
 

 

 

VII Colóquio Internacional Marx e Engels 

A experiência escolar do MST e a teoria marxista da educação 

Sandra Luciana Dalmagro
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Introdução 

O presente artigo discute a experiência escolar no Movimento dos Trabalhadores 

Rurais Sem Terra – MST. Tendo por pressuposto a concepção marxista de trabalho,  

expomos algumas formulações de Marx e Engels sobre educação e a articulação desta 

com o todo social. Esta parte constitui o referencial teórico assumido por este artigo, 

servindo, portanto, de base às análises sobre a escola no interior do MST.  

A problemática da pesquisa situa-se em um contexto de aprofundamento das 

contradições sociais no modo capitalista de produção, do avanço do capital no campo 

brasileiro e na crescente precarização da escola ofertada à classe trabalhadora. Nessa 

realidade contraditória, o MST desenvolve um vasto trabalho educacional por dentro do 

sistema público, de onde emergem as questões que orientam este estudo: o que há na 

instituição escolar que interessa ao MST? Por qual escola o Movimento luta?  

 Este artigo sintetiza parte de nossa tese de doutoramento
2
 e utiliza algumas de 

suas fontes de pesquisa: análise de teses sobre escola no MST, pesquisa em documentos 

deste Movimento que abordam a educação escolar, além de estudos teóricos. Este artigo 

encontra-se dividido em duas partes: na primeira expomos sobre a questão educacional 

na teoria marxista, debatendo a articulação entre educação/escola e o contexto social 

mais amplo, na segunda, adentramos na experiência escolar do MST identificando os 

objetivos deste Movimento para com a escola, a função atribuída ao conhecimento 

elaborado e a relação trabalho educação neste espaço.  

 

A questão educacional na teoria marxista 

Os textos de Marx e Engels sobre a educação e o ensino têm entre si um eixo 

articulador que oferecem unidade às suas reflexões: a relação trabalho-educação ou 

trabalho-ensino. Os autores captam o tema predominante na pedagogia moderna, mas 

oferecem uma perspectiva bastante distinta da burguesa. Identificam que o sistema 

fabril lança as bases para a união entre ensino e trabalho, entretanto tal unidade se 

encontra apenas em germe no sistema de fábrica capitalista e neste não pode se realizar, 

pois a sociedade fundada na propriedade privada pressupõe a divisão do trabalho em 

classes. Para Marx e Engels, a divisão do trabalho na fábrica capitalista mutila e 
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deforma o trabalhador, sendo este transformado em um apêndice da máquina, “levando-

o artificialmente a desenvolver uma habilidade parcial à custa da repressão de um 

mundo de instintos e capacidades produtivas”
3
.  

Marx buscou demarcar claramente a diferença entre a concepção socialista da 

relação trabalho - educação que resultará na concepção de educação politécnica e 

tecnológica, da concepção burguesa.
4
 Isso porque, para Marx, a formação para 

diferentes ramos de trabalho é confortavelmente acolhida pelos burgueses já que a 

constante revolução na base técnica do capitalismo altera permanentemente as funções 

dos trabalhadores, lançando massas operárias de um ramo a outro da produção. Isso 

também é possibilitado em razão de a indústria tornar o trabalho mais simples e fácil de 

aprender, possibilitando assim a migração da força de trabalho de um setor para outro, 

facilitando a baixa de salários. Esse é o sentido da educação burguesa em formar os 

trabalhadores no maior número possível de atividades industriais – tornar o trabalho 

igual para ser mais facilmente substituído e deslocado.
5
 

É distinta a concepção socialista de união ensino-trabalho, a qual, como base da 

educação integral e indispensável à formação de um novo homem, dá unidade entre o 

saber e o fazer. O sentido da união entre trabalho e educação em Marx e Engels é o de 

transformação social, é de base e instrumento de formação do homem comunista, livre 

da exploração e da fragmentação capitalista e não de sua maior disposição e capacidade 

de produção de mais valor.  

Fica ainda subjacente a estes escritos a descrença de Marx de que por meio da 

educação seja possível superar a divisão do trabalho ou das classes sociais ou mesmo 

promover a formação omnilateral. É a supressão da propriedade privada dos meios de 

produção, com o consequente fim das classes e da divisão destas em formas distintas de 

trabalho que dá bases para o desenvolvimento omnilateral. A instituição estratégica do 

trabalho na escola se deve ao “inevitável condicionamento recíproco intermitente entre 

escola e sociedade”, ao “vínculo das estruturas produtivas e educativas”
6
, de forma que, 

em Marx, o trabalho transcende toda caracterização didático-pedagógica para 

identificar-se com a própria essência do homem. Entretanto, isso não quer dizer que 

Marx e Engels considerassem vã qualquer luta para fazer avançar o sistema público de 

educação e a qualidade da educação ofertada aos trabalhadores.  

Mészáros
7
, ao apontar os vínculos dos processos educativos com os processos de 

reprodução social, conclui que o sistema educacional só pode sofrer mudanças 

profundas com uma transformação correspondente no interior de um quadro social em 

que tais práticas educacionais se inserem. Para Manacorda
8
, o homem plenamente 
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desenvolvido está situado em Marx, num quadro em que a totalidade das forças 

produtivas é dominada pela totalidade dos indivíduos livremente associados, 

possibilitando a cada indivíduo apropriar-se do acúmulo histórico da humanidade. É 

nesta direção a indicação de Marx de que a educação dos trabalhadores deve ter por 

base a formação intelectual, a educação física e a formação tecnológica.
9
 No que se 

refere à formação tecnológica, os escritos de Marx, indicam que ela se compõe de duas 

dimensões a nosso ver inseparáveis: a transmissão dos elementos científicos gerais dos 

processos produtivos (educação tecnológica) e a introdução no uso prático dos 

instrumentos elementares dos diversos ofícios (educação politécnica). 

Com base na obra citada de Manacorda, entende-se que a educação tecnológica 

diz respeito à relação teoria e prática, à apropriação dos “elementos científicos” que é 

base dos modernos processos produtivos e combate diretamente a divisão entre o 

trabalho manual e intelectual. A concepção contida nessa formulação é muito vigorosa 

se entendermos a centralidade que a divisão do trabalho - manual e intelectual - assume 

no capitalismo. A educação tecnológica combate a divisão do trabalho que corresponde 

às distintas e principais classes sociais do capitalismo, pressupõe e visa, portanto, à 

destruição dessas classes e à formação omnilateral do homem. A educação politécnica 

por sua vez, tem em vista a formação para os diferentes tipos de trabalho, opondo-se à 

fragmentação e à parcialização extrema das atividades vigentes na fábrica capitalista. 

Opõem-se, portanto à mutilação do trabalhador e sua coisificação no processo 

produtivo, buscando que a ação do homem deixe de lhe ser estranha. 

 No que diz respeito à formação intelectual, como aponta Manacorda, 

identificamos que ela não se reduz à formação para o trabalho, nem sequer à formação 

teórica em vista dos processos produtivos. Aqui nos parece que Marx aponta uma 

dimensão da formação não apenas utilitária, mas da vasta cultura humana, das artes, 

letras, filosofia, enfim, daquilo que coloca o ser humano para além da esfera das 

necessidades imediatas. 

 Acerca das muitas indicações de Marx e Engels que dizem respeito à educação e 

ao ensino, pensamos que elas são balizas de nossa ação pedagógica. Sua plena 

realização não pode se dar na atual forma de vida social, de outro lado, nos encontramos 

nela aqui e agora. Como assinalou o próprio Marx : “por um lado, é necessário 

modificar as condições sociais para criar um novo sistema de ensino; por outro, falta um 

sistema de ensino novo para poder modificar as condições sociais. Consequentemente, é 

necessário partir da situação atual”
10

. A situação atual para nós consiste, em síntese, na 

necessidade da humanidade de superar a forma de vida capitalista, cuja lógica, como 

aponta Mészáros
11

, é incorrigível. A educação revolucionária, como apontou Marx e 
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Suchodolski
12

 captou, é aquela que atua para que os homens coletivamente superem as 

limitações que encontram, cujo ensino vai aliado à prática revolucionária capaz de criar 

o futuro. É nesse sentido que a experiência educacional gerada no Movimento Sem 

Terra torna-se um espaço rico para investigação. 

 

A Escola no MST 

A atuação do MST com a educação formal é antiga e remonta às origens do 

próprio Movimento. Ao longo deste período o MST vem gestando uma larga 

experiência educacional e escolar, expressa em diversos documentos. Vamos nos 

centrar no conteúdo/forma da escola propostos pelo MST ao longo de todo o período 

em que os documentos educacionais são elaborados, ou seja, desde 1990 até o presente. 

Sabemos que a educação e a formação estão sempre em relação com a sociedade 

e/ou o projeto de sociedade em que se inserem. Para o MST, educar é 

fundamentalmente formar para transformar a sociedade, cuja proposta educativa “não 

esconde o seu compromisso em desenvolver a consciência de classe e a consciência 

revolucionária, tanto nos educandos como nos educadores”
13

.  

A escola é vista como um espaço onde crianças e adolescentes estão se formando 

como seres humanos integralmente. Ela não é um lugar de “aprendizagem apenas 

teórica”
14

, mas lugar de “estudo e trabalho”. A escola deve se somar no objetivo de 

construir sujeitos da história, portanto deve formar a “consciência e a capacidade de 

ação”, desde os interesses dos trabalhadores. A formação de novos sujeitos sociais exige 

uma organização escolar que a promova. As relações estabelecidas precisam levar à 

experimentação de outras bases nas relações humanas. Entende-se, portanto, que os 

sujeitos que compõem a escola – educandos, educadores, comunidade - deverão ser 

ativos em fazê-la. Neste sentido, para o MST, o espaço sala de aula não pode ser o único 

existente na escola. Serão criados diversos tempos educativos que visam a uma ação 

planejada da escola nas diversas dimensões. Os tempos mais visados são, além do 

tempo-aula, o trabalho, a oficina, o esporte e o lazer, a leitura e a gestão (com destaque 

para a auto-organização dos educandos)
15

. Em nossos estudos de doutoramento 

identificamos que os objetivos do MST com a escola podem ser sintetizados em três: a 

formação para novas de trabalho, a formação para o conhecimento elaborado e à ciência 

e a formação de militantes. Não poderemos aqui nos deter neste último. 

No que tange ao acesso ao conhecimento elaborado, nos documentos do MST é 

possível identificar que os conteúdos não são vistos como tendo fins em si mesmos, 

trabalhados de forma desconectada da realidade. Eles são instrumentos imprescindíveis 
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na compreensão e transformação da realidade. Ou seja, o ensino deve “partir da prática 

e levar ao conhecimento científico da realidade”. “Não estamos de forma nenhuma 

ignorando ou desprezando os conteúdos, a teoria, a ciência. Muito ao contrário, estamos 

é colocando os conteúdos no seu verdadeiro lugar como instrumentos para construção 

do conhecimento da realidade”
16

. 

Em outras passagens dos documentos analisados é possível encontrar uma 

supervalorização da prática e certa redução da teoria à sua utilidade prática, como por 

exemplo, ao indicar que a escola não é um lugar apenas de teorias, acaba por indicar que 

ela deve “ensinar pela prática, ensinar a fazer, fazendo” ou “todo o ensino partindo da 

prática”
17

. Estudos como o de Araújo
18

 e Machado
19

 e mesmo avaliações no próprio 

Setor de Educação do MST apontam que o acesso ao conhecimento elaborado se mostra 

frágil no trabalho das escolas, seja pela presença forte do ensino tradicional que aborda 

o saber de modo estanque, seja pela supervalorização da realidade imediata do 

educando que fragiliza o acesso ao saber elaborado, seja pela dificuldade de estabelecer 

relação entre a realidade local e a geral ou entre a realidade aparente e a ciência. As 

necessidades prementes do movimento social eventualmente também contribuem para 

certo pragmatismo, de outro lado, o Movimento consegue articular suas lutas 

específicas com as lutas e temas universais. 

A necessidade de superação do conhecimento fragmentado e descolado do real e 

simultaneamente o papel da escola em possibilitar o acesso das classes trabalhadoras ao 

conhecimento sistematizado
20

 é um debate antigo na área educacional que aborda um 

problema do real ainda não superado. Historicamente, a unidade de construção de uma 

forma escolar distinta da escola verbalista, com a preservação do acesso ao 

conhecimento elaborado, não tem se mostrado fácil. As escolas ligadas ao MST que 

buscam superar a escola burguesa revelam que no atual contexto essa unidade é de 

extrema complexidade. Na experiência da revolução russa essa questão também 

apresenta dificuldades.
21

 

A dificuldade de construção de uma nova unidade conteúdo-forma da escola 

precisa ser vista no contexto capitalista que possui um modelo escolar que lhe é 

condizente. O que hoje podemos fazer é questionar, experimentar, acumulando 

elementos para constituição de outra escola, ao mesmo tempo em que nos utilizamos e 

transformamos a escola atual para contribuir para a supressão da divisão da sociedade 

em classes. Refazer radicalmente conteúdo e forma escolar é refazer o sentido educativo 
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de uma sociedade, é uma questão que envolve a mudança do complexo sistema 

educativo e para além dele, da totalidade social. 

No que se refere à formação para o trabalho, nos mencionados documentos do 

MST,
22

 tem-se em vista o trabalho realizado diretamente no campo, incluindo a 

diversidade de profissões e atividades daí advindas, tendo como meta a edificação de 

uma base produtiva alternativa ao mercado capitalista nos assentamentos. O MST visa 

especialmente à união entre o trabalho manual e o intelectual, rompendo com a 

separação imposta pela sociedade de classe. A escola historicamente constituída como 

um espaço de trabalho intelectual foi por excelência destinada às elites. Na escola 

proposta pelo Movimento, ambas as formas de trabalho devem estar presentes. “A 

escola é lugar de trabalho e estudo” e o “estudo deve ter por base o trabalho” (MST, 

1991). Também se observa o sentido de contribuir para a permanência da população no 

campo.  

Os documentos do setor de educação do MST (em especial até 1996) aproximam-

se da concepção marxista do trabalho, entendendo-o como fundante da educação e em 

sua dimensão contraditória na sociedade capitalista. Também se compreende que o 

trabalho na escola, como base do processo educativo e de ensino, é potencialmente 

transformador da estrutura escolar assentada na fragmentação do conhecimento, em seu 

descolamento da realidade e na divisão entre trabalho manual e intelectual. Entretanto, 

percebe-se no conjunto dos documentos o acento no trabalho do campo e dos 

assentamentos e às necessidades imediatas de formação para o trabalho demandadas 

pelo MST. Possivelmente tal foco deve-se à escola de anos iniciais, nível de ensino que 

os cadernos e boletins de educação da época tinham em vista e também do espaço 

concreto a que se voltavam.  Em alguns momentos, porém, essa delimitação parece 

resultar numa percepção um tanto restrita de trabalho, estabelecendo de forma frágil os 

vínculos do trabalho do campo com a totalidade do trabalho social, marcadamente 

industrial e capitalista, inclusive nos assentamentos, seja pouco percebendo esse 

trabalho como síntese e produto histórico. Identifica-se ainda uma mistificação do 

trabalho e da cultura camponesa que corrobora a percepção do trabalho de maneira 

imediata e idealizada. Ainda que em alguns documentos exista a percepção do trabalho 

explorado e desumanizador no capitalismo, é forte a percepção do trabalho como 

dignificador, “todo trabalho educa”.  

Essas concepções subjazem ao trabalho educacional nas escolas, em geral 

acompanhadas de uma frágil sustentação teórica das atividades que realizam. As 

pesquisas indicadas de Machado e Araújo, entre outras, que tomam por base escolas 

distintas, têm em comum a indicação de que o trabalho nestes espaços encontra-se 

desarticulado, consistindo em ações aleatórias e que a relação entre o trabalho manual e 
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intelectual é frágil, assim como o entendimento do trabalho em seu sentido ontológico, 

base da constituição do homem e das formas de educação.
23

 

Entendemos que a escola do MST ao formar para o trabalho precisa conhecer e 

problematizar as formas existentes de produção, desde as artesanais e manuais até as 

mais complexas e “de ponta”. É preciso analisar o sentido em que elas se colocam e sob 

o que se sustentam, avançando no intuito de dominar a tecnologia e a ciência embutidas 

nos processos produtivos, como aponta Manacorda
24

. É necessário estar atento às 

formas novas de produção que vão surgindo como a cooperação
25

 e a agroecologia, 

estudando-as em suas várias dimensões: econômicas, sociais, políticas, técnicas e 

científicas. A escola, queira ou não, formará para algum padrão produtivo; o que o MST 

propõe é que auxilie na superação da forma de produção capitalista e artesanal, rumo à 

produção e socialização coletiva da riqueza. Isso não é fácil, nem cabe unicamente ao 

MST e nem à escola, mas estes não são isentos de uma contribuição nessa direção. 

Entendemos que a escola auxilia nessa tarefa quando problematiza e conhece em 

profundidade os processos produtivos nos seus diversos aspectos, quando busca a 

superação da divisão entre trabalho manual e intelectual e evita a inferiorização do 

trabalho do campo. Também se pode questionar até que ponto o trabalho do campo é 

essencialmente diferente do da cidade. Conforme a literatura crítica indica, são 

crescentemente aproximativos, preservando entretanto algumas diferenças. Pensamos 

que a escola não pode ater-se estritamente à formação para o trabalho no campo, de 

outro lado, se ela for às bases dessa forma de trabalho verá que ela guarda muitas 

relações com o trabalho urbano e industrial. 

Em nosso entendimento, a escola no MST não pode se eximir de contribuir para a 

edificação de novos parâmetros produtivos. Mas não acreditamos que ela possa 

contribuir substancialmente nesses aspectos quando a base material na qual ela se insere 

não oferece sustentação, como indicam as relações de trabalho nos assentamentos e o 

contexto da luta por Reforma Agrária.  Pensamos que a luta empreendida pelo MST está 

para além da escola e sem dúvida esse Movimento continua apontando para mudanças 

substanciais das estruturas sociais, portanto, não identifica que as transformações 

estruturantes na sociedade possam ocorrer tendo por base unicamente o processo 

educacional, a conscientização. Estas se consolidam como diferentes articuladamente à 

consolidação de novas estruturas. 

 

Considerações finais 
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Nossos estudos apontam para grande articulação entre a luta do Movimento e os 

objetivos que ele atribui à escola. O MST atua para transformar a escola para que esta 

contribua com sua luta, a qual entendemos em última instância dirigir-se à 

transformação social. Em especial propõem que a escola contribua para a superação do 

senso comum, a gestação de novas formas de trabalho, cooperadas e agroecológicas, e  

formando militantes. Identifica-se a indissociabilidade entre estes três objetivos e sua 

articulação com a totalidade do projeto do MST. 

É possível identificar grandes limites para a execução na escola do que propõe o 

MST, considerando que a proposta educacional deste Movimento se opõe à sociedade 

capitalista vigente, ao mesmo tempo em que nela se encontra. Assim, depara-se com o 

formato escolar burguês e a precarização da escola, bem como com limites relativos ao 

próprio movimento social. Identificamos em determinadas circunstâncias a ênfase no 

aprender pela prática e no saber local, sem uma suficiente relação/problematização deste 

em relação ao saber elaborado e à teoria; certa mistificação do trabalho no campo, o 

qual é parte do conjunto do trabalho social. Estas tensões e dificuldades, próprias da 

busca de construção do novo no contexto do velho, não retiram sua importância em 

gestar experiências educacionais e escolares que se contrapõe à ordem vigente. 

Ao contrário, identificamos que no MST desenvolve-se uma vasta e rica 

experiência educativa que perpassa a escola atribuindo-lhe novos papéis e significados 

articulados aos interesses da classe trabalhadora. Nossos estudos identificam grande 

aproximação entre a concepção marxista de educação e as formulações do MST sobre 

educação e escola, especialmente no que se refere à compreensão do trabalho e do 

conjunto da vida social como base da educação, a necessidade de superação do modo de 

produção capitalista como condição para a formação omnilateral, o entendimento da 

luta social como formadora e impulsionadora de novas experiências educacionais e 

escolares. A experiência de escola gestada no MST encontra-se em um contexto de luta 

social e de mobilização popular, que ainda com grandes limites, demonstra as 

possibilidades de outro projeto educativo quando enraizado na luta social. Pensamos 

que é a articulação da escola com o sentido emancipatório latente na luta do MST que 

mais faz esse projeto de escola transcender a estrutura burguesa e aproximá-lo da 

Pedagogia Socialista. 


