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RESUMO 
Aborda-se a educação na perspectiva crítica emancipatória em 
contraposição à educação burguesa economicista para as massas, 
organizada para a conformação e submissão às relações hegemonizadas 
de exploração do capital. Objetiva-se discutir o Movimento dos 
Trabalhadores Sem Terra (MST) na luta pela reforma agrária e a luta pela 
educação, em especial, a superior, como estratégia de formação de 
quadros. Apresenta-se a experiência do MST, destacando-se sua 
proposta político pedagógica articulada às Diretrizes Curriculares do 
Serviço Social. Conclui-se que a experiência potencializa a formação de 
quadros para a classe trabalhadora, mas que apresenta limites e 
desafios que precisam ser problematizados para que se possa avançar 
na estratégia de formação. 
 

Palavras-chave: Organização política. Educação. MST. Serviço Social. 

 

ABSTRACT 
Education is approached from a critical emancipatory perspective, as 
opposed to an economistic bourgeois education for the masses, 
organized to conform and submit to the hegemonized relations of 
capital exploitation. The objective is to discuss the Landless Workers 
Movement (MST) in the struggle for agrarian reform and the struggle for 
education, especially higher education, as a strategy for the formation 
of leaderships. The experience of the MST is presented, highlighting its 
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political-pedagogical proposal articulated to the Curriculum Guidelines 
of Social Work. It is concluded that the experience enhances the training 
of cadres for the working class, but that it presents limits and challenges 
that need to be problematized in order to advance in the training 
strategy. 

 
Keywords: Political organization. Education. MST. Social Work. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O artigo trata da organização política e da educação no processo da formação de 

quadros do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, na particularidade do Curso 

Serviço Social da Terra. Resulta de pesquisa bibliográfica, com referência na teoria histórico 

crítica, que considera a perspectiva de uma nova forma de educação sempre esteve presente 

como necessidade histórica para a organização da classe trabalhadora e seu processo de 

formação de um novo ser humano, de uma nova vida social, atentando para a análise da 

educação não no sentido idealista de que, sozinha, levará a uma mudança da sociedade, mas 

de que a educação deve ser embasada em princípios e práticas que possibilitem a 

onilateralidade4 do homem. 

Analisando a questão da organização e a perspectiva de direção e domínio na 

perspectiva de construção de uma nova hegemonia das classes subalternas, Gramsci (1991) 

considera que é por meio da educação e da organização que os grupos subalternos se 

capacitarão e superarão os limites da espontaneidade e, finalmente, agirão enquanto vontade 

coletiva na transformação de suas condições. 

Gramsci (1991) concebe o desenvolvimento da consciência crítica dos grupos 

subalternos como o processo de tornar o senso comum coerente, o que chama de “bom senso”, 

que concerne a formação de uma consciência crítica (o “conhece-te a ti mesmo”), que é 

 
4 Em seu minucioso trabalho filológico em busca do princípio educativo marxiano, Manacorda (2007) identificou 
nos Manuscritos de 1844 a obra de Marx no qual, pela primeira vez, aparece a expressão onilateral, significando 
que “o homem se apropria de uma maneira onilateral do seu ser onilateral, portanto, como homem total” (MARX 
apud MANACORDA, 2007, p. 88). Em A Ideologia alemã, ele identifica a passagem pela qual Marx atribui mais 
ainda que essa onilateralidade do homem “trata-se, em suma, do desenvolvimento original e livre dos indivíduos 
na sociedade comunista” (MANACORDA, 2007, p. 88). E, em Miséria da filosofia, “a perspectiva da onilateralidade 
aparece já mais estreitamente unida à vida na fábrica” (MANACORDA, 2007, p. 88). Para Manacorda, em Marx, a 
onilateralidade é [...] a chegada histórica do homem a uma totalidade de capacidades produtivas e, ao mesmo 
tempo, a uma totalidade de capacidade de consumo e prazeres, em que se deve considerar sobretudo o gozo 
daqueles bens espirituais, além dos materiais, e dos quais o trabalhador tem estado excluído em consequência da 
divisão do trabalho. (MANACORDA, 2007, p. 89-90). 
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motivada pela necessidade prática de prover uma “direção consciente para uma atividade”. 

Para o que, os grupos subalternos devem desenvolver uma autoconsciência crítica de sua 

história sociopolítica e prática de modo a fortalecer sua capacidade de organização política com 

vista à construção de uma nova hegemonia. Para isso, é necessária a criação de uma elite de 

intelectuais 

 

Autoconsciência crítica significa, histórica e politicamente, criação de uma elite de 
intelectuais: uma massa humana não se “distingue” e não se torna independente 
“para si” sem organizar-se (em sentido lato); e não existe organização sem 
intelectuais, isto e, sem organizadores e dirigentes, ou seja, sem que o aspecto teórico 
da ligação teoria-prática se distinga concretamente em um estrato de pessoas 
“especializadas” na elaboração conceitual e filosófica. (GRAMSCI, 1991, p. 21, grifo 
nosso). 

 

As análises gramscianas sustentam-se na concepção de que “toda relação de 

‘hegemonia’ é necessariamente uma relação pedagógica” (GRAMSCI, 1991, p. 37). Ressalta-se, 

no entanto, que “[...] a relação pedagógica não pode ser limitada às relações especificamente 

‘escolásticas’” (GRAMSCI, 1991, p. 37), mas a todo campo da formação de uma cultura 

entendida como uma concepção geral da vida, uma filosofia, ética, política, prática. Eis aqui a 

amálgama que resulta na “filosofia da práxis”, aquela que de fato possibilitará às classes 

subalternas a dignidade enquanto sujeitos sociais potencialmente dirigentes, opondo-se às 

ideologias autoritárias e conservadoras que lhes condicionam o modo de viver. 

Sob o domínio do capital, destina-se à educação assegurar que os indivíduos 

internalizem a dinâmica da reprodução capitalista por meio da organização de uma cultura 

adequada do processo ideológico formador do modo de vida do capital, ou seja, uma das 

principais funções da educação formal na sociedade capitalista é produzir conformidade ou 

consenso, conforme Mészáros (2008). 

Por conseguinte, o que temos é a educação no sentido de atender às demandas do 

capital. No marco do pensamento neoliberal, a educação tem um papel central, qual seja: 

formar técnica e ideologicamente o trabalhador para o processo de produção. Essa é uma tarefa 

posta para todos os níveis de educação, tanto na educação fundamental como no ensino 

superior. Como consequência desse processo, tem-se a necessidade de adequar os perfis 

profissionais e os currículos à lógica do mercado. 
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Nesse contexto, a compreensão do significado da educação torna-se cada vez mais 

atrelada aos interesses do capital, desvinculando-a da dimensão ontológica de trabalho e 

educação, reduzindo estes ao economicismo do emprego e, nos termos da lógica dominante, 

da empregabilidade. 

Ao longo da História, verificamos como a educação, como projeto político (de 

transformação ou de manutenção de uma estrutura social), configura-se, ainda que às vezes 

não tão claramente, como o espaço da luta em torno da construção de uma dada sociedade. 

Se se considera, 

 

[...] que a escola separada da política é uma mentira e uma hipocrisia, se é verdade 
que toda escola é ideologicamente orientada, queiram ou não todos aqueles que 
atuam em seu interior ou que a julguem do exterior, é também verdade que, tanto 
mais por essa razão, se torna necessário determinar de que modo e até que ponto 
esse tipo de compromisso social da escola deve ou possa realizar-se. (MANACORDA, 
2007, p. 102). 

 

Mészáros (2008) reflete sobre a educação, em sua dupla possibilidade: como 

instrumento de manutenção das desigualdades e alienação dos povos ou de mudança da 

sociedade. Para a primeira proposição, a educação para as classes subalternas tem uma função 

bem definida, conforme alerta Gramsci (2001), uma educação “fundamentalmente técnica e 

profissional, que os preparava [a classe subalterna] para os ofícios não diretivos, que mais tarde 

seriam chamados a desempenhar nas indústrias, no comércio, nas administrações públicas.” 

(GRAMSCI, 2001, p. 98) 

Essa concepção burguesa de educação expõe a dualidade com a qual a classe dominante 

atua, no qual há uma educação humanista abstrata para as classes dominantes e uma educação 

para o trabalho voltada para as classes subalternas. É nesse sentido que o MST entende a 

necessidade de uma formação desde o nível fundamental até o ensino superior que deve ter 

como princípio formativo o desenvolvimento de uma cultura geral humanizante, em que o 

trabalho seja também considerado como princípio científico e educativo.  

Tendo como objetivo refletir sobre o processo organizativo e da educação na luta do 

MST, a partir do Curso Serviço Social da Terra, este artigo encontra-se estruturado em dois 

itens, além da introdução e das considerações finais. O primeiro aborda sobre a luta pela 

educação como estratégia de formação política, e no segundo, apresenta elementos político 
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pedagógicos do Curso Serviço Social da Terra, Turma Carlos Nelson Coutinho. O estudo 

possibilitou analisar a experiência desenvolvida pelo MST de educação popular e como 

potencializa a formação de quadros para a classe trabalhadora, em meio a limites e desafios. 

 

2 A ORGANIZAÇÃO POLÍTICA E A LUTA DO MST PELA EDUCAÇÃO SUPERIOR COMO UMA 

ESTRATÉGIA DE FORMAÇÃO POLÍTICA 

 

É a partir dessa concepção mais ampla de educação que o MST tem presente que 

somente a luta pela terra não é suficiente. É preciso criar as condições para se viver nela e, para 

isso, é necessário formar profissionais com uma visão ampla, homens e mulheres capazes de 

exercer a função de intelectuais conforme apontados por Gramsci, ou seja, uma formação geral 

que forneça os elementos culturais políticos para que todos tenham condições de exercer o 

papel de dirigentes 

É assim que o MST tem a educação como elemento base da luta pela terra, entendendo-

a como mediadora de todas as relações que envolvem as famílias sem-terra. Porém, a educação 

pretendida segue os princípios educativos emancipatórios. Com grande parte de sua base 

orgânica na condição de analfabetismo, após a ocupação de terra, a prioridade de todos os 

acampamentos organizados pelo Movimento, é a formação da escola, para atender à 

alfabetização dos jovens e adultos e manter as crianças na escola.  

No entanto, os Sem Terra não se contentaram com a alfabetização, sentido necessidade 

de ampliar seus conhecimentos para melhor organização de sua reprodução material e social 

nos acampamentos e assentamentos. Daí a necessidade de formação em nível médio e superior 

para a formação de quadros nas várias áreas, como as ciências agronômicas, mas também as 

biológicas, humanas e sociais. Estrategicamente, 

 

[...] para o MST, não basta que o militante tenha formação política, ainda que esta seja 
essencial. Paralelamente a essa qualidade, o Movimento precisa que o seu membro 
tenha também capacitação técnica, bem como desenvolva as aptidões necessárias à 
organização coletiva da vida social, à organização coletiva da produção e de outras 
atividades econômicas. (DAL RI e VIEITEZ. 2004, p. 46). 

 

O Movimento, em sua trajetória histórica foi organizando de forma sistemática e política 

a educação, tornando-a estratégia em sua luta por terra e reforma agrária. Nesta perspectiva, 
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junto com outras organizações foi ampliando o debate sobre a educação, tanto no que se refere 

à concepção, quanto ao direito, o que resultou no reconhecimento da Educação do Campo, por 

meio do Programa de Educação na Reforma Agrária (PRONERA5), responsável pela efetivação 

da educação em todos os níveis para a população do campo. 

 

Além de facilitar o acesso à alfabetização e à escolarização de jovens e adultos do meio rural, 
ele atua na formação de educadores para escolas de acampamentos e assentamentos e na 
formação técnico-profissional de nível médio e superior. (LERRER, 2012, p. 553). 

 

Em relação à educação superior pelas populações camponesas, o Programa cumpre 

papel determinante. Para o MST, 

 

O trabalho com cursos formais teve um impulso a partir da criação do PRONERA, em 
abril de 1998. Até então, eram poucas turmas e em poucos lugares. Como o novo 
programa, envolvendo universidade e institutos federais, foi possível alcançar uma 
escala maior, potencializando a experiência acumulada de formação por alternância e 
vinculada aos movimentos. (KOLLING; VARGAS; CALDART, 2012, p. 506). 

 

Os dados do II PNERA apontam que de 1998 a 2011, foram realizados 42 cursos de 

graduação, 06 de Especialização e 06 de Residência Agrária, somando 54 cursos, o que significa 

quase 17% de todos os cursos realizados pelo PRONERA no período, perdendo apenas para a 

Alfabetização de Jovens e Adultos (EJA), realizada em 91 cursos, significando 28,4% de todos os 

cursos realizados pelo PRONERA no período citado (IPEA, 2015, p. 276). Dentre os cursos de 

nível superior, podem ser citados Pedagogia, História, Geografia, Sociologia, Ciências Naturais, 

Agronomia, Direito e Medicina Veterinária, Serviço Social, entre outros.  

A luta pela educação superior desencadeada pelo MST assume uma importante 

particularidade, quando concebe a educação superior para além da perspectiva tecnicista ou 

formal, lhe sendo imprescindível o caráter político crítico da formação. São os sujeitos 

construindo sua própria história, através do conhecimento. São os educandos partindo da luta 

real do cotidiano, do concreto vivido, para pensá-lo à luz da teoria histórico crítica, que os 

ajudem a analisar as determinações de sua objetividade. 

 
5 O PRONERA foi criado em 1998 como Programa pelo governo Fernando Henrique Cardoso (1995- 2002), sendo 
transformado em Política, em 2010 pelo governo Lula (2003- 2010). 
6 IPEA. II PNERA Relatório da II Pesquisa Nacional sobre a Educação na Reforma Agrária. 
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Os projetos de educação superior propostos pelo MST assumem um caráter de 

contestação à ideologia burguesa presente na universidade brasileira, quando rompe as “cercas 

do latifúndio do saber”, possibilitando o ingresso na academia de sujeitos a quem 

historicamente foram negados os direitos em geral, e em particular o da educação.  

Mas, o acesso ao ensino superior pelas filhas e filhos de famílias assentadas da reforma 

agrária só foi possível com o enfrentamento a muitos preconceitos e discriminações, mas 

também a ordenamentos jurídicos.  

Assim, diversas universidades brasileiras se viram ocupadas pelo popular, pelo campo, 

pelas famílias camponesas. Passaram a ter que conviver com outras metodologias, outras 

lógicas e estruturas pedagógicas da Educação do Campo, que tem como paradigma de educação 

as realidades e os sujeitos dos territórios camponeses. 

Desde o primeiro curso superior para a Reforma Agrária, o MST vem acumulando 

experiências em várias áreas de conhecimento, possibilitando uma formação articulada entre 

técnica profissional e política, que permita a compreensão e compromisso crítico com as 

realidades vivenciadas pelas educandas e educandos, formando quadros políticos e orgânicos. 

É nessa perspectiva foi realizado o Curso Serviço Social na UFRJ sobre o qual será tratado a 

seguir.  

 

3 O CURSO DE SERVIÇO SOCIAL DA TERRA: a experiência político-pedagógica da Turma Carlos 

Nelson Coutinho 

 

A turma de Serviço Social da Terra, Carlos Nelson Coutinho, homenageia um importante 

intelectual brasileiro que deixou um legado imenso de obras e contribuições críticas para o 

pensamento brasileiro, além de importante trajetória e atuação militante. Também foi um dos 

principais idealizadores e articuladores do Curso, realizado pela UFRJ, no período de 2011 a 

2016, com a formação profissional de 51 assistentes sociais camponeses e camponesas, 

vinculados a assentamentos de Reforma Agrária e movimentos sociais do campo.  

A experiência resulta da parceria entre a Escola de Serviço Social da UFRJ, Escola 

Nacional Florestan Fernandes e INCRA/PRONERA, e expressa o processo contínuo de 

organização e luta política de movimentos sociais pela melhoria na qualidade de vida dos 

camponeses e camponesas.  
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Na perspectiva da formação de quadros se encontraram a Escola Nacional Florestan 

Fernandes (ENFF) e a Escola de Serviço Social da UFRJ (ESS/UFRJ), ambas como importantes 

referências de espaço de formação teórico-político e profissional. A Universidade cumprindo 

um papel fundamental de diálogo com os diversos segmentos sociais, e abrindo-se para 

produzir experiências dentro e para além do âmbito acadêmico. Neste sentido, a construção 

deste curso passou por um processo de compreensão dos movimentos sociais sobre a atuação 

e o papel dos assistentes sociais nas lutas, nos territórios, tendo como referência sua dimensão 

prático pedagógica. Desta feita, o Curso adquiriu duplo caráter formativo: proporcionar uma 

experiência de formação de quadros das organizações envolvidas, tomando em conta que a 

formação de quadros é sempre uma formação para a ação; e a formação profissional de 

qualidade, cindidas em pressupostos teórico críticos, que abrisse aos educandos e educandas, 

a possibilidade de atuarem num espaço de trabalho com incidência em seus municípios, 

territórios ou em suas organizações.  

Dal Moro (2016), afirma que a construção da parceria entre a ESS/UFRJ, 

INCRA/PRONERA e a ENFF levou cerca de sete anos para se concretizar e nasceu da vinculação 

direta de docentes, militantes e formadores em processos de formação e programas de 

extensão em assentamentos de Reforma Agrária. Na construção da proposta pedagógica, foram 

observadas as Diretrizes da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social 

(ABEPSS) para a formação profissional do Curso de Serviço Social e do Projeto Pedagógico da 

Escola, que consideram a centralidade do trabalho na constituição do ser social.  

 

Ao manter-se o formato e conteúdo do projeto pedagógico da ESS fica claro que o 
projeto estaria voltado à formação de assistentes sociais, mas buscaria incorporar 
conteúdo importante para o atendimento das necessidades desse público com 
procedência rural. A discussão de questão agrária, movimentos sociais e outras que 
seriam elencadas pelos próprios estudantes, perpassariam os conteúdos das 
disciplinas e atividades a serem desenvolvidos no decorrer do curso. (DAL MORO, 
2016, p.7). 

 

O encontro entre o Projeto Pedagógico da ESS/UFRJ com a pedagogia dos movimentos 

sociais e vivência organizativa em processos de formação protagonizados pela ENFF, produziu 

um processo formativo permeado de desafios, mas também de potentes encontros teórico-

críticos e metodológicos.  
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Importante ressaltar que a abrangência do projeto era em nível nacional, possibilitou 
o ingresso de estudantes de dezenove estados do Brasil. O forte protagonismo do MST 
criou as condições para que grande parte destes ingressantes fizessem parte do 
quadro de militantes desse Movimento. Em torno de 90% estavam vinculados ao MST. 
Os demais estavam vinculados ao Movimento de Mulheres do Campo e o Movimento 
de Pequenos Agricultores (MPA). Precede a isso a sua condição de acampado ou 
assentado em projetos de reforma agrária, critério indispensável para ser reconhecido 
como beneficiário do PRONERA, por parte do INCRA. (DAL MORO, 2016, p. 09). 

 

Sobre a intervenção profissional, Abreu (2002) aponta possibilidades e limites para o 

exercício pedagógico de assistentes sociais, num contexto de vinculação e mediação com as 

lutas, movimentos sociais e espaços alternativos, onde o Serviço Social poderia cumprir um 

papel problematizador e de qualificar processos de elaborações de demandas levantadas pelas 

classes subalternas, no âmbito da organização da cultura, tendo o Serviço Social como um 

espaço de práxis, sendo esta dimensão bastante enfatizada, no sentido de pensá-las para além 

da qualificação profissional definidas na Lei de Regulamentação da profissão.  

Nesses marcos, a formulação de Abreu (2002) à “pedagogia emancipatória” no Serviço 

Social, se encontra nos princípios da educação popular e da organização política vivenciada 

pelos movimentos sociais, através dos cursos de formação política, espaços de vivência da arte 

e da cultura, momentos de debate e encontros para discutir as questões da vida cotidiana, 

desde os coletivos de trabalho, a organização da juventude e das crianças, o trabalho nas 

escolas do campo e nas atividades de luta organizada em defesa dos territórios e da garantia 

de direitos, proporcionando assim uma atuação que:  

 

[...] vincula-se à capacitação, mobilização e participação populares mediante, 
fundamentalmente, processos de reflexão, identificação de necessidades, formulação 
de demandas e controle de ações do Estado de forma qualificada, organizada e crítica. 
(ABREU, 2002, p. 216). 

 

Este caráter pedagógico, imbuído do sentido de formação de quadros, promoveu uma 

densidade teórica e de exercícios de imersão crítica no estudo das relações sociais e de 

aprofundamento na correlação entre exercício profissional, luta política e o enfrentamento da 

questão social. 

A dimensão pedagógica do Curso fica explícita em seus objetivos, que se alinham às 

necessidades concretas da vida nos territórios de assentamentos, dos quais se destacam: 
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a) Formar bacharéis em Serviço Social dotados de competência em sua área de 
atuação, generalistas em sua formação intelectual e cultural, munidos de 
conhecimento necessários para dar conta das complexas relações que se estabelecem 
no mundo contemporâneo, as particularidades da sociedade brasileira, e capazes de 
apresentar proposições criativas e inovadoras no seu tempo de trabalho. 
b) Formar Assistentes Sociais que atendem às demandas das áreas de Reforma 
Agrária, sendo capazes de compreender e intervir nas expressões da questão social no 
âmbito do campo brasileiro.     
c) Preparar profissionais para intervir nos processos sociais decorrentes da 
organização da produção rural, numa perspectiva de fortalecimento da agricultura 
familiar e da Reforma agrária voltada para as demandas e interesses dos trabalhadores 
(as) do curso de Serviço Social, nos processos políticos, organizativos, sociais da turma 
com a comunidade acadêmica. (Curso de Serviço Social, 2011, p. 02). 

 

A realização destes objetivos contribui para a política de formação de quadros, 

dirigentes, lideranças, mas também de profissionais que, efetivamente, por meio da 

qualificação profissional, possam aprofundar estratégias de reivindicação, garantia ou 

organização de demandas para a garantia de políticas necessárias para reprodução material das 

famílias camponesas. 

Para esta turma de  ingressos no primeiro curso de Serviço Social em parceria com o 

PRONERA, fora necessário organizar uma metodologia diferenciada que permitisse que os/as 

educandos/as tivessem acesso à mesma grade curricular e à mesma carga horária estudada 

pelos estudantes regulares e que o programa do curso incluísse temas pertinentes à realidade 

da turma, numa modalidade de ensino chamada “Pedagogia da Alternância”, que prevê tempos 

educativos organizados em dois tempos: Tempo Escola - carga horária em sala de aula, e Tempo 

Comunidade - carga horária onde se faz a interrelação com os assuntos estudados no tempo 

escola e o cotidiano no território. Este é o formato de projeto instituído pelo PRONERA que 

ajusta o estudo ao tempo e as condições dos camponeses. Tal metodologia  

 

[...] teve origem nas experiências das Escolas Familiares Agrícolas, iniciadas na França, 
no início do século XX e incorporadas por algumas Escolas no Brasil a partir de 1960, a 
maior parte delas implementadas por entidades ligadas à Igreja Católica, e que tinham 
como objetivo conciliar o estudo e o trabalho na lavoura da família, essa proposta 
procura combinar, no processo de formação do jovem, períodos de vivência na escola 
com tempos transcorridos no meio onde vive. (DAL MORO, 2016, p. 8). 

 

Para além dos dois tempos educativos fundamentais, há uma organicidade proposta 

para os cursos do PRONERA e que são construções concretas da pedagogia dos Movimentos 

Sociais, em especial do MST. Neste sentido, na Turma Carlos Nelson Coutinho foram 
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organizadas instâncias de autogestão internas de coordenação e reflexão que participam da 

construção coletiva da vivência educativa. São elas: a Coordenação Político-Pedagógica, 

coletivo que acompanha as questões políticas junto à universidade e que organizam as questões 

organizativas da turma, Coordenação de Turma, composta pelos coordenadores de núcleo (um 

homem e uma mulher de cada grupo); Núcleos de Base, organizados para as tarefas cotidianas 

do curso, como estudo, seminários e questões gerais do processo político pedagógico; e 

Equipes de Trabalho, responsáveis pelas condições materiais, por assim dizer, como 

infraestrutura, saúde, limpeza, cultura e mística, que variam de acordo com as necessidades de 

cada processo.  

Durante o Tempo Escola, nas etapas de maior acúmulo de disciplinas, a turma se 

organizava no estudo em tempo integral, com aulas pela manhã e à tarde, e, quando necessário, 

de segunda à sábado. As etapas eram organizadas em dois meses por semestre e por essa razão, 

teve um período de duração maior. Para além de cumprir com a carga horária de aulas, a turma 

se organizava para participar de eventos culturais, lutas ou trabalho solidário que acontecesse 

na cidade no período de decorrência da etapa.  

Um dos principais desafios foi ajustar o estágio supervisionado à Pedagogia de 

Alternância, de forma que não comprometesse a qualidade da experiência, Dal Moro (2016) 

explica que um importante desafio na construção do curso foi o ajuste do estágio 

supervisionado à Pedagogia da Alternância, uma vez que o período do Tempo Escola, e o tempo 

integral de estudo, poderia prejudicar a formação dos discentes.  O curso adotou uma estratégia 

ampla de estruturação dos estágios, para que o tempo disponível fosse bem aproveitado. A 

relação com os supervisores foi fundamental para a garantia de um bom acompanhamento nas 

áreas disponibilizadas para essa experiência, bem como a atribuição de uma equipe responsável 

pelo desenvolvimento das atividades de estágio, que envolviam oficinas, cursos, debates, 

seminários e um processo de acompanhamento pedagógico bastante organizado para que a 

formação estivesse de acordo com as Diretrizes Curriculares da ABEPSS.  

Como em tantos outros momentos no processo da graduação em Serviço Social, talvez 

tenha sido o estágio um dos espaços de maior reafirmação da necessidade de engajamento, 

luta social e articulação política pela construção de um projeto efetivamente popular e possível 

para o país. Foi sem dúvida o momento de observar na prática as muitas contradições postas 

neste árduo caminho da atuação profissional. 
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Com base em recente formulário organizado pela equipe de coordenação do curso na 

UFRJ, dos 51 educandos que concluíram o Curso, 36 responderam às questões colocadas, 

revelando dados sobre a importância deste processo formativo para a vida dos discentes 

engajados nesta experiência. Do total, apenas 22,2% exercem atualmente a profissão via 

vínculo empregatício junto ao Estado ou empresa privada. Deste número, 18,2% na área da 

Assistência Social. Dos 73, 8% que não exercem atividades profissionais vinculada à formação 

Serviço Social, 81,3% pretendem exercer a profissão no futuro, seja em docência, seja em outras 

áreas abrangidas pelo Serviço Social.  

Importante ressaltar que estes dados revelam uma quantidade razoável de educandos 

que seguiram a vida acadêmica e estão em processos de pós-graduação, com 36,6%. Muitos 

ainda estão vinculados a atividades agrícolas e/ou exercem tarefas de coordenação política em 

movimentos sociais e afirmam trazer para sua atuação política as bases conceituais do Serviço 

Social.  

Ao responderem sobre a contribuição do Curso de Serviço Social para as atividades 

exercidas atualmente é possível encontrar uma diversidade interessante de respostas, mas 

sobressai-se a possibilidade concreta de contribuir com a orientação coletiva acerca de acesso 

às políticas públicas e sociais, o arcabouço teórico e político que qualificou largamente a 

atuação formativa desses/as educandos/as, a perspectiva de formação profissional em 

progressão, ou seja, a possibilidade de seguir estudando e se aprofundando na área.   

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O MST, como movimento social que defende o projeto societário socialista, luta pela 

terra e pela reforma agrária. Desde seu início, luta pela educação como direito das populações 

camponesas e entende que é dever do Estado garanti-la. Porém, defende uma educação 

emancipadora. Esta luta específica pela educação rompe a lógica do conhecimento 

historicamente definido para as famílias camponesas, que se restringe ao conhecimento das 

letras.  

O processo formativo do Curso Serviço Social da Terra apresenta conquistas 

profissionais e políticas, tanto no âmbito individual quanto coletivo, porém há ressalta-se a 

dificuldade para a inserção profissional nos municípios, o que pode ser provocado por práticas 
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patrimonialistas comuns em gestões municipais, assim como a realização de poucos concursos 

públicos na área de Serviço Social, principalmente em regiões mais empobrecidas.  

A experiência apresenta caráter de educação popular, enfrentando muitos limites e 

desafios político pedagógicos, que exigem reflexões para que a educação pensada para a 

organização política das classes subalternizadas, em particular as famílias sem-terra, 

potencialize a formação da cultura filosófica, ética, política e prática que rompa com as 

ideologias autoritárias hegemônicas que determinam as relações sociais na atualidade e que 

aponta para formação da consciência de classe e formação de uma cultura que oriente a luta 

contra todas as formas de exploração, opressão e humilhação. 
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