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Resumo: Este trabalho é um esforço teórico a fim de analisar e contrapor os distintos projetos de 
educação e escola existentes no cenário nacional e na forma como, a partir destes projetos, se 
concretizam as práticas avaliativas. Partimos da analise do projeto burguês de sociedade, 
englobando as questões pertinentes a educação/escola, e como contraponto a construção das escolas 
nos Assentamentos do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), centradas nos 
seus princípios filosóficos e pedagógicos da educação.  
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Introdução 
 

Compreendemos existir um processo de legitimação pelo consenso em torno da 

sociabilidade burguesa, tendo na educação um grande instrumento para este desenvolvimento 

(LIMA; MARTINS, 2005) e, segundo Enguita (1989), a burguesia tem como fim transformar toda a 

sociedade civil a sua imagem e semelhança. Porém existe a resistência por parte de setores 

organizados da classe1 trabalhadora e, para este trabalho, focaremos nossa atenção nos esforços do 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) que construíram um distinto entendimento 

de educação e escola para os seus assentamentos. Discutiremos a partir das questões referentes a 

organização do trabalho pedagógico centrando maior atenção para a categoria avaliação. Fazemos 

esta opção por concordar com Freitas (1995) e Escobar (1997) quando apontam que a avaliação é a 

guardiã dos objetivos, sendo a “encarnação” da função social capitalista para a educação, na escola, 

sendo então a categoria central para garantir a manutenção do status quo. Dessa forma, pretendemos 

contrapor a escola capitalista (CAMINI, 2009), com a construção das escolas de assentamento, a 

partir da educação do/no campo, entendendo esta se configurar enquanto um contraponto, a fim de 

discutir a respeito das distintas concepções existentes acerca da avaliação. 

Para alcançarmos este objetivo traremos nosso entendimento a respeito da organização do 

trabalho pedagógico e sua relação com o trabalho produtivo, que reflete movimento do capital, para 

em seguida pontuar os distintos projetos de educação e escola tendo como foco a categoria da 
                         
1 Como classe social, entendemos como sendo um grande conjunto de seres humanos que compartilham um mesmo 

modo de vida e uma mesma condição de existência. Diferenciam-se e constroem sua própria identidade social. 
Definem-se pela propriedade ou não dos meios de produção, assim como, pelos interesses, cultura política, 
tradições, consciência, entre outros (KOHAN, S.d). 



avaliação. Pretendemos com isso demonstrar a íntima relação existente entre os objetivos de cada 

projeto de educação e sua manifestação/concretização na escola enquanto avaliação. 

 

Projeto burguês de educação e escola: reflexos na avaliação  

A partir dos estudos de Manacorda (1992, 2010), percebemos que a escola é uma instituição 

social com fins de distinção de classe. Ela nasce no interior das classes detentoras dos meios de 

produção, para aqueles que podiam se dedicar ao ócio, não existindo para os trabalhadores e, de 

acordo com Pistrak (2000, p. 30) “a escola sempre foi uma arma nas mãos das classes dirigentes”. 

Ainda de acordo com este autor, a partir do entendimento construído pelo materialismo histórico e 

dialético, compreende-se que a escola 

(...) faz parte da superestrutura ideológica edificada na base da produção, em bases sociais 
bem determinadas que não dependem da vontade dos indivíduos e dos reformistas. Na 
sociedade dividida em classes, a escola servirá os interesses das classes dominantes (...). 
 (PISTRAK, 2000, p. 108). 
 
 

É importante pontuar que esta “característica” da escola não lhe foi imposta apenas no modo 

de produção capitalista. Como nos mostram os autores já citados, a forma como ela foi construída 

sempre levou em conta essa separação entre as distintas classes. 

Atualmente a escola “existe para todos”, pelo menos enquanto discurso, sendo este o reflexo 

de grandes transformações sociais que vieram a colocar a burguesia enquanto classe hegemônica, 

pondo fim às relações feudais de produção. Frente estes desdobramentos, podemos dizer que a 

escola foi reinventada, visto que a partir da Revolução Industrial2 ocorreram grandes 

transformações técnico-científicas, colocando a necessidade de instrumentalização dos 

trabalhadores que passaram a aprender a manusear a nascente maquinaria, sendo esta uma das 

prioridades para a burguesia manter-se enquanto tal.   

        Entre estas transformações, percebemos que a organização do trabalho sofreu grande impacto 

e, para Enguita (1989), esta forma “atual” não existiu ao longo da história, elas começaram a serem 

implantadas ao final do século XVIII e início do século XIX, impondo aos agricultores um novo 

padrão de vida, tendo estes que vender sua força de trabalho a nascente burguesia como forma de 

garantir sua sobrevivência, transformando-os em trabalhadores assalariados. Cabe pontuar que 

houveram diversos protestos que ao longo da história conquistaram muitos direitos trabalhistas. São 

relações que respondem as necessidades de uma classe, portanto, as entendemos enquanto produtos 

sociais construídos historicamente e cujas condições devem ser reproduzidas constantemente, frente 

os interesses da burguesia. Neste sentido concordamos com Marx (1852) quando coloca que 

                         
2  A Revolução Industrial consistiu em um grande conjunto de mudanças tecnológicas com profundo impacto no 

processo produtivo em nível econômico e social. Teve inicio no Reino Unido ainda no século XVIII, expandindo-se 
a partir do século XIX. 



 
Os homens fazem a sua própria história, mas não a fazem segundo a sua livre vontade; não 
a fazem sob circunstâncias de sua escolha e sim sob aquelas com que se defrontam 
diretamente, legadas e transmitidas pelo passado. A tradição de todas as gerações mortas 
oprime como um pesadelo o cérebro dos vivos. 

 

        A burguesia, lutando contra o poder dos senhores feudais, sistematiza a lógica do capital, dessa 

forma “o capitalismo vai desestruturando o regime feudal de produção, constituído pela produção 

agrícola camponesa autônoma e pela produção artesanal, para instaurar o sistema de fábrica” 

(RIBEIRO, 1999, p. 09), transformando o camponês em trabalhador assalariado. 

Nessa mesma direção, Ribeiro (1999) aborda as questões que estavam no centro dos 

interesses da burguesia que desencadearam na concepção de educação e construção da escola. 

Segundo a autora esta foi 
(…) concebida no interior de processos revolucionários de instituição de um novo 
modelo de produção – o capitalismo – que precisa de operários alfabetizados e 
disciplinados, ou mais produtivos; de um novo modelo de sociedade – a burguesa – 
que precisa libertar-se da “autoridade” eclesial, colocando-se, nos negócios, em 
nível de igualdade com a nobreza e o clero; de um novo modelo de ciência – a 
físico-experimental – para fundamentar a criação de máquinas-ferramentas que 
imponham aos operários o tempo, a quantidade e a qualidade da produção; de um 
novo modelo de política – o Estado – que unifique feudos, delimite um território, 
centralize poder, elabore e aplique as leis que regulem a organização da sociedade 
civil; portanto, de uma nova educação – a escola pública – que, através do ensino da 
língua vernácula, da disciplina e da obediência às leis civis, forme o cidadão burguês 
e o operário (RIBEIRO, 1999, p. 08) grifos do original. 
 

        Não pretendemos apresentar uma profunda análise histórica do desenvolvimento do 

capitalismo, porém é importante pontuar questões que demonstrem a relação existente entre o 

trabalho produtivo e como este influencia na organização do trabalho pedagógico, no chão da 

escola. 

        A partir das transformações no mundo do trabalho ao longo do século XX, oriundas das 

demandas do mercado, sofremos as influencias do Taylorismo/fordismo3 com maior intensidade até 

a década de 1970 tendo como marco a crise do capital e a necessidade do capital se reorganizar para 

a manutenção das altas taxas de lucro. Nesse processo, como novo modelo de organização da 

indústria para a contínua exploração dos trabalhadores, desenvolveu-se o Toyotismo4. Dessa forma, 

                         
3 Entendemos, assim como Antunes (2005, p. 25) o fordismo fundamentalmente “(...) como a forma pela qual a 
indústria e o processo de trabalho consolidaram-se ao longo deste século, cujos elementos constitutivos básicos eram 
dados pela produção em massa, através da linha de montagem e de produtos mais homogêneos; através do controle dos 
tempos e movimentos pelo cronômetro taylorista e da produção em série fordista; pela existência do trabalho parcelar e 
pela fragmentação das funções; pela separação entre elaboração e execução no processo de trabalho; pela existência de 
unidades fabris concentradas e verticalizadas e pela constituição/consolidação do operário-massa, do trabalhador 
coletivo fabril, entre outras dimensões” (grifos do original). 
4 O Toyotismo, diferentemente da grande empresa fordista centraliza sua produção a partir da demanda do mercado, 
reduzindo as perdas de mercadorias à espera da venda. Se baseia no subcontratos (terceirizações), não contratando 
grandes contingentes de trabalhadores, aprofundando a exploração e aumentando o poder do capital sobre a força de 
trabalho (KOHAN, sd). 
 



o campo educacional é direcionado para uma concepção produtivista e mercantilista. A educação no 

Brasil, da escola básica à pós-graduação, internaliza o papel de desenvolver as habilidades de 

conhecimento, os valores e atitudes de gestão de qualidade (NOZAKI, 2004), tornando-se uma 

educação extremamente técnica e instrumental, com uma formação em um curto espaço de tempo e 

com qualidade questionável. O objetivo ainda é a formação dos trabalhadores para responder aos 

interesses da burguesia. Mas como se dá a avaliação nesses marcos? Antes de partirmos para a 

resposta dessa pergunta, se faz necessário pontuar nosso entendimento a respeito do trabalho 

pedagógico. 

Para Frizzo (2008, p. 06), a concepção de trabalho pedagógico faz referencia “(...) a uma 

noção ampliada de trabalho desenvolvido pelo professor na escola e suas possibilidades de 

articulação entre a macroestrutura sócio-política e o cotidiano da docência nos espaços escolares”, 

sendo assim, o trabalho pedagógico esta na dependência dos interesses/objetivos do capital à 

educação. Dialogando com Freitas (1995), este coloca que o trabalho pedagógico deve ser 

entendido em dois níveis: a) como trabalho pedagógico que, costuma desenvolver-se 

predominantemente em sala de aula; e b) como projeto político pedagógico da escola. 

        Entendemos que o trabalho pedagógico nos marcos do capital tem sua finalidade no 

 
disciplinamento para a vida social produtiva, em conformidade com as especificidades que 
os processos de produção, em decorrência do desenvolvimento das forças produtivas, vão 
assumindo e o trabalho pedagógico fica subordinado à esfera da produção, onde o professor 
se insere na linha de montagem (FRIZZO, 2008, p. 11). 
 

Compreendemos que a escola capitalista procura, através de sua organização interna, 

afastar-se da realidade social, sendo uma de suas características este isolamento da vida. Isto se dá 

pelo medo que esta possui do seu entorno, do seu meio, por fazer a leitura de que o meio ensina, o 

meio educa (FREITAS, 2010), e segundo Pistrak (2009) este distanciamento existo frente a 

compreensão que esta é a partir desta aproximação, que os estudantes terão condições de 

transformarem o mundo ao redor. A separação dos conteúdos por matérias que não dialogam entre 

si, a falta de aplicação destes na vida dos estudantes, entre outros, acarretam no desinteresse por 

parte dos alunos pela escola. Entendemos que o ensino parte dos conteúdos, tendo um caráter 

livresco, e por isso estes se tornam vazios. Essa relação não é acidental, nem ao menos um acaso 

burocrático, muito pelo contrário, é o resultado do entendimento burguês de educação.            

Voltando nossa atenção à pergunta feita, compreendemos que a avaliação e os objetivos 

estão dados pela natureza da organização do trabalho pedagógico, que reflete o projeto histórico 

hegemônico, capitalista, sendo assim, a avaliação se dá nos marcos do capital. Este projeto histórico 

tem como foco (objetivo), para a educação dos trabalhadores, o interesse de que estes internalizem 

“a legitimidade da posição que lhes foi atribuída na hierarquia social, juntamente com suas 



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

estipuladas nesse terreno” (MESZÁROS, 2005, p.44). O reflexo destas relações na escola e, 

principalmente, na avaliação é a construção de um “instrumento perverso da ideologia dominante, 

pois a forma como ela é realizada nas escolas determina aqueles que farão parte da classe 

dominante e da classe dominada” (SILVA, 2010, p. 10), criando uma hierarquia no âmbito escolar, 

refletindo o movimento do capital. Segundo Escobar (1997, p. 96), “a avaliação tem por objetivo 

hierarquizar os alunos, estimular a competição, distribuir desigualmente as oportunidades escolares 

e sociais (...). Este é o sentido da avaliação na escola”, colocando a culpa pelo fracasso/sucesso 

escolar no individuo. Enxergamos, assim como Ramos (2006), que a forma da avaliação gira em 

torno de regular, verificar, mensurar com a finalidade de excluir e hierarquizar as pessoas e os 

conhecimentos no processo pedagógico da escola, tendo como instrumento principal de avaliação a 

realização de provas. 

Esta hierarquia é produzida, legitimada pela avaliação através de quatro pontos que, para 

Freitas (1995, p. 242) são: 
1. Manutenção propriamente dita das classes dominantes em profissões nobres; 2. 
Eliminação adiada, ou manutenção provisória das classes populares em profissões 
menos nobres; 3. Manutenção adiada, ou exclusão pura e simples das camadas 
populares do interior da escola, ou seja, a evasão; 4. Eliminação propriamente dita 
(privação), no sentido de impedir o ingresso das camadas populares na escola. 
 

Estas relações se concretizam tendo como força a origem social do aluno, sua condição de 

classe (FREITAS, 1995). Neste sentido, percebemos que grande parte dos conhecimentos 

construídos pela humanidade ao longo do processo histórico é negado aos trabalhadores. A estes 

cabe uma educação (conhecimento) e escola de caráter técnico e instrumental, pouco 

intelectualizada, cabendo a burguesia desenvolver as capacidades intelectuais com maiores 

possibilidades, condições. Frente estas relações, a partir das práticas avaliativas no interior da 

escola, ocorre a internalização da exclusão (FREITAS, 2002). O estudante oriundo das classes 

populares sofre com as graves consequências geradas pelo descaso com a educação que vem a se 

refletir na precariedade das políticas públicas e na má qualidade das condições de trabalho, entre 

outros. Este descaso é transferido para o estudante quando não consegue alcançar a aprovação ou a 

ocupação de um posto de trabalho nobre, existindo uma culpabilização da vítima. 

A partir de uma breve analise histórica das relações sociais, econômicas e políticas, 

percebemos que a constituição da escola e sua(s) forma(s) de avaliação são o resultado da luta de 

classes5, que se dá a partir das disputas de projetos políticos concretizados pelas diferentes classes 

que atuaram e atuam ao longo da história. Dessa forma defendemos, de acordo com Freitas (1995), 
                         
5 Entendemos por luta de classe, a partir de Kohan (Sd.), como sendo um conflito histórico entre grandes conjuntos de 
pessoas, ou seja, as classes sociais. Este confronto divide a sociedade em opressores e oprimidos, escravistas e escravos, 
patrícios e plebeus, senhores e servos, burgueses e proletários. 
 



que a finalidade do trabalho pedagógico deve estar centrado na construção do conhecimento 

socialmente útil, por meio do trabalho com valor social. Este mesmo autor aponta que no interior da 

escola, o trabalho enquanto base da educação deve estar ligado ao trabalho social, configurando-se 

enquanto uma atividade concreta. Caso contrário torna-se uma atividade sem valor, reduzindo seu 

aspecto social à mera aquisição de determinadas normas ou procedimentos metodológicos, servindo 

aos interesses do capital. 

Este proposta coaduna-se com o entendimento de educação e escola presentes no MST, a 

qual passaremos a discuti-la.   

         

As escolas de assentamento do MST: contraponto à escola capitalista6  
         

        A escola para o MST surge da necessidade concreta de construir uma educação que venha a 

dialogar a partir da realidade pela qual vivenciam cotidianamente nos assentamentos e 

acampamentos. 

        Embora a educação seja um direito de todos garantido pela Constituição de 1988, a realidade 

vem demonstrando existir um abismo entre a “construção” das leis e sua aplicação prática. Essa 

realidade foi e é vivida pelos assentados e acampados do MST. Nesse sentido, ainda na década de 

1980 surge a necessidade de garantir a educação para as crianças. A partir do descaso por parte dos 

administradores públicos entenderam a necessidade de iniciar a luta pela escola, realizando 

constantes mobilizações (atos públicos, marchas, ocupações), conquistando o acesso e permanência 

na terra, entre outros. Possuíam, e ainda possuem o entendimento de que. 

 
O camponês não pode deixar seu trabalho para andar várias milhas para ver figuras 
geométricas incompreensíveis e aprender os cabos e os rios das penínsulas da África e se 
encher de termos didáticos vazios. Os filhos dos camponeses não podem se afastar léguas 
inteiras, dias após dias, da estância paterna para ir aprender declinações latinas e divisões 
abreviadas (MARTÍ, J. 1995, p. 44). 
 

A escola deve estar junto com os assentados, ensinando aos educandos7 ler, escrever e 

calcular a realidade do assentamento e da sociedade, acreditando no dever de “criar uma escola que 

prepare os construtores da nova vida” (KRUPSKAYA, 2009, p. 106 – in A escola-comuna).            

A fim de alcançar esta escola, construíram uma educação centrada em princípios8 filosóficos 

e pedagógicos. Esta distinção serve para uma melhor compreensão de questões específicas 

envolvidas no trabalho de educação. Os princípios filosóficos refletem a visão de mundo, as 

                         
6 Referencia ao trabalho da Prof. Dr. Isabela Camini (2009) intitulado: A escola itinerante: um contraponto à escola 
capitalista. 
7 O MST utiliza o termo educando ao se referir aos estudantes e educador referindo-se aos professores. 
8 Por princípio entendem como sendo “(...) algumas idéias/convicções/formulações que são as balizas (estacas, marcos, 
referências) para nosso trabalho de educação no MST” (MST, 2005, p. 160). 
 



concepções mais gerais da sociedade, entre outros. Os princípios pedagógicos se referem ao como 

fazer e pensar a educação, a fim de concretizar os princípios filosóficos (MST, 2005). 

Destes princípios construíram a compreensão de que o ensino deve partir da prática, da 

realidade, e não meramente dos conteúdos. Colocam que para o ensino é necessário existir a relação 

prática-teoria-prática, tendo como foco os temas geradores a fim de integrarem as disciplinas e 

conteúdos, a fim de construir o conhecimento científico da realidade (MST, 2005), visto que estes 

não possuem medo do meio, muito pelo contrário, querem que este esteja “dentro” da escola. 

Existia o entendimento de que era necessário construir uma escola diferente e por isso a necessidade 

de relacionar com o que existe fora do assentamento. Pistrak (2000, p. 36) aponta que “(...) a escola 

pode enfrentar o estudo da realidade atual de duas formas: ou a estuda como um objetivo exterior, 

sem determinar a própria posição em relação a ela – e então teremos uma escola de ensino livresco; 

ou então a escola tomará posição frente à realidade atual – e então o presente será estudado de um 

ponto de vista bem determinado; então, e só então, ela será capaz de educar a criança (...)”. 

O entendimento do MST a respeito da educação e escola não é estanque, a constroem a 

partir dos determinantes históricos, pelo enfrentamento cotidiano no sentido da luta pela conquista e 

posteriormente pela manutenção dos seus direitos. Existindo uma constante 

formulação/reformulação a respeito da forma de se colocar em prática a avaliação. Acreditamos que 

isso ficará expresso em nosso trabalho. 

Nos seus materiais, construídos pelo Setor de Educação, procuram estabelecer os pontos 

centrais que venham a balizar a linha política para a construção, nas diversas escolas presentes nos 

diferentes assentamentos pelo Brasil, de uma avaliação que faça o processo educacional crescer, que 

venha a qualificar a formação dos educandos ao invés de construir relações de competição, seleção, 

hierarquização, exclusão, entre estes. 

Muitos foram seus questionamentos nesse processo. O que avaliar?, Quando avaliar?, Como 

avaliar?, Quem deve avaliar? (MST, 2005). Com relação ao entendimento de avaliação, entende-se 

que esta é uma prática coletiva e que 

Só a prova não chega. É preciso avaliar a participação dos alunos na organização e no 
trabalho. É preciso avaliar a convivência dos alunos com os outros alunos e dos professores 
com os alunos. Os alunos devem avaliar-se a si mesmos, aos colegas e aos professores. Os 
professores devem avaliar-se e avaliar os alunos. O assentamento deve avaliar a Escola. A 
Escola deve junto avaliar o conjunto do assentamento. Só assim haverá um avanço coletivo 
e pessoal de todos e de cada um (MST, 2005, p. 36). 
 

Com relação a utilização do instrumento avaliativo prova, entendemos que seu resultado é 

uma nota definitiva sendo por isso inadequada (DEMO, 1999), vindo a retratar de maneira 

superficial os domínios de conteúdo que podem ser obtidos por reprodução mecânica ou cola. 

Durante o processo de construção das questões relacionadas a educação e escola, entenderam a 

necessidade de avançarem na questão referente aos instrumentos, não se limitando a utilização da 



prova. 

        Avançando neste processo de constantes questionamentos, elencaram como proposta de 

avaliação três pontos centrais (MST, 2005) sendo: a) Avaliação dos alunos; b) avaliação dos 

professores e demais trabalhadores da escola e c) avaliação do desenvolvimento destes pontos. 

Consideram também outros elementos para a construção de uma proposta. 

 
Qualquer avaliação deve ser feita na perspectiva de superar os problemas e atingir 
os objetivos com mais qualidade (...). A avaliação deve acontecer em vários 
momentos do processo (...). Todas as atividades realizadas na escola devem ser 
consideradas na avaliação (...). A avaliação deve ser um processo coletivo e 
democrático. Todos os integrantes da escola devem poder avaliar e serem 
avaliados. Mas é preciso combinar, coletivamente, quais serão as instâncias de 
participação e que avaliação cabe a cada uma delas (...). A avaliação deve ser 
sistemática e planejada: cada dimensão deve ter critérios e instrumentos 
previamente definidos e combinados coletivamente (...). Critérios são os elementos 
que devemos levar em conta ao fazer a avaliação. Assim, por exemplo, na 
avaliação das aulas um critério, necessariamente, será o domínio de conteúdos das 
disciplinas pelos alunos (...). Os processos de avaliação devem levar ao hábito de 
fazer crítica e autocrítica entre as pessoas, nas instâncias determinadas pelo 
coletivo (MST, 2005, p. 147-148). 
 

Como já fora colocado, compreendem existir a relação entre as categorias objetivo e 

avaliação, dando grande destaque a este processo e não apenas ao resultado. Este entendimento se 

reflete no método com que trabalham, cabendo não apenas 

 
(...) decidir sobre os procedimentos específicos de avaliação dos alunos para este 
período e quando realiza-los, mas também prever como será feita e em que 
momento a avaliação sobre o desenvolvimento do tema e em que medida os 
objetivos estão sendo atingidos e como podem ser qualificados. Além da avaliação 
que vai ocorrendo durante o desenvolvimento deste plano, é fundamental que antes 
de se começar um novo tema, a equipe de professores, junto com os alunos façam 
uma avaliação bem rigorosa de tudo que aconteceu de positivo e de negativo 
durante o processo. Isso é para que o próximo plano já incorpore as lições da 
prática e possa ser ainda mais perfeito do que o último (MST, 2005, p. 124). 
 

Confronto de perspectivas 
         

Tendo apresentado as distintas concepções de educação, escola e a forma como se concretiza 

as práticas avaliativas, acreditamos estar evidente a existência de um confronto de perspectivas. A 

conjuntura social, discutida brevemente neste trabalho, é o resultado dos distintos interesses das 

classes que atuam na sociedade, em outras palavras, é a expressão clara da luta de classes. Cabe 

pontuar que esse resultado não é estanque, fixo, visto que a organização social no modo de 

produção capitalista é extremamente dinâmica e, segundo Marx e Engels (2003, p. 46), trava-se 

uma luta que acaba “(...) com uma transformação revolucionária de toda a sociedade ou pelo 

declínio comum das classes em luta”.  

É a partir dos objetivos que se concretizam as práticas avaliativas, da mesma forma que é 



avaliação que concretiza os objetivos (FREITAS, 1995; ESCOBAR, 1997), estando estas relações 

perpassadas pela condição de classe dos indivíduos. Percebemos que ambos os projetos apontam 

para distintos horizontes, sendo a reprodução da exploração da força de trabalho e apropriação cada 

vez mais acentuada das taxas de lucro como pontos centrais dos interesses da burguesia, 

transformando a educação e escola em importantes instrumentos de acomodamento social. Em 

contrapartida, os trabalhadores lutam pelo fim da exploração da força de trabalho, pelo fim da 

exploração do homem pelo homem, tendo o entendimento de que a educação e escola são 

importantes instrumentos de conscientização para superação destas relações intrínsecas ao modo de 

produção capitalista.  

 Apontamos que a construção da escola do MST é a concretização deste confronto. Esta 

perspectiva aponta para uma mudança radical na lógica que conduz as práticas de avaliação por que 

se propõem substituir a lógica da exclusão pela lógica da inclusão, possuindo um caráter 

extremamente distinto da escola capitalista. Embora esta discussão se configure enquanto um 

estudo teórico devido ao fato de não termos realizado um trabalho de campo, empírico, acreditamos 

ser possível pontuarmos que as relações de manutenção e eliminação não se manifestam.  

Embora neste trabalho não tenhamos dado ênfase a questão da existência das escolas de 

assentamento e da escola Itinerante, presente nos diversos acampamentos e que por isso possui 

desdobramentos que lhe são específicos, o MST procura não pontuar essa “divisão”. Ambas as 

escolas possuem esta linha política “geral”, e se configuram enquanto materialização deste 

confronto. 

Temos clareza que o MST é um movimento que não se exime das contradições existentes na 

dinâmica social, dessa forma sentimos uma grande necessidade em buscar a compreensão destas 

categorias para além da aparência, como elas se relacionam, a fim de perceber qual/quais destes 

projetos construímos a partir de nossa prática pedagógica. Embora não tenhamos tratado das 

categorias conteúdo/método neste estudo, sentimos e afirmamos a necessidade de expor que estas 

possuem grande importância para a manutenção do projeto burguês, assim como, para a defesa e 

construção do projeto dos trabalhadores.   

Dessa forma, salientamos a necessidade de constantes estudos que analisem as práticas 

avaliativas no MST, a fim de perceber como estas vem se manifestando na prática social, no 

cotidiano, no chão da escola. Não podemos perder de vista a importância de se ter clareza dos 

objetivos mais aparentes, assim como, daqueles que estão na essência do projeto burguês de 

educação e escola, para que possamos construir contrapropostas que unifiquem teoria e prática. A 

importância da concretização deste apontamento vem no sentido de que a prática não se distancie da 

teoria, da mesma forma que a teoria não se configure enquanto um momento distante da realidade, 

para que este movimento não caia em incoerências e contradições e sim, que venha a arranhar ainda 



mais a educação e a escola capitalistas (CAMINI, 2009). 

 
A Escola do MST 

 
Sim ela existe e 

Acredita na construção 
De uma nova sociedade 
Em que seja capaz unir 

Homens e mulheres 
Que lutam 

Pela vida 
 

Pela necessidade da luta 
Mais um sonho se concretiza 

 
Muito longe vamos chegar 

Sozinhos não estamos, pois 
Pela escola da vida lutamos. 

(CALHEIROS, 2010) 
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