneira própria, como Freinet e, inclusive, 
Makarenko. 

 compreendida como uma “nova pedagogia” 
ou uma nova orientação do MST, pois ela 
visa concretizar os nossos princípios 
políticos e nossas linhas estratégicas e os 
princípios da educação no MST (filosóficos 
e pedagógicos) 

Ela deve ser uma: 

 pedagogia “experimental” por nos desafiar a 
colocar em prática alguns princípios da 
educação propostos pelo MST e por exigir 
que reinventemos as técnicas pedagógicas 
(didáticas), que já conhecemos ou 
inventemos novas; 

 pedagogia “da produção”, não apenas por 
envolver os educandos e educadores em 
um processo de produção cooperado, mas 
principalmente por gerar um conhecimento 
a partir da experiência ao permitir/ exigir 
que os educandos e os educadores se 
lancem no desafio da prática cooperada, 
isto é, ela exige um continuo avaliar e 
refazer-se. 

 pedagogia “do/em movimento” por ser de 
um Movimento Popular e por estar voltada 
para o avanço de uma sociedade em 
transformação ou ser uma escola voltada 
para contribuir com a transformação social. 
 

   Pedagogia da Cooperação é permitir que a ajuda 
mútua e a ação cooperada perpassem as atividades 
da Escola (precisamos ir desenvolvendo uma 
metodologia da cooperação que vá rompendo com 
as práticas pedagógicas opressivas). Ela é, apenas, 
o “tempero” do que já estamos fazendo. Portanto, 
não existem uma forma única de aplicá-la, mas o 
que deve existir é o registro/sistematização em vista 
da troca de experiências sobre as técnicas as 
pedagógica desenvolvida a partir de situações 
concretas. 
   Enfim, é dar-se conta de que o sujeito da ação 
coletiva e da educação não é o individuo, mas o 
conjunto de pessoas que participam do processo, 
uma vez que os problemas da vida e da prática 
social são discutidos e avaliados coletivamente, 
com a finalidade de reorganizar a ação cooperada. 
   Portanto, se faz necessário um coletivo de 
pedagogos suficientemente sensíveis para 
acompanhar/contribuir a produção do conhecimento 
pelos educandos (parceiros e orientadores), 
dispostos a continuamente repensar o processo e 
sistematizar ( a questão metodológica é de 
exclusiva responsabilidade do educador), por terem 
a postura daqueles que possuem conhecimentos, 
mas sabem que os mesmo são relativos, pois há 
diversas possibilidades a seguir. 

 
A SUA ABRANGÊNCIA 
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   Apesar de estarmos refletindo sobre as Escolas, 
de 5º a 8º séries, urge perceber que esta pedagogia 
deve estar presente em todos os níveis: desde a 
educação infantil até a Universidade, perpassando 
por todos os níveis intermediários, inclusive a 
Educação de Jovens e Adultos. 
   Mas, na chamada educação fundamental, parece 
que esta é a idade onde é possível implementar 
melhor esta proposta. 

 
Pilares para desenvolver esta pedagogia 
 

Estes pilares estão alicerçados sobre o principio 
do trabalho cooperado entendido como: valor de 
classe; eixo de aprendizagem-ensino e eixo de 
auto-organização das relações educativas. 
Trabalhar por trabalhar ou pela necessidade de 
sobreviver é a negação deste principio. 

A cooperação deve ser compreendida como forma 
de produção social do conhecimento e como forma 
de reeducação das relações interpessoais. 

A reflexão abaixo esta voltada para os estudantes 
de 5º a 8º séries: 

 
Auto-organização dos educandos e dos 
educadores 
 

Entendida como co-gestão entre educandos e 
educadores e não como plena gestão democrática 
dos educandos. Os educandos podem/devem se 
auto-organizar, a partir de critérios definidos em 
conjunto por educandos e educadores, para 
contribuir na gestão do processo educativo em 
todas as suas frentes (por exemplo: ajardinamento, 
embelezamento da escola, faxina, merenda, horta, 
cuidado de pequenos animais...) e em vista de 
executar as deliberações assumidas. Evitar 
organizar “brigadas” por turmas/séries, mas 
incentivar a participação conjunta dos menores com 
os maiores. È necessário fazer reuniões entre os 
coordenadores para acompanhar o processo 
organizativo, com a finalidade de avaliar e 
encaminhar as atividades necessárias. O comando 
seria semelhante aos cursos do MST. Zelar para 
que haja transparência de informações, o processo 
decisório seja participativo e haja o cumprimento do 
planejamento aprovado. Os educadores também 
devem se auto- organizar em “coletivos 
pedagógicos” para analisar/ aprofundar o processo 
e registrar/sistematizar as suas constatações e 
considerações... 

 
Interação educandos-educadores (pro-
fessores e funcionários)- comunidade

62
 

 

                                                

62
 Comunidade não entendida como pais/mães de 

educandos, mas como assentamento/acampamento. São 

os dirigentes que devem acompanhar o processo 

educativo e não apenas os pais/mães. 

Organizar o conselho escolar e o conselho de 
classe (se julgam necessário), com a participação 
de todas as partes interessadas, inclusive dos 
educandos. Promover espaços de avaliação 
conjunta do processo desenvolvido, bem como de 
proposição de melhorias ou correções. Envolver os 
técnicos

63
 do LUMIAR ou outros, no aprendizado-

ensino e no acompanhamento da produção 
desenvolvida na Escola, bem como na sua unidade 
produtiva (lote). Envolver a comunidade em 
atividades pontuais na Escola (consertar uma cerca, 
por exemplo) e em atividades permanentes (arar a 
terra anualmente, por exemplo). Envolver alguns 
alunos para atuar na educação de jovens e adultos 
(EJA)... 

 
Interação Escola-Comunidade 
 

A Escola deve desenvolver um serviço para a 
comunidade, por exemplo: 

- organizar, com a colaboração dos educandos, o 
sistema de correio por causa do isolamento do 
assentamento que pode envolver o recolhimento e 
distribuição das cartas, o ler e escrever cartas para 
quem tem maior dificuldade, ter uma caixa postal... 

- produzir plantas medicinais na horta da escola, 
colher e processar (secar, classificar, embalar, 
rotular) em vista de abastecer a farmácia 
comunitária do assentamento e para a ajuda 
solidária da farmácia de algum acampamento; 

- a Escola promover eventos para a comunidade 
(e não para os pais/mães dos educandos) e 
participar ativamente dos eventos da comunidade, 
por exemplo: dia do assentamento, dia de trabalho 
voluntário, dias de luta da classe trabalhadora... 

 
Desenvolvimento permanente de exercícios 
reais de cooperação 
 

Ter na escola material didático cooperado (lápis 
de cor, lápis de cera, canetinhas, apontador, régua, 
esquadro, compasso, tesoura, cola, fita adesiva...) 
pelo menos entre cada uma das turmas ou das 
séries. Ter uma biblioteca cooperada: livros, 
revistas, jornais...inclusive com a possibilidade de 
emprestar para os moradores do assentamento. 
Incentivar a entre ajuda nas atividades de 
aprendizagem-ensino, através de monitorias e de 
exercícios específicos para este fim. Utilizar 
exercícios de aprendizagem cooperados em função 
autocorretiva (trocar o exercício para que os 
educandos corrijam com a orientação do educador). 
Desenvolver exercícios de trabalho manual 
cooperado (no mínimo, mutirão), através de 
brigadas de trabalho. 

                                                

63  A mesma orientação sobre a produção que eles 

dariam para os assentados nos Núcleos de Base, dariam 

também na Escola. 
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Desenvolver, se possível, exercício de trabalho 
cooperado/coletivo, tais como: tecelagem, costura, 
cozinha, ferraria, carpintaria, criação de pequenos 
animais, horta... 

 
A documentação-sistematização do processo 
e a comunicação 
 

O processo de produção do conhecimento precisa 
ser registrado-refletido-avaliado-aprofundando, 
portanto se faz necessário: caderno de reflexão 
para os educandos, diários de campo para os 
educadores e livro de crônicas para as Escolas. 
Necessidade do coletivo de educadores. 
Necessidade da troca de informações/experiências 
entre as Escolas. 

 
A interação afetiva 
 

Trabalhar o autoconhecimento (características e 
limites) e a ligação entre as pessoas e o objeto de 
conhecimento. Trabalhar as relações no coletivo e a 
responsabilidade de cada um. Promover exercícios 
de crítica e autocrítica em vista da educação para 
os valores humanistas e socialistas... 

 
A mística como elã ou, garra e horizonte novo 
 

Promover datas cívicas/ de luta, como formatura, 
na Escola. Organizar momentos de mística, com a 
colaboração dos educandos, em atividades do 
assentamento/ acampamento. Aprofundar com os 
educandos/educadores os valores humanistas e 
socialistas, tais como: trabalho voluntário, 
responsabilidade... 

 
. 

Texto 14 - Nossa concepção de 
educação e de escola – (Dossiê, pp. 233-
234)                    (publicado em abril de 2001) 

 
 
1. Em nossa trajetória de luta e organização dos 

trabalhadores do campo fomos construindo uma 
concepção de educação; mais do que inventar o 
que estamos fazendo é recuperar algumas matrizes 
pedagógicas desvalorizadas pela sociedade 
capitalista: pedagogia da história, pedagogia da 
organização coletiva, pedagogia da luta social... 

 
2. Aprendemos que o processo de formação 

humana vivenciado pela coletividade Sem Terra em 
luta,é a grande matriz para pensar uma educação 
centrada no desenvolvimento do ser humano, e 
preocupada com a formação de sujeitos da 
transformação social e da luta permanente por 
dignidade , justiça, felicidade. Buscamos refletir 
sobre o conjunto de práticas que fazem do dia-a-dia 
dos Sem Terra, e extrair delas lições de pedagogia, 
que permitiam qualificar nossa intencionalidade 
educativa junto a um número cada vez maior de 

pessoas. A isso temos chamado de Pedagogia do 
Movimento. 

 
3. Educação não é sinônimo de escola. Ela é 

muito mais ampla porque diz respeito à 
complexidade do processo de formação humana, 
que tem nas práticas sociais o principal ambiente 
dos aprendizados do ser humano. Mas a 
escolarização é um componente fundamental neste 
processo e um direito de todas as pessoas. Desde 
os primeiros acampamentos e assentamentos esta 
é uma das lutas do MST. 

 
4. Desde o começo do MST existiu a luta pela 

criação de escolas nos próprios assentamentos. 
Primeiro por uma certa intuição de que isto também 
era um direito, pela consciência de que as escolas 
não fossem no assentamento, muitas crianças 
continuariam foram delas. Aos poucos esta 
exigência foi se tornando uma convicção, um 
principio do MST. 

 
5. Estudar na cidade, só em ultimo caso. 

Consideramos que a educação no meio urbano 
prepara o filho do agricultor para sair do 
assentamento. O ensino nas escolas dos 
assentamentos e acampamentos do MST deve 
preparar os estudantes para ficar e transformar o 
meio rural. 

 
6. Por isso passamos a trabalhar por uma 

identidade própria das escolas do meio rural, com 
um projeto político e pedagógico que fortaleça 
novas formas de desenvolvimento no campo, 
baseadas na justiça social, na cooperação agrícola, 
no respeito à vida, e na valorização da cultura 
camponesa. 

 
7. Ao dizer escola do assentamento ( ou de 

acampamento),estamos afirmando a necessária 
vinculação da escola com a realidade local e o 
desafio de participar efetivamente da solução de 
seus problemas. Ao dizer escola do MST, 
afirmamos a relação que a escola deve ter com a 
luta pela Reforma Agrária, que vai além das 
questões localizadas em cada assentamento. Ao 
dizer escola do campo, estamos assumindo um 
vínculo mais amplo com o destino do conjunto dos 
camponeses ou dos trabalhadores do campo, o que 
exige da escola que também leva novas questões à 
comunidade, ajudando em seu engajamento a um 
processo mais amplo, histórico de futuro. Em 
qualquer das expressões, o de ou do pretendem-se 
afirmativos de uma identidade construída. Não 
basta ter a escola no assentamento; ela tem que ser 
uma escola de assentamento. 

Não basta ter a escola no campo; tem que ser 
uma escola do campo, que assuma as causas e a 
cultura de quem ali vive e trabalha. 
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8. Nosso projeto de educação tem sido elaborado 
em torno de princípios ou linhas de ação, como 
forma de, ao mesmo tempo, respeitar as diferentes 
realidades, estimular a reflexão criativa em torno de 
como implementar na prática estes princípios, e 
manter a unidade nacional de atuação, tal como 
acontece no conjunto das dimensões de luta do 
MST. 

 
9. Quando dizemos projeto de educação do MST, 

estamos nos referindo à combinação entre a luta 
pelo acesso a escolarização, e o processo de 
construção de uma pedagogia adequada aos 
desafios da realidade especifica onde atuamos, e 
do projeto social e histórico mais amplo que nos 
anima e sustenta. Buscamos refletir sobre uma 
escola, escola publica como são todas as escolas 
que temos em nosso assentamentos, que assume o 
vínculo com a luta, a organização, e a pedagogia do 
nosso Movimento. 

 
10. Alguns princípios fundamentais de nossa 

pedagogia são os seguintes: 
 
a) a relação entre a prática e a teoria e a 

preocupação com a formação para a ação 
transformadora; 

b) a realidade e seu movimento como base da 
produção do conhecimento; 

c) seleção de conteúdos formativos socialmente 
úteis e eticamente preocupados com a 
formação humana integral; 

d) educação para o trabalho e pelo trabalho, com 
ênfase na cooperação; 

e) construção de um ambiente educativo que 
vincule a escola com os processos 
econômicos, políticos e culturais; 

f)    gestão democrática, incluindo a auto-
organização dos educandos para sua 
participação efetiva nos processos de gestão 
da escola; 

g) práticas pedagógicas preocupadas com a 
vivencia e a reflexão sobre os valores 
centrados no ser humano; 

h) formação para a postura e as habilidades de 
pesquisa; 

i)    cultivo da memória coletiva do povo brasileiro 
e valorização especial da dimensão 
pedagógica da história; 

j)     vínculo orgânico da escola às comunidade do 
campo; 

k) criação de coletivos pedagógicos e formação 
permanente dos educadores; avaliação como 
um processo permanente, participativo, e que 
envolve todos os momentos do processo 
educativo.  
 

 
 
 

(Dossiê MST Escola: documentos e estudos 
1990 – 2001. Caderno de Educação nº 13, 
edição especial. Editora Expressão Popular, 
2005,  263 p.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 


