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Resumo 
 
A sistematização como práxis pedagógica. Bem como está explicito o titulo queremos neste trabalho refletir 
sobre a importância da sistematização na educação como um todo, em especial na educação do campo. Este 
trabalho terá como metodologia fazer uma breve apresentação na introdução e logo após expor uma pratica de 
sistematização contando como acontece a sistematização nos cursos de formação sindical da ENFOC no Rio 
Grande Do Sul no ano de 2011, para atender isso apresentaremos a metodologia logo após apresentaremos 
algumas percepções dos educandos e o que muda no processo de formação na vida deles e na comunidade. Feito 
isso é discutido o tema da militância e o que fazer a partir da situação identificada, juntamente com a tentativa de 
quebrar paradigmas educacionais. Por fim deixamos algumas considerações finais ao relevante processo 
apontando alguns desafios. 
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1. INTRODUÇÃO 

O que apresentamos é uma produção de vivencias, saberes e sabores. O cerne do 

trabalho gira em torno da sistematização das reflexões vivencias pelos educandos durante a 

formação proporcionada pelo curso estadual de formação sindical organizado pela Enfoc 

(Escola Nacional de Formação da Contag). Eis a tarefa da sistematização que temos como 

objetivo mostrar, e a sua importância e relevância aos diversos espaços de educação do 

campo.  

A formação sindical sempre esteve presente nas ações do MSTTR desde seu 

surgimento, sendo compreendida como um espaço em que os camponeses constroem seu 

conhecimento para a tomada de consciência sobre a sua realidade, e a realidade do mundo. 

É uma educação popular e crítica, construída coletivamente a partir da vida e das 

coisas dos homens e mulheres rurais. “A formação sindical como um processo que tem como 

ponto de partida a realidade concreta dos trabalhadores e de suas organizações, de modo a 
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elevar sua consciência política e sindical e sua capacidade crítica e criativa de entendimento 

de transformação da realidade” (Contag, 1991, p.44). 

Com o passar dos anos a ação sindical vai se ampliando e um projeto de sociedade vai 

sendo concebido, surge então o PDLS (Programa de Desenvolvimento Local Sustentável) que 

qualifica o surgimento do PADRSS (Projeto Alternativo de Desenvolvimento Rural 

Sustentável e Solidário), tendo como principal objetivo a qualificação das lideranças sindicais 

para intervir nos espaços locais, propondo políticas de desenvolvimento rural. A formação 

assume então um papel central e fundamental neste processo, pois é tida como um 

instrumento da cidadania para a gestão da sociedade (Contag, 1995, p.24). 

Mais recentemente, a partir do 9º Congresso Nacional da Contag, em 2005, é 

deliberado sobre a criação da ENFOC (Escola Nacional de Formação da Contag), objetivando 

a realização de cursos de formação político-sindical para o MSTTR.   

Baseando-se nas demandas e necessidades da categoria dos trabalhadores e 

trabalhadoras rurais, foi sendo construído à várias mãos, o itinerário formativo, o 

funcionamento, os espaços de gestão e deliberação político, bem como a Política Nacional de 

Formação (PNF) e o Projeto Político Pedagógico (PPP). 

A estratégia escolhida foi a de formar educadores populares que pudessem multiplicar 

criativamente os temas, conteúdos e princípios que norteiam a visão de mundo e sociedade, 

onde educadores e educandos constroem seus aprendizados coletivamente. O itinerário prevê 

a realização de Curso Nacional, Regional e Estadual e a constituição de GES (Grupos de 

Estudos Sindicais), fazendo com que o processo formativo ocorra em todas as instâncias 

chegando até as comunidades rurais, fazendo a educação popular e do campo nas bases. 

O conteúdo programático é constituído por um Eixo Temático (Ação Sindical e 

Desenvolvimento Rural Sustentável); Unidades Temáticas (Estado, Sociedade e Ideologia; 

História Concepção e Prática Sindical; Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário) e 

Eixos Pedagógicos (Pedagogia para uma nova sociabilidade e Memória e Identidade), todas 

vivenciadas articuladamente. 
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A sistematização entra nesse processo como elemento de fundamental importância no 

pois permite o registro das várias reflexões, repercussões e percepções permitidas por essa 

vivência e construção coletiva.  

Este trabalho se propõe a mostrar a importância da sistematização na formação 

popular e do campo realizada pelo MSTTR, usando como objeto o Curso Estadual realizado 

no Rio Grande do Sul no ano de 2011. A sistematização tem o papel de registrar e 

problematizar os momentos vividos e partilhados pelos educandos/as e pelas pessoas que 

fazem parte indiretamente do processo formativo no estado, procurando identificar as 

mudanças nas suas ações cotidianas e estratégicas.  

Uma prática sistematizada poderá contribuir para a construção da “nova sociedade”, 

tema de fundo que perpassa a escola, porque seu propósito é desenvolver processos 

formativos dialógicos, críticos, orientados pelos princípios indicados pela Política Nacional de 

Formação (PNF) Com o passar do tempo é notada a importância de se chegar às bases com o 

processo formativo, por meio da multiplicação criativa do que foi vivido nos cursos nacionais, 

regionais e estaduais, estimulando a formação para a qualificação do seu trabalho e a 

importância da luta pela sua valorização. Enquanto os nossos agricultores estão em suas casas, 

muitas vezes fica difícil de perceber o que se passa a sua volta. A formação tem, então, a 

tarefa de se aproximar um pouco mais, cada trabalhador(a) rural. 

2. METODOLOGIA UTILIZADA 

A sistematização do curso do Rio Grande do Sul optou por uma pergunta motivadora 

que induz à reflexão sobre: o que mudou em mim? E o que mudou na minha atuação 

Sindical? Também para que os educadores façam um processo de busca, do que valeu para a 

aprendizagem e a convivência com os educandos? A formação tem que dar o alicerce para 

que todos/as tenham a clareza do pertencimento a uma classe, a classe trabalhadora, que se 

“defronta” com a tarefa de apontar um modelo alternativo de desenvolvimento sustentável e 

solidário. 

No decorrer do trabalho de sistematização se faz necessário orientar-se por objetivos 

orientadores que dão suporte ao trabalho de sistematizar, dos quais apresentamos: 
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 Objetivo Geral: 

Fazer a sistematização do curso estadual, com o resgate do processo, análise e 

interpretação, e que essa permita uma proposição para a prática sindical, em seus diversos 

níveis e frentes 

Objetivos específicos: 

• Resgatar o que se faz dentro desse processo educativo trazendo as memórias das relações 

criadas nos momentos do curso. 

• Aprender com o conhecimento veiculado pelas práticas pedagógicas proporcionadas pela 

práxis educativa. 

• Potencializar a cultura e a riqueza regional, com a troca de experiências; 

• Refletir, sobre práticas sindicais, do dia-a-dia, ocorridas no espaço do campo e no meio 

urbano. 

• Propor caminhos para que a ação da educação sindical aconteça também nas 

comunidades/bases sindicais através dos GES e das redes 

A sistematização foi orientada por um eixo temático que se define nesta 

problematização: “Como a nossa pratica formativa tem contribuído para a 

transformação do espaço coletivo da ação sindical?” 

A partir dessa pergunta orientadora desdobra-se outras perguntas: 

1) Quais os principais conteúdos trabalhados no curso, e quais as estratégias 

metodológicas para tal?  

2) Como o pedagógico trabalhou a integração entre conteúdos e técnicas para 

desenvolvê-los? 

3) O que o processo formativo despertou em mim enquanto militante? 

4) Como acontece a vivência nas comunidades rurais após a vivência do curso? 

5) Os temas que foram propostos nos cursos corresponderam com os interesses dos 

agricultores/as familiares? 
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A continuidade corresponde à implementação das mudanças sugeridas pelos 

educandos que indiquem uma prática participativa e construtora de melhores processos de 

sindicalismo. 

Através de uma narrativa das situações do processo formativo, cria-se um material 

extenso sobre as experiências vivenciadas pelos sujeitos, aliando-as às teorias e conceitos, 

gerando um texto descritivo e interpretativo das experiências e expectativas dos sujeitos.  

3. EXPERIÊNCIA DO CURSO ESTADUAL DE FORMAÇÃO DE LIDERANÇAS 

SINDICAIS. 

O Rio Grande do Sul incorpora o processo pedagógico da escola, faz com que os 

educandos/as também se sintam parte da construção coletiva das vivências e da história. 

Buscando a valorização do “Eu” foram usadas três perguntas: Quem Sou? O que faço? O que 

sonho? Com essas perguntas chega-se a uma diversidade de respostas que anima a caminhada 

na busca coletiva do conhecimento. Especifico a coletividade porque o curso que leva em 

conta a sistematização não tem um molde, não tem receita e está sempre sujeito disposto a 

mudar, a ter dinamizados os seus conteúdos, dando vida à matriz pedagógica orientadora, 

conforme os interesses do grupo que dele participa “Fazer com o povo é, acima de tudo, 

respeitar cada um e cada coletivo como sujeitos de suas próprias vidas, como seres de 

sentimento, pensamento e ação, capazes de fazer história.” (PALUDO e BEATRICI, 2007, p. 

11).  

O curso de formação busca teorias para relacionar às pratica vivenciadas 

cotidianamente pelos agricultores e sobre elas o debate acontece com muita riqueza. Atuar, 

lutar para a redução das desigualdades sociais, participar mediante mecanismos diversos de 

controle e expressão pública (conselhos, manifestações...). Para Che Guevara a libertação do 

homem implica concretamente “a solução das contradições que conduzem a sua alienação” 

(LOWY, 1999. p.52). Resolver essas contradições passa a ser o desafio diário de cada 

educando. 

Com vista aos direitos dos trabalhadores rurais, várias práticas dos sindicatos 

contribuem para que o avanço de melhorias no campo aconteça.  Um intelectual francês 

afirmou um dia: “O mundo parece feio, mau e sem esperança. Esse é o desespero tranqüilo de 
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um velho que vai morrer ali dentro. Mas justamente eu resisto e eu sei que vou morrer na 

esperança. Mas esta esperança é preciso construí-la”. (SARTRE. 1988 p.24).  

Os tempos atuais (século XXI) requerem a formação de um cidadão mais consciente, 

responsável e sensível, que pense globalmente, e encontre formas estratégicas de agir 

localmente; que seja capaz, de interferir e modificar a realidade social a partir de sua 

comunidade, tornando-se sujeito de sua própria história. Repetindo e contextualizando 

Gramsci (data, p.) é o “momento da crítica e da tomada de consciência”. 

 A busca e o compartilhamento do conhecimento são constantes no grupo que se 

preocupa com o sindicalismo. Com uma rede que é formada pela família sindical, todos se 

deparam com a condição de que estamos interligados e precisamos uns dos outros para 

concretizar nossas ações, e que, o que cada um de nós fizer vai refletir em toda a rede, pois 

cada experiência é uma experiência que se torna referência. 

Por isso os educandos são desafiados a refletir sobre a primeira formação e a sua vida? 

Em um primeiro momento gera um pouco de medo, ansiedade, dúvidas, mas acima de tudo a 

percepção de que temos de estar na busca do conhecimento. Com experiências diferentes 

aprendemos que os ideais podem ser realizados. Inicia uma mudança profunda de paradigmas, 

pois em geral estamos todos condicionados a uma determinada realidade localizada; e a uma 

visão determinista das coisas.  

Se o curso proporciona aos educandos(as) desenvolver liderança e cada vez mais 

melhorar sua ação sindical, está cumprindo com um dos seus objetivos pois, conforme 

“respostas” às perguntas orientadoras,isso desperta o interesse de liderança atuando nas suas 

bases. Quem é capaz de escolher seu próprio destino é autor de sua própria história. Muitas 

vezes é preciso ter coragem para mudar o caminho e experimentar o novo, criar e recriar a 

nossa práxis como aponta Freire: “Processos educativos que se pretendem críticos agregam 

texto e contexto, pois o ato de conhecimento, criador e político, recusa a repetição e a 

reprodução. Cria e re-cria sobre as experiências vividas por aprendizes-ensinantes e 

ensinantes-aprendizes. (1997). 

 Exemplo de perguntas dirigidas aos educandos que desafiam para que olhem a sua 

realidade: 
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Como estão organizados os moradores da nossa comunidade e município? Existem 

associações, cooperativas ou outras formas de organização? Cite-as e explique como 

funcionam. Como acontece a organização da produção na comunidade e município? Qual é o 

perfil das pessoas que vivem na comunidade e como se organizam? Como a população 

participa da vida política e democrática no município? As perguntas permeiam o desenvolver 

do curso e desafiam os educandos a fazer e refazê-las em sua atuação na prática sindical 

formativa e transformadora, e a sistematização permite que os educandos reflitam o conteúdo 

abordado no curso e que possam serem atores do desenvolvimento. 

4. A MILITÂNCIA A PARTIR DO PROCESSO FORMATIVO! 

 Durante o curso o pedagógico houve também um momento e que os trabalhos de 

grupo foram orientados pela pergunta: qual é o papel social do militante sindical? É o convite 

para que cada educando assuma o papel de militância. 

 Os militantes podem ser compreendidos como aqueles que atuam nas organizações 

presentes em nossas comunidades, dentre elas os nossos sindicatos, a Igreja, as cooperativas 

dentre outras. Os atores sociais devem sempre alerta em prol do bem comum da comunidade, 

promovendo a participação cidadã, articulando políticas publicas que cheguem a todos os 

municípios. Assim como nos fala Gramsci; “Se uma nação ou um grupo social que atingiu um 

grau superior de civilização pode (e, portanto, deve) “acelerar” o processo de educação dos 

povos e dos grupos sociais mais atrasados, universalizando e traduzindo de modo adequado a 

sua experiência” GRAMISCI, 1999, p. 86. 

 Podemos nesse momento de reflexão provocada por Gramsci, entender, e acelerar 

refletir novamente como a ação educativa e crítica pode ser efetuada por um grupo social. 

Fazer essa reflexão e multiplicar o nosso conhecimento é tarefa, “dever”, como movimento 

orgânico, para o entendimento e o fortalecimento do capital social, constituído pela massa 

trabalhadora para sairmos do “berço. Estar no berço para Gramsci não é vida (1999, p.89). 

 Mas também é necessário sempre lembrar que essa educação precisa ser rflexiva: 

“Não é possível fazer uma reflexão sobre o que é a educação sem refletir sobre o próprio 

homem” (FREIRE, p.14). Também cabe buscarmos auxilio em um grande pensador latino 

americano Enrique Dussel, estudioso da ética e da libertação humana: 
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Em primeiro lugar, devemos ver como cada homem, estando em seu mundo, situa 

seu poder-ser a partir de sua facticidade. [...] Em segundo lugar, os círculos 

constitutivos da facticidade [...] e os horizontes pro-jetivos do ad-veniente vão sendo 

incluídos uns em outros, desde os mais estreitos até o ultimo mais transcendental: 

desde a mesmidade [...], passando pelos grupos de ser-com-outros, até chegar à 

cultura [...] e a totalidade da humanidade num presente dado. Em terceiro lugar, [...] 

o ultimo horizonte é sempre o poder-ser ad-veniente (“futuro”: o que me com-

preendo agora poder-ser, no por-vir) que se dá na com-preensão dialética como 

movimento de totalização histórica, histórica que nunca termina, a não ser no caso 

de cada um (com sua morte), na humanidade como história universal. (1977, p. 61-

63) 

 Logo que possamos nos compreender dentro de cada realidade e dentro do circulo no 

qual vivemos e convivemos, podemos chegar a ser-conjunto de maneira pratica na construção 

do novo, coletivo em busca dos sonhos apresentados anteriormente.  

5. MUDANDO PARADIGMAS NO PROCESSO EDUCATIVO 

A educação pela qual os educandos/as e educadores/as vivenciam é nova. Essa 

proposta que a ENFOC (Escola Nacional de Formação Politico-Sindical da CONTAG) utiliza 

é resultado de demanda apontada pelo 9° Congresso Nacional em 2005. “Com a proposição 

de ser um lugar de reflexões permanentes sobre o seu fazer educativo e concomitante sobre a 

prática sindical” (ENFOC, p.19) a Escola segue os princípios do plano nacional de formação 

(PPP e PNF). 

As características da formação são dadas pelos princípios da PNF (Política Nacional 

de Formação) tem como fundamentos básicos: construir e desenvolver um sistema de 

formação político-sindical; estimular o processo formativo nas diversas áreas temáticas; 

estimular e desenvolver metodologia que respeite a pluralidade de idéias e qualificar o debate 

sobre concepção sindical e toda a sua respectiva ação. Com essas características a formação 

que aconteceu no Estado do Rio Grande do Sul, ganhou cara nova e se configura como uma 

educação popular libertadora como nos indica Freire na analise que faz da relação entre 

educando e educador; 
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Elas incluem a questão do ensino, da aprendizagem, do processo de conhecer-

ensinar-aprender, da, autoridade, da liberdade, da leitura, da escrita, das virtudes da 

educadora, da identidade cultural dos educandos e do respeito devido a ela. Todas 

essas questões se acham envolvidas nas relações educadora-educandos. (FREIRE, 

1997, p.51) 

 O fato de conhecer-ensinar-aprender, traz o novo e quebra os paradigmas de que é só 

o professor que sabe e o aluno recebe as informações. Aqui o processo inverte e o 

conhecimento é conjunto e ainda mais em uma perspectiva conjunta que desafia a educação à 

(...) permanente disposição em favor da justiça, da liberdade, do direito de ser. A 

nossa entrega à defesa dos mais fracos, submetidos à exploração dos mais fortes. É 

importante, também, neste empenho de todos os dias, mostrar aos alunos como há 

boniteza na luta ética.” (FREIRE, 1997, p.52).  

A educação tem sentido quando ela atende às questões éticas que põem em diálogo o 

povo. O curso proporcionado pela escola fomenta o que Paulo Freire após identificar que o 

homem é um ser racional, chama de a Raiz da Educação: “O homem pode refletir sobre si 

mesmo e colocar-se num determinado momento, numa certa realidade: é um ser na busca 

constante de ser mais e, como pode fazer esta auto-reflexão, pode descobrir-se como um ser 

inacabado, que está em constante busca. Eis aqui a raiz da educação” (FREIRE, p.14)  

5.1 PÓS CURSO 

 O que fazer após o processo formativo? Muitas lideranças acabam se afastando dos 

movimentos e também das ações refletidas no processo formativo, e, é por isso que a Enfoc 

pensa na construção de GES (Grupos de Estudo Sindical) e REDES.Nessa construção o povo 

integra-se a comunidade, atuando no GES, ou em Rede, aos poucos toma consciência de sua 

alienação. Para os municípios terem êxito, os atores sociais têm que estar organizados em 

varias áreas, não só na agricultura. As agroindústrias são espaços que estão demonstrando dar 

certo, porém os educandos trazem os problemas que algumas enfrentam a questão da 

legalização é um dos principais problemas.  

 Com os processos formativos aprendemos também que através de redes sociais, 

pessoas estabelecem laços com outras formando redes de relações interligadas umas com as 

outras. As redes, são formadas por pessoas que coordenam grupos de estudos sindicais, esses 
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coordenadores, repassam as informações a respeito do debate de cada região, com suas 

dificuldades e avanços. As redes não são organizações oficializadas, nem tampouco fixas; são 

laços de confiança e informações que podem ser mudadas para e na luta conjunta. As redes 

têm grande eficácia. O movimento sindical vê o grande potencial desse movimento podendo 

ele ser propulsor, desde que dê suporte às discussões e também repasse informações. Isso é o 

que o estudo sistemático do curso também aponta como perspectiva de manutenção da chama 

que acende o gosto pela luta dos trabalhadores rurais e a classe trabalhadora acesa. 

 As redes podem ter “nós” mais fortes que centralizam informações e as relações com 

outros atores. Os “nós” das redes podem representar também certa dominação de alguns 

indivíduos sobre os demais, a tarefa de todos os envolvidos na rede é de dinamizar para que 

os nós sejam apenas amarras das organizações, que essas não sejam neutralizadoras do 

conhecimento. As redes estabelecem uma relação muito forte para o desenvolvimento dos 

atores sociais. 

 Estabelecem laços fortes quando são construídos com tempo, têm intensidade 

emocional; os mais fracos são aqueles sobre os quais não há muito investimento. Quais são os 

laços mais proveitosos para os indivíduos, para nossa rede de educadores(as) populares e para 

pensar o desenvolvimento? Esse questionamento pode parecer inoportuno, mas possibilita e 

aponta, segundo os educandos, que “precisamos de um planejamento a curto, médio e longo 

prazo que seja dinâmico que possa avaliar-se e se for preciso volte ao ponto de partida”. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Todo o trabalho de sistematização deve ser realizado na perspectiva de descrever as 

angústias, problemática e vivências do curso. A partir da sistematização percebemos que 

muitas questões levantadas pelos educandos só terão respostas quando forem enfrentadas na 

prática do dia-a-dia de cada um.  

 Temos que repensar a questão política, e insistir na formação. Segundo Gramsci; “a 

repetição é o meio mais didático, mais eficaz para agir sobre a mentalidade popular [...] 

trabalhar de modo incessante para levar intelectualmente camadas populares cada vez mais 

vastas, isto é, para dar personalidade ao amorfo elemento de massa” (GRAMSCI, 1999, p. 

110). Tomar consciência e usar os vários instrumentos de informação para garantir que os 

trabalhadores recebam informações é importante. 
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Alguns limites ficam ainda visto que como diz Dussel “a finitude temporalizante vive 

sua alteridade histórica por determinações eletivas que tragicamente o lançam num dos 

múltiplos caminhos possíveis.” (DUSSEL, 1977, p.80). Como os caminhos são trilhados pelos 

trabalhadores e está em constante mudança histórica cultural, econômica, ambiental que 

vivemos, nossos limites tem que serem ultrapassados dia-a-dia com olhar crítico sobre a 

realidade.  

“Agir localmente e pensar globalmente” é uma frase, um dito popular difundida no 

nosso meio, parece ser simples, mas fazer a crítica de nós próprios, as vezes parece ser mais 

difícil do que criticar o outro. Olhar para dentro de cada um. Olhar para dentro do movimento 

que participamos e com criticidade apontar erros e acertos para trilhar os caminhos da justiça 

social e da igualdade é o que aponta a sistematização. 

A sistematização do curso proporcionou um conhecimento novo, que é a junção de 

elementos vivenciados, entrevistas, perguntas e respostas que dialogam com autores que 

trabalham na perspectiva da educação popular libertadora. A sistematização reflete no 

contexto do movimento sindical, que se desenvolve em varias fazes com muita pluralidade. 

Que esse trabalho possa ajudar a todos/as que se dedicam a educação popular e o 

fortalecimento dos movimentos sociais que trabalham na perspectiva da melhoria da 

qualidade de vida e equidade social do homem.  
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